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Vet ni vad symboler är? En symbol är något
som visar på något annat. Så står det i upp
slagsböcker om ordet symbol. Ibland har det
blivit så att symbolerna har mist sin betydelse
som symboler. Själva symbolen är kvar men
det symbolen ursprungligen pekade på har
gått förlorat. Jultiden är en tid som är fylld av
symboler men dessa symbolers ursprungliga
mening har gått förlorad för oss. Jag vill nu
berätta.om några julsymboler och om vad de
symboliserar.
Adventstiden är julen förberedelsetid då vi
gör i ordning inför julen. I många hem har
man en adventsljusstake där man tänder ljus
för varje söndag fram till jul. Dessa advents
ljus vill påminna oss om att tiden för Jesu
födelse närmar sig. Ju närmare julen desto fler
ljus.
I många fönster syns adventsstjärnan som
lyser i mörkret. Den symboliserar den stjärna
som vise män från österns länder följde. De
såg en stor stjärna och förstod att detta
betydde att en konung fötts någonstans. Nu
ville de hylla denne konung och då gav de sig
iväg och följde stjärnan som ledde dem mot
Betlehem. Vem skulle idag våga göra något
sådant som dessa män gjorde? De lämnade
hus och hem och följde en stjärna. När de
sedan varit hos Jesus i Betlehem begav de sig
hem igen. Denna gång på grund av en uppma
ning i en dröm. Ser vi stjärnor och drömmar
söm tecken idag eller är vi så fixerade vid den
yttre verkligheten att vi inte vågar lyssna till
de inre budskapen?
De vise männen reste inte tomhänta utan
hade med sig gåvor som de skulle ge till den
nyfödde kungen. Här har vi vår sed med julkläppar. Alla de julklappar som vi ger var
andra symboliserar gåvorna till Jesus som
bars fram av vise män för snart 2000 år sedan.
Hur bär vi fram gåvor till Jesus idag? Jesus sva
rar själv på denna fråga i bibeln. Han säger att
vadhelst ni gör mot en av mina minsta bröder
det gör ni m ot mig. Våra minsta bröder är de
som har det svårt idag. H ur vi kan ge dem "julklappar” får var och en fundera ut.
Den främsta julsymbolen är dock alla ljus
vi tänder. Ljuset är också en urgammal sym
bol. I den gammaltestamentliga texten på jul
dagen skriver profeten Jesaja ”Det folk som
vandrar i mörkret skall se ett stort ljus, ja över
dem som bor i dödsskuggans land skall ett
ljus skina klart”. Kristus som världens ljus
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Teckning: Daniel Bernhardsson
handlar om Gud och om julens cen
trala budskap till oss. Gud är för oss
något obegripligt och ofattbart. Men
för att vi skulle få lära känna Gud valde
Gud att låta sig bli en människa som vi.
Detta är Kristendomens stora myste
rium. Att Jesus kunde vara både sann
Gud (Kristus) och sann människa
(Jesus) på en och samma gång. I en av
våra nya psalmer skilddrar Margareta
Melin detta:
1. Gud bor i ett ljus,
dit ingen kan gå,
Gud kan vi ej se
och inte förstå.
Men Gud kommer hit,
han vill vara här.
Så blir han ett barn,
som Maria bär.
2. Ära vare dig,
o Gud, som är stor,

att du kommer hit
som vår lille bror.
Ja, du kommer hit,
du vill vara här.
Så blir du ett barn,
som Maria bär.
Ibland känns det mörkt för oss. När vi
har det svårt. När någon vi känner har
det svårt. Då kan det kännas som om
det vore ett mörker som kommer över
livet. Det är i detta mörker som Jesus
vill vara ett ljus. Detta att känna att
Gud varit människa som vi, betyder
att vi har någon hos oss även när livet
känns mörkt. På så sätt kan symboli
ken med Kristus som julens ljus sprida
ljus även in i vårt mörker. För julens
budskap gäller hela året och även för
hela livet.
Bo Bernhadsson
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Kyrkbyskolans alltings fixare, d v s vakt
mästare, heter idag Hasse Falk. Han
torde vara den femte i ordningen sedan
1911. Nyss fyllda femtio år har har ännu
långt kvar innan han slår rekordet i antal
tjänsteår. Det innehas av Lennart von
Knorring, som vid avslutad tjänst kunde
se tillbaka på 35 års jobb i samma skola.
I samband med pensioneringen hös
ten 1969 skrev Lennart en artikel i OS
om sitt liv som vaktmästare, och vi tycker
att det i samband med skolans 80-årsjubileum passar bra att återge den, något
avkortad. Så var så god! Här är ett stycke
vaktmästarhistoria:
Jag minns det som det vore igår den
dagen vid månadsskiftet september
oktober för jämnt 35 år sedan, då jag
gick min första rond på de domäner
som blivit ”mina”, sedan skolrådet
som det hette på den tiden, genom
enhälligt beslut bland 62 sökande
valt mig till vaktmästare vid Kyrk
byns folkskola from 1 oktober 1934.
Det var en mycket lycklig ung man,
som då stod redo att axla Axel
Hjorts kappa och ta hand om ett
arbete som sannerligen inte rosades
av min företrädare. Jag förstår
honom nu, när jag själv kommit upp
i åren. Gubben var ju 69 år då han
slutade tjänsten, alltså fyra äldre än
jag var vid m itt frånträde. Han var
mycket enveten med att framhålla
för mig att ”när du har varit här i 14
år, liksom jag har varit, då är du
också du nöjd på det här”. Jag väg
rade emellertid lika envist att ta hans
profetia ad notam, fast det sa jag för
stås inte direkt till honom. Det
skulle med tiden visa sig, att det
hann gå 2 ‘/2 gånger 14 år, innan jag
fick nog.
En fast anställning med månads
lön i början av 1930-talet var "en
nåd att stilla bedja om ”. Och visst
hade jag blivit bönhörd. Över hövan.
För arbete fanns i överkant från ved
huggning till skötsel av skolans ute
dass, som låg där nuvarande vaktmästarbostaden är belägen. Men med
någorlunda vettig planering och med
god hjälp av min alltid friska hustru

hann jag också med en del extra
knäck såsom vedhuggning vid lärar
bostäder och prostgården. Under
många år innan kyrkvaktmästare
anställdes skötte jag städningen av
Orsa kyrka mot ett kontant vederlag
av kr 12:50 per månad.
När Hjort slutade tjänsten var
hans lön 175 kronor i månaden, men
den skulle justeras — nedåt. Det
fanns två förslag på skolrådets bord,
ett på 125 kr och det andra på 150
kr. Till den gamle hedersmannen och
mångårige kommunalpampen Bengtars heder kan nämnas, att han

Välförtjänt vila efter 35 år i skolans tjänst.
Märta och Lennart Knorring
med trogen följeslagare.
i egenskap av ordförande vid det
aktuella sammanträdet, vid röstför
delningen fifty-fifty, med sin utslagsröst fastställde det högre beloppet.
Det var så sant. I löneförmånerna
ingick också fri bostad om rum och
kök högst uppe under takåsarna
i vad vi nu kallar gamla skolan, men
å andra sidan var vaktmästaren skyl
dig att själv bekosta städredskap och
rengöringsmedel, ombesörja tömning
av latrinkärlen samt betala den legohjälp som erfordrades, när de ned
slitna skolgolven skulle skuras och
sedan inoljas med dammbindande
olja. Men tack vare min hustrus goda
arbets- och hushållningsförmåga, en
nästna obefintlig skatt, billiga livsför
nödenheter och inte minst post
sparbankens budgetbok, gick det att
få debet och kredit att stämma.
Som jag nämnde låg min bostad
under takåsarna. Jag hade 84 trapp

steg ned till pannrummet och pan
nan skulle eldas med ved. Den gick
för alldel utmärkt att elda med koks,
men den skulle ju importeras och
bönderna stod i kö för få leverera
ved. Varje år fick jag en lång lista på
de utvalda, som skulle svara för kom
mande års förbrukning och fått sig en
viss kvot tilldelad, till priserna 4-5-6
kr per kubikmeter allt efter kvalitet.
Det var inte så lätt alla gånger att ena
skilda uppfattningar om vad som var
vad. För mej som skulle svara för vär
men blev vedeldningen naturligtvis
betungande. På vintrarna när det var
riktigt kallt, gällde det att sticka fyr
vid 4-tiden på morgonen och
klockan 10 på kvällen lade jag in
nattfyren av utvalda raka och grova
grankubbar, som ej orsakade sotbeläggningar trots hårt strypt drag. Jag
vet inte om ordet ”fridygn" var upp
funnet på den tiden, men i skolvaktmästarinstruktionsvokabulären före
kom det då inte. Det gällde alltså att
ligga i selen i såväl helg som socken
hela vintrarna igenom. Gissa om man
var glad när våren kom och solen
började hjälpa till.
Efter tre-femtedelar av min
anställningstid kom så nya skolan till,
och dess skötsel krävde mindre av
hästkrafter men desto mera av
huvudbry, som jag brukar uttrycka
det. Men nya rön som lett till kon
struktionsförbättringar av vissa detal
jer, som nyligen inmonterats, har
gjort att anläggningen nu fungerar
bättre än någonsin tidigare. Jag hop
pas och tror, att min efterträdare ska
få det betydligt lugnare, än det va för
mig i början och önskar honom lycka
till.
Så skrev alltså Lennart inför sin pensio
nering 1969. Han efterträddes av Nils
Danielsson. Den nya vaktmästarfamiljen
fick samtidigt ta över den nya bostaden
som sedemera blev skolkontor. Nisse tog
delpension 1981, blev skolsnickare och
överlämnade den stora nyckelknippan
och vaktisjobbet till Hasse Falk.
Pelle Jakobsson
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Det har varit mycket ståhej i mass
media kring Henrik Göthberg som åkt
i fängelse för att han inte ville göra
tjänst inom försvaret.
Eftersom Henrik är en av våra lärare
med tjänstgöring i svenska och teknik på
Orsaskolan, ville vi gärna få hans syn
på saken. Det fick vi, och det tackar vi
för. Så här skriver Henrik:
I Sverige har vi ett totalförsvar. Det byg
ger på en idé om man kan lösa konflikter
med våld. Jag tror inte på den idéen.
Detta ledde till att jag hamnade
i fängelse sommaren 1991.
Hela den här historien har sin begyn
nelse då jag som sjutton-åring mönstrade
som blivande soldat, vid ett vämpliktskontor utanför Stockholm. Jag hade min
”plan" klar. Jag ville göra militärtjänst vid
en idrottspluton. Jag höll på aktivt med
orientering och tyckte att det var viktigt
att få fortsätta med träning på heltid. Vid
den här tidpunkten hade jag inga som
helst funderingar på om det var bra eller
dåligt att göra militärtjänst.
Jag hamnade på reservplats för
idrottsplutontjänsten och valde då istäl
let att börja utbilda mig och söka igen ett
annat år. Tiden gick och jag blev äldre
och funderingar omkring varför man
skulle göra militärtjänst började komma.
Vem försvara vi oss emot? Vilka värden
i samhället är det vi ska försvara? Kan
man verkligen lösa konflikt med våld?
När jag funderade på detta kom jag fram
till att det riktiga for mig var att göra
vapenfri tjänst. En tjänst där jag skulle
slippa utbilda mig hur man dödar männi
skor.
Som vapenfri placerades jag på en
tjänst vid Naturvårdsverket i Västergöt
land. Där skulle jag få arbeta i skogen,
bygga vindskydd i Bohusläns skärgård
och t o m fä gå en längre kurs i botanik.
Allt detta kändes mycket bra förutom på
en punkt. Min utbildning skulle leda till
att jag skulle vara ansvarig lör distribu
tion av ved till militären vid en eventuell
krissituation. Jag skulle alltså vara lika
delaktig i en förvarsidé som om jag gjorde
den vanliga militärtjänsten. I min vapen
fria tjänst ingick också några veckors
information om hur den militära delen
av vårt försvar fungerar.
Jag förstod att det militära forsvaret
aldrig kunde klara sig utan civilförsvaret.
Det tinns många delar av civilförsvaret
4

som är bra, men när den viktigaste delen
av vårt totala försvar är det militära,
kände jag att det var fel att göra vapenfri
tjänst.
Efter ett par veckor i Västergötland
och mycket beslutsvånda valde jag att
vapenvägra. Det anses vara en grov
brottslig handling av staten. Jag blev kal
lad till tingsrättsförhandlingar, där jag
blev dömd till enligt praxis till 60 dags
böter (2 700 kr) och en villkorlig dom på
två år. Jag överklagade, men hovrätten
vidhöll tingsrättens domslut. Den vill
korliga domen innebar att jag blev inkal
lad till värnplikt igen inom två år. Give
tvis vägrade jag igen och jag blev kallad
till ting igen. Där fastslog man att om
man vägrar två gånger kan detta endast
leda till fängelse. Fyra månader i fängelse
löd domen.
På detta vis hanteras ungefär 400
totalvägrare per år i Sverige. Om jag miss
handlar en människa rejält kan man få en
dom på 40 dagsböter. För flera år sedan
var det en stor miljöskandal i Skåne.
Många gifttunnor hade grävts ner i Teckomatorp. Den ansvarige direktören fick
50 dagsböter. Än idag är marken totalt
förstörd.
I somras var det alltså dags att åka till
Leksand och den öppna anstalten
Majorshagen. För nu skulle jag ju få vård
för det brott jag begått. Enligt staten finns
nämligen inte begreppet straff utan nu
handlar det om kriminalvård. En fin
tanke. Men ack så meningslös visade det
sig. Första veckan på Majorshagen
önskade jag att få ta del av min behandingsplan. Det är en plan som anstalten
måste göra for varje intern enligt lag.
—Ööumm, jaa, joo, när det gäller dig har
vi egentligen inte någon plan. Den är väl
i så fall att du ska vara här, sa fängelseled
ningen till mig vid ett möte.
—Men om ni inte kan vårda mig, vad gör
jag då här? undrade jag.
- Vi kan inte svara på den frågan du
måste vända dig till Kriminalvårdsverket
direkt, sa ledningen.
På Kriminalvårdsverket sa man: ”Vi
vill helt avkriminalisera totalvägran, och
vi har försökt att göra det for tio år sedan
men då ville inte regeringen göra det”.
Själva fängelsetiden kändes väldigt
meningslös. Den som blev mest straffad
var min tjej Eva och vårt barn Mattias.
Visst var det jobbigt att sitta i fängelse,
men jag var hela tiden övertygad om att

jag gjorde rätt och jag visste att efter två
månader (nästan alla strafftider halveras)
skulle jag vara fri.
Jag fick arbeta som skogsarbetare 40
timmar i veckan. På helgerna gick tiden
mycket långsamt. Hela miljön var
mycket passiviserande. Jag blev slö.
Stämningen i baracken bland mina med
fångar var mycket bra. Fast vi alla hade
vitt skilda bakgrunder så fanns viljan att
hålla ihop och att hjälpas åt för att bättre
klara av fängelsetiden. Mellan 12-16 på
söndagar låg den enda besökstiden då
kom Eva och Mattias och det var förstås
veckans höjdpunkt. Den 25 augusti
”muckade”jag. Det kändes skönt att åter
vända till normalt liv igen.
Visst kändes de två månaderna i fäng
else meningslösa, men själva handlingen
att totalvägra har inte varit det. Min fäng
elsevistelse kostade samhället 70 000
kronor. Det ska stå i relation till att jag har
hela tiden erbjudit mig att göra en sam
hällstjänst under samma villkor som sol
datens, bara tjänsten är helt fristående
totalförsvaret.
När det blev klart att jag skulle sitta
i fängelse bildades en stödgrupp till mig.
Den uppgift de tog sig an var dels att
stödja mig men också att skapa debatt
kring en eventuell avkriminalisering av
totalvägran. Gruppen skrev brev till de
personer som sitter i försvars- och justi
tiedepartementet. Alltså till de personer
som är ansvariga för den lag som tvingade
mig att bli kriminell.
Många bra svar på frågan om avkrimi
nalisering kom tillbaka till stödgruppen.
Det visade sig att det fanns representan
ter tor varje riksdagsparti som är beredda
på att skriva motioner som ska leda till
lagändring i den här saken. Så stödgrup
pens arbete fortsätter än idag. Alternati
vet samhällstjänst finns redan i Holland.
Där fors man över till socialdepartemen
tet från försvarsdepartementet när man
meddelar att man inte kan ställa upp på
militärtjänsten.
Många undrar varför jag gjort som jag
gjort. Men närjag förklarar hur jag menar,
att det inte går att lösa konflikter med
våld, det enda man kan göra är att för
flytta dem i tid och rum, så känner jag ett
klart gensvar för mina idéer. Och så
handlar det nog om en obotlig positiv
framtidstro och vetskapen om alla män
niskors personliga ansvar över hur det
blir i vår värld.
Henrik Göthberg
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Så här firade vi "Älsken sanning och frid"
han i en näverlur
samtidigt
som
Hasse, vår vakt
mästare, hissade
flaggan. Sen lekte
vi lekar med 2 B.
Vi lekte kungens
söner,
pepparkaksgubbar och
smygleken. Efter
rasten såg vi på
film i filmsalen.
Det var en film
om vad barnen
lekte för 80 år sen
på vintern, våren,
sommaren
och
Här är det skolbarn och lärare som dagen till ära letat fram gamla finkläder. Foto:BLindh.
hösten.
När vår skola fyllde 80 åravE
odn,åk3
eliM
m
gjort. Sen gick lärarna och ställde sig på
Sen skulle vi äta. Vi fick hamburgare.
När vi kom till skolan den dagen så hade
trappan och blev fotograferade.
Efter långrasten skulle vi äta tårta. Tårtan
en del lärare gamla kläder på sig. Sen
När vi stog som vi skulle så fick vi tåga
var 80 dm lång! Varje lärare hade bakat
ringde det in. Då fick vi gå in och sätta oss
bort till matbespisningen och där vän
40 cm var av dem.
i våra bänkar och tyckte att fröken såg rätt
tade en åtta meter lång tårta på oss, som
Joel Ståbis, åk 5
kul ut. Sen fick vi gå ut på skolgården, och
ärarna hade bakat. Vi fick ta en mugg
Pelle höll ett tal. När Pelle hade hållit sitt
med saft och en tårtbit var. Sen fick vi
Alla samlades utanför skolan. Några hade
tal så fick 3 A och 3 B sjunga för 1:an,
sätta oss på gräsmattan och mumsade på
gammaldags kläder på sej. Jag hade det.
2:an, 3:an, 4:an, 5:an och 6:an. Sen skulle
vår tårta och saft. Vi fick ha en liten rast
Det var bara jag som hade det i min klass.
vi hissa flaggan, medans Hasse hissade
när vi hade ätit klart.
Laggar och Pelle höll ett tal. 3 B och 4
flaggan så blåste Pelle i sin näverlur. När vi
När det ringde så fick vi gå med 6
A sjöng och Karin Ohlsén spelade när vi
hade hissat flaggan så berättade Pelle om
B och titta på film. Det var en svartvit film
stod där. Skolan heter "ÄLSKEN SAN
hur skolan byggdes.
och den handlade om våra alla årstider.
NING OCH FRID”, efter allt var klart
Sen skulle vi leka med 6:orna. Vi
Den dagen fick vi sluta en timme tidilekte vi med våran fadderklass. Vi lekte
lekte: Sista paret ut, Vasa, Katt och råtta,
^3re'
Emelie Modin, åk 3
Kull, Katt och råtta och flera till. Sen blev
Sylt-burken, Under örnens vingar mm.
det rast då slutade vi leka. Efter rasten
När vi hade lekt alla lekar skulle vi gå och
gick vi och kolla på film. Den filmen
äta mat. Vi fick hamburgarei D et var
Idag, den 7:e oktober, firade vi skolan 80
handlade om när barnen gick till skolan
mums. Sen fick vi alla ha rast.
år, fast egentligen fyller den i morgon.
förr i tiden. När vi hade kollat färdigt på
När det ringde in skulle vi ha allsång.
I morse var vi på lågstadiets gård. Då
filmen så gick vi till våra klassrum. Då fick
Då gick vi till församlingshemmet. När vi
pratade Pelle om hur lärarna såg ut för 80
vi rita någonting om skolan. Sen gick ut
tågade hem från församlingshemmet sa
år sedan. Alla som hade klätt ut sig fick
och åt. När vi hade ätit blev det en över
fröken att vi skulle ställa upp oss på skol
komma fram och visa sig. Pelle berättade
raskning. Vi fick en 8 meter lång tårta och
gården som dom andra barnen hade
varför det byggdes en skola och så blåste
saft. Den tårtan var god.
Nina Blomqvist, åk 4

I förra numret
berättades om
Kyrkbyns gamla
skola som fyllde
80 år. Naturligt
vis blev det ett
födelsekalas som
vi tror ska leva
kvar i skolbar
nens minne lång
tid framöver.
Hur gick det till?
Var så god! Här
ritar och berättar
några elever om
kalaset
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När skolan fyllde 80 år
alla frös om sina tår.
Lek och skratt
det var dagens enda spratt.
Tårta åt vi all
fast dom var ganska kall.
Sen var dagen slut.
Alla gick nu ut.
Frida Hedin

Malin Karlsson, åk 5
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I Stackmora skola har vi haft en tema
vecka om "Förr i tiden". Vi började fre
dagen den 18 okt. och avslutade vår
kulturhistoriska vecka fredagen 25 okt.
Det är en minnesvärd vecka för oss alla
som var med. Eleverna har skrivit ner
dag för dag vad de har varit med om.
Här är några av deras minnen från
temaveckan.
Fredagen den 18 oktober gick hela sko
lan på gamla Slättbergsvägen. Vi gick
upp vid Erik Axelsson och förbi Snällgår
den. Sen gick vi av vägen och in i skogen
en bit. Där såg vi grunden av Fridargården. En bit från huset var deras källare.
Det hade ramlat ner stenar, så man såg
inte hur djupt ner man kunnat gå. Åkern
låg en bit bort, och bredvid åkern låg det
ett stenröse. vi gick tillbaka till vägen och
kom till en åker som heter Lillup. Där har
det funnits en lada, som det var inrist
ningar i. Vi fortsatte och kom till en till
åker, som heter Storup. Där mötte vi en
farbror, som heter Gunnar Britte, han
följde oss till Slättbergs folkskola, och där
berättade han om skolan. Den bygdes
1898 och lades ner 1964. Eleverna fick
lov att ha med sig ett vedträ var till sko
lan, för annars blev det inte varmt i klass
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Som förr i liden. Fröken I.imby med klass 3-4 i Stackmora.
rummet. När de fick pennor måste de
vara extra rädda om dem, för de hade inte
så många pennor. När Gunnar hade
berättat klart, fick vi gå in i ett rum, där
det var fotografier av eleverna, som hade
gått där. Vi gick varje klass för sej. När alla
hade varit där, gick vi ut och åt. Alla hade
med sej mjölk och bröd till matsäck.
Mjölken hade vi i en flaska. När vi hade
ätit klart gick vi till Bengtargården. Där
såg vi på en hackstuga. I hackstugan
gjorde de slipstenar. Magistern visade oss
hur de gjorde, och när alla hade tittat gick
vi samma väg hem till skolan igen.
Malin Smids, åk 6
Måndagen den 21 okt. trängdes hela sko
lan i vårt klassrum för att se på bilder från
Stackmora förr i tiden. Efter det gick vi
efter en stig, som hade varit gamla Kyrbyvägen. Vi kom till Springer Eriks gård.
Där hade kanske Stackmoras första skola
legat. Sen kom vi till ett vägskäl, där det
hade varit en smedja. Där bor Wirgéns.
Stackmoras andra skola var bystugan.
Sen blev det värdshuset. Då blev östra
byn avundsjuk och ville ha en skola
i östra byn. Den blev m ittemot kiosken
efter vägen mot ishockeyplanen. Sen fick
hela byn den nuvarande skolan, fast bara
5-6 och 3-4:ans del. Den kom till 1896.
l-2:ans del var klar 1940.
Joel Zackrisson, åk 6

På tisdagen den 22/10-1991 började vi
med att titta på film. Den hette: I Dalom
på farfars tid. När vi hade tittat färdigt
skulle vi gå runt till olika stationer. Inne
hos 3-4:an skulle vi bolla gamla bollspel!
Man skulle t ex kasta bollen under benet.
Erik fick en boll i ögat, och jag fick en boll
jättehårt på näsan, när jag skulle försöka
bolla med två bollar. Inne hos 1-2:an fick
vi hålla på med lin. Först så bråkade man
livet, sen skäktade man och därefter
häcklade man linet över jättevassa piggar.
Inne hos 5-6:anfickvi leka Bro,brobreja.
jag och Anna fick vara broar. Mitt lag
vann på dragkampen. Inne i gympasalen
fick vi spela vippa. Det var jättekul. Man
skulle försöka skjuta iväg en pinne med
en annan pinne, och utelaget skulle för
söka ta lyra. Sen skulle utelaget försöka
bränna innelaget genom att kasta pinnen
på pinnen som man slog med. Vårt lag
förlorade. Sen slutade vi.
Jenny Örn, åk 6

Gubben Blå

Gubben Blå heter egentligen Erik Blå.
Han var cykelreparatör och uppfinnare.
Han byggde ett vattendrivet pärtklyveri
intill sin gård vid Blåvassla. Vi gick dit
och tittade på resterna av det efter lunch
en på måndagen.
,r - 7 ,.
c
Joel Zackrisson, åk 6

ecknig:Staffan Berglund, åk 4
T
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Onsdag 23/10
På onsdagen skulle vi ha gammeldags
skoldag. Vi skulle också ha gamla kläder
på oss. Karin Elin var där, och hon skulle
vara vikarie. Karin Elin är Karin Limbys
mormor, och hon är 94 år gammal. Vi
började med att sjunga två psalmer. De
heter "Din klara sol går åter upp och
Tryggare kan ingen vara”. Efter det så bad
vi en bön. Karin berättade att de alltid
började dagarna med religion. När vi
hade gjort det, så läste vi lite ur en gam
mal läsebok. Sen hade vi lite matte. Hon
tog ut kulor på kulramen. Sen fick vi
räkna dem. Sen hade vi rast i tio minuter.
Efter rasten berättade Karin om när hon
blev lärare. Hon började som lärare år
1917. Hon fick börja i Bonäs. Månadslö
nen var 7 5 kr och ett par skor kostade då
45 kr. När hon hade berättat klart fick vi
prova att skriva med bläck. Jag och Jenny
Ortendahl satt tillsammans vid min
bänk, och vi turades om att skriva. Efter
det så var det mat, och efter maten kom
det några och visade Orsadräkten. De
som kom hette Anders och Irma Ståbi.
Sen slutade vi. Det var den roligaste
dagen tycker jag.
Kajsa Fjelstad, åk 5
Torsdag 24 oktober
Vi har gått till olika stationer. Först var vi
i källaren. Där fick vi rensa ullen. Sen
skölj de vi den med såpvatten. Vi plattade
den dem händerna. Sen torkade vi den på
ett streck. Sen gick vi till 5-6. Där spelade
vi luffarschack och snurra och kastade
knappar i olika skålar. Sen gick vi till 3-4.
Där fick vi prova att karda. Vi fick se när
de spann med spinnrock. Sen gick vi till
träslöjden. Där fick vi göra båtar, en fälla
för fåglar och kottdjur. Jag gjorde en båt.
Först så sågar man en bred bit sen sågar
man ut framdelen och bakdelen.
Per Ax, åk 3
Fredag 25/10-91
När vi kom in till 5-6:ans klassrum stod
det en separator på katedern. Ulla tömde
i en kastrull med varm mjölk. Karin Caris
hjälpte till att separera mjölken till
grädde. Hon drog igång den. Sedan fick
alla prova att veva. När det var klart så låg
det grädde i en balja och skummjölk

En konsert för alltför få va
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Lärarna i Kyrbyns treor bjöd barnens
föräldrar och anhöriga till en improvise
rad konsert en dag i november.
Bland åhörarna fanns journalisten
och sportradioreporten Bengt Skött som
själv när det begav sig gick i samma
skola. Återkommen till jobbet i Stock
holm tyckte Bengt att en liten recension
av evenemanget var på sin plats. Under
natten skrev han ner vad han tyckte och skickade till sin gamla skoltidning.
Tack för det, Bengtl
En liten men tjusad skara av åhörare fick
härom veckan höra tredjeklassarna i Kyrbyskolan sjunga upp det bästa ur sin
repertoar.
Vem tar hand om vintern, Klas Klättermus, Nicka Ticka Tin, I indianaland. Det
var egentligen synd att inte fler än bar
nens egna föräldrar och syskon fanns på
plats där i Församlingshemmet.
Karin Ohlsén kan verkligen konsten
att locka fram all den samlade sångtalang
som eleverna har inom sig. Och det är
inget fel på barnens entusiasm heller. En
liten portion fnitter, kanske ännu mer när
det nu är fråga om uppsjungning inför en
förväntansfull publik.
Det var inte bara de vanligaste visorna
som Johan Björklund i 3 A fick presen
tera. Många av sångnumren hade verkli
gen ett angeläget budskap, som t ex I natt
jag drömde, där också publiken sjön av
hjärtans fröjd.
Men leklullheten fanns förstås med
hela tiden, som när eleverna sjöng den så
galet översatta Bär ner mig till sjön. Eller
när flickorna och pojkarna turades om att
Sälja krukor och lura varandra lite lätt.
Men också den mest gladlynta av
körer behöver röra på sig emellanåt.

i en. Sen fick vi kärna grädden till smör.
Uppe vid matsalen fick vi skummjölk,
den fick vi smaka bröd med smöret som
vi kärnade på. Det var roligt.
Ida Björklund, åk 4

Nilsons Rör AB • Orsa
Kontor och lager, Bergvägen 365

Tel. 400 35, 423 17

önskar alla sina kunder

x
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GOD JUL och
GOTT NYTT ÅR

Karin Ohlsén och Kyrkbyns treor vid en
lunchkonsertpå Kulturhuset. Vältalig presentatör var Johan Björklund, i mitten.
Barnen formerade sig plötsligt parvis och
både sjöng och gestikulerade i Iwanttosee
you.
De engelska orden är ingen konst att
klara i jämförelse med de samiska. Men
det gick också bra — resultatet blev en
annorlunda version av slagdängan Bä bä
vita lamm.
Den fylliga konserten innehöll också
pianospel av Patricia Deyna, dragspelstoner från Anders Strandberg, fiolspel av
Lars Öjeskog och synth-klanger skapade
av Kristian Nilsson.
En munter och växlingsrik konsertkväll för allför få.
Bengt Skött

OrsakläderavH
rso,åk2
elnA
Irma och Anders Ståbi visade oss orsa
dräkten. Flickornas dräkt var fin. D et var
många förkläden. Det fanns grönt för
kläde och blått och svart.
Helen A rnesson, åk 2

•lonsered
P R O

L IN E

Skogsutrusta hos

LILJEBERGS
Blickusvägen 15 • ORSA
Tel. 0250/406 78

Säkrast kl 15.00— 18.00
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PRAO

D e t hör till a tt eleverna i vissa årskurser under några dagar få r pröva p å
arbetslivets vederm ödor och glädjeämnen. P R A O kallas fenomenet, och
d et betyder praktisk arbetslivsorientering. En skriftlig rapport om hur d et
va rit hör också till. M en bildlärare Siv Åsenlund b a d eleverna i åttan a tt
göra teckningar om sin PR A O , gärna m ed glimten i ögat.
Så här ritade några a v dem:

SKA

C

Soha H. &(a

6

C a ri& o n S S te u W i

v(

^

Villa- och
husägare
Badrum, golv och parkett
Plast, kork och linoleum,
läggning och slipning.
Heltäckande: Forshaga,
Tarkett. Även anpassade.

Nääs Måleri
golvavd.
MORA, Fridhemsgatan 3
Tel 0250-136 62 “

God Jul &c Gott N ytt Å r till Er alla
Julklappstips: Solkort (till vårt solarium)
Ywonne

& '

Carina

(D akU E ftr
Lunchöppet!

Kyrkogatan • ORSA • Tel 401 91

c.
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Julklappstips
1.1julnumret 1989 gav vi ett julklappsförslag som det finns anledning att upp
repa; "Momos Måssä", den lilla sagobo
ken på orsmål.
Det var Rut "Puck”Olsson från Älvda
len som först skrev sagan på älvdalsmål.
Hon inspirerade folk i angränsande sock
nar att översätta till respektive mål, och
här var det ”Ossmolslag” (Orsamålslaget)
som tog sig an uppgiften. Resultat: ett
trevligt litet häfte med en förtjusande
berättelse om mormors katt, där de olika
kapitlen representerar olika byvarianter.
Du som är intresserad av orsamål, köp
”Momos Måssä”, den finns i kulturhuset,
biblioteket och Föreningsbanken.
2. En prenumeration på Orsa Skoltidning
kan väl vara en bra och billig julklapp till
släkt och vänner, eller hur! Det är bara att
sätta in 40 kr (Obs det nya priset) på vårt
postgirokonto 13 65 58 - 4 och på
talongen ange namn och adress på mot
tagaren. Ett snyggt presentkort kan du
väl göra själv.
Det går naturligtvis att prenumerera
fär egen del också. Vi har nu omkring 120
prenumeranter, men fler kan det bli.

^

Priset på en prenumeration av OS måste
vi höja på grund av ökade porton. Vi hop
pas att en tia mera inte ska avskräcka våra
läsare, som vill försäkra sig att få tid
ningen som ett brev på posten. Det nya
priset för ett år blir alltså 40 kronor.
Priset på lösnumren som säljs av skol
barn och tidningsaffärer får stå vid det
gamla — tills vidare.
Red

8b

Arkitekten
som ritade "Älsken sanning och frid”kom
inte till invigningen av den nya skolan
i oktober 1991. Han vistades då i Väster
botten på tjänsteuppdrag. A tt han ändå
hade sin skapelse, Kyrkbyskolan, i tank
arna visar detta brev som vi hittat bland
alla handlingar i samband med bygget. Vi
vet inte om han kom att besöka Orsa som
han tänkt. Kanske brevet innebär hans
sista kontakt med Orsa som uppdragsgi
vare och kyrkoherden som kontaktper
son och personlige vän.

Dam - 6f Herrsalong
Salong

(Blåsenborg
Prinsvägen 1

Orsa

Tel 423 68

^J)

den i bruk. Jag tänkte jag skulle få tid
att resa upp nu och se hur det ter sig
färdigt, detta stora hus. Jag kom hem
från mitt Westerbotten tilljuL Om jag
nu får vara hemma någon tid så reser
dit upp en dag så fort det blir tid.
Hoppas att Kommunens invånare
äro belåtna med nya skolan. Det är väl
en vila för ordföranden nu, när det änt
ligen är färdigt, detta så omtvistade
arbete, platsen inräknad.
Högaktningsfullt

ecknig:A nne Gunnarsson, åk 3
T
VäntanH
uc,åav 3
enrikB
Snart är det jul, och tom ten kommer
med julklappar. Då klär man julgranen
med glitter och ljus och snön faller ner så
vit. Månen lyser på den vita marken och
man ser älgarna springa förbi. Vad härligt
det är när man ser dem springa förbi sitt
fönster! Å, vad jag längtar!
Henrik Bruce, åk 3

Använd
privatgiro
även du.
Ett kostnads
fritt sätt
att betala dina
räkningar
i din bank

Smedjebacken den 2/1 1912
Herr Prosten J. Gabriekson, Orsa
G odtN yttÅ r med stor frid och kraft
samt mindre sorger under det nya året
Har sett af tidningame att N i af sy
nat den nya skolan och alla redan tagit

Föreningsbanken JK
0250-430 50
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JU L P R IS T Å V L IN G E N

K änner d u la n d e t?
Vår klurige jultomte ställer i vår tävling
läsarnas geografiska kunskaper på prov.
Se bara så mycket han har att berätta om
tre kommuner/städer —utan att tala om
vilka det är. Lätt är det inte, men om du
tar karta och någon uppslagsbok till hjälp
så går det nog bra.
Om du tror att du har lösningen klar,
skriv upp de tre städerna och skicka ditt
svar till Orsa Skoltidning, Skolkontoret,
794 30 Orsa förfe Trettondagshelgen.
Märk kuvertet ”Julpristävlingen”. Något
läsvärt kan bli belöningen. Lycka till!

viktig industri fanns i centralortens när
het. En svensk drottning har givit namn
åt en känd byggnad i den gamla staden.
En annan byggnad i kommunen har fått
invändiga dekorationer av bl a Albertus
Pictor. Kalciummagnesiumkarbonat har
en kortare benämning, som har haft och
har stor betydelse för kommunen. Dess
vapen består bl a av två korslagda verk
tyg. Brottsliga handlingar av grövsta slag
gjorde kommunen rikskänd under
1930-talet. IF Norden var tidigare en
känd idrottsförening i kommunen.

silvéstris och Picea excélsa. En känd
radiopratare härstammar från kommun
en. I slutet av 1600-talet byggdes den
nuvarande kyrkan, en korskyrka av trä,
och den enda byggnad som överlevde
branden 1721. Orten har givit namn åt
en, som många anser kulinarisk, maträtt.
Den tidigare nämnda bilfria gågatan
heter förresten Storgatan. En europaväg
passerar genom kommunen, som har
många soltimmar och därmed talrika
turister som besökare. Vargön tillhör
kommunen.

1. Landskapet, där kommunen ligger, är
ett av landets mindre. Det är uppdelat på
mer än ett län. Höjden över havet varierar
från en knapp meter till ca 500 m. Vat
tendragen som genomflyter landskapet
har i huvudsak nord-sydlig riktning. Bör
diga jordbruksområden finns i landska
pet men det är barrskogsområden som
dominerar. Västra delen av landskapet är
en vattendelare. Det är dessutom rikt på
sjöar. En av residensstäderna har en för
området ganska stor hamn, tonnagemäs
sigt sett. Landskapsblomman är en halv
parasit, som enligt den nordiska mytolo
gin ställde till elände för en av de dåtida
gudomligheterna. Landskapsdjuret är
ett föga ovanligt sådant med det latinska
namnet Capreolus capreolus.

2. Vad heter den här kommunen?
Landskapet, där kommunen ligger, har
en ganska omfattande skärgård. Det är
ganska flackt. Ca 7 5 % av arealen ligger
under gränsen 200 m över havet. Vika
ren finns i landskapets kustområden. En
känd bifurkation finns likaså. Talrika
fynd av boplatser från stenåldern har
gjorts under de senaste åren. Under
medeltiden bedrev inbyggarna i landska
pet livlig handel med pälsvaror och fisk
med huvudstaden. En känd ort finns
likaså. Landskapsblomman är en flerårig,
ca 15 cm hög, rosväxt. Ett ortnamn som
dyker upp i landskapet är Svartbäcken.
Ett annat är Bredåker. Pata är en sinnrik
anordning i landskapet.

3. Vad heter den här kommunen?
Lanskapet, där kommunen ligger, är ett
kuperat sådant. Skogsrika områden med
talrika sjöar och vattendrag finns. Man
kan också hitta flacka, låglänta områden,
som delvis är uppodlade. Vad växter
beträffar kan man se Kung Karls spira,
dvärgbjörk och fjällskära. Stora mossar
förekommer. Nederbörden är störst i de
västra delarna. Bara hälften så mycket fal
ler i de östra. Älg, orre, tjäder och trana är
vanligt förekommande djurarter. I vissa
sjöar och vattendrag finns lax. I en av sjö
arna kan man också hitta hornsimpan.
Landskapsdjurets latinska namn är
Lutra lutra. En ganska speciell och väl
känd industri finns i landskapet. Förr var
det en festsed att man på vårfrudagen
klädde ut sig till tranor. Flera välkända
kulturpersonligheter härstammar från
landskapet. För både små och stora barn
har de gjort insatser, älskade av många.
Kommunens största centralort fick
stadsrättigheter under tidig medeltid.
I kommunen finns inte mindre än 24
kyrkoförsamlingar, varav två heter Sofia
och Kristina. En rejäl järnklump finns
inom kommunens gränser. Den gamla
staden råkade ut för illvilliga fiender, som
brände ner den 1567. Andra objekt för
begynnande eldfängdhet har i senare tid
haft anknytning till centralorten. En
stark väckelserörelse drog fram genom
såväl landskapet som kommunen under
1800-talet. En mindre tätort inom kom
munen brukar kallas ”Sveriges pensel
centrum”. Timpa var på sin tid en tvätt
äkta kämpe, som tappert stred på Stads
vallens parkliknande, gräsbevuxna ytor.
En för både äldre och yngre generationer
känd kommunens son har genom sin
verksamhet både roat och kanske skrämt
de yngre en smula. Men uppskattad var
han. En tragisk olycka ändade hans liv.

Så till kommunen.
Centralorten där fick stadsprivilegier
1624.Kommunen haridag drygt 21 000
invånare, av vilka ca 12 000 bor i central
orten. Där möts tre riksvägar och två
järnvägslinjer. Ett faktum är att en sjun
dedel av invånarna i kommunen har sin
inkomst genom jordbruksnäringen.
Kommunen har inom sina gränser ett
omfattande damm- och kanalsystem,
tillkommet under den tid då en mycket

Så till kommunen.
Centralorten erhöll stadsprivilegier
1621. Den låg emellertid inte då, där den
ligger nu. Den var tidigt ett bildningscentrum. läroverket grundades 1627. Idag
finns en musikhögskola. Centralorten
var under en 46-årsperiod på 1800-talet
residensstad. Den var dessutom den för
sta i Sverige att ha en bilfri gågata. 1721
brann centralorten. Kommunen har flera
stora industrier, vars verksamhet till stor
del grundar sig på god tillgång av Pinus

Välkomna till

OrsaTobak

INTERNATIONELL
►
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Kyrkogatan 8, ORSA
Tel 419 19

— T O B A K • LO TTER • GODIS —
TIPSinlämning till kl 17.00 torsdagar.
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Vinter i Bävernäs - ett barndomsminneva
ah
irgtJenb-G
B

Jag sitter med Orsa Skoltidning i min
hand och ser att den fyller 60 år. Jag är
så glad att den finns och hoppas den blir

100.
Jag minns med glädje småskolan
i Holen. Skolhuset var rött med vitt
trappräcke, och runt skolgården var ett
vitt staket. M itt på skolgården stod
flaggstången. Min första lärarinna hette
Lilli Löf. Jag älskade henne. Jag förstår
nu, när jag själv är lågstadielärare, vil
ken god pedagog hon var. Jag har tittat
i mina arbetsböcker jfån småskolan, och
jag blir förundrad. Det år jag skulle
fylla fem år 1931, fick jag vara med om
ett stort äventyr. Jag skickar berättelsen
om min vinter i Bävemäs till Orsa Skol
tidning, och hoppas den blir till glädje.
Birgit
Så skriver Birgit Jernberg-Granath, upp
vuxen i Orsa, numera lågstadielärare
i Säffle. Vi tackar, och tror visst att barn
domsminnena från Bävernäs blir till
glädje.
Den vinter jag skulle fylla fem år 1937,
fick jag vara med om ett stort äventyr.
Mamma och jag skulle följa pappa och
min morfar till skogen, där de skulle
hugga timmer. Vi skulle bo i en skogs
koja, och mamma skulle laga maten och
sköta pappas och morfars kläder.
En kall morgon i mitten av januari
1937 var vi resklara, mamma och jag. Vi
hade packat amerikakofferten, den var
beige med bruna band. Vi hade fått låna
den av morfar, som var handelsresande
och förde ett spännande liv. Anton kom
med hästsläde för att köra oss och koffer
ten till stationen. Pappa och morfar var
redan i Bävernäs, platsen vi skulle till
hette så. Anton skämtade och skojade
och jag måste lova att vara duktig flicka
och hjälpa mamma.
Äntligen kom rälsbussen, den var gul
och kallades för "Pila-Brita”. Jag hade
aldrig åkt tåg eller rälsbuss förut, jag satt
tätt intill mamma och såg träd och hus
fladdra förbi. Plötsligt stannade bussen,
jag kunde inte se något stationshus.
Mamma berättade att vi var vid Storstup,
och att bussen stannade för att männi
skorna skulle få se detta imponerande
stup, från järnvägsbron högt över Ämån.
Jag tryckte näsan mot bussens fönster
och hissnade, jag tittade på mamma och
såg hennes lättnad när bussen startade
igen. Jag frågade inte, men jag förstod, att
hon också var rädd.

På eftermiddagen kom vi fram till
Älvho. Där steg vi av och konduktören
hjälpte oss med den fina amerikakofforten. Vid stationen möttes vi av pappa och
en finnbonde med häst och släde. Det var
kallt och mycket snö. Jag stoppades om
med stora skinnfällar och satt tryggt mel
lan mamma och pappa.
Bonden smackade på hästen, och det
bar iväg på en smal körväg. Skogen stod
tätt intill vägen, allt var tyst. Det var bara
hästens bjällra som hördes. Det stora
äventyret hade börjat. Efter sex kilome
ter var vi framme i Bävernäs. Bävernäs lig
ger vid Bäverån, som rinner ut i Ore älv.
Vid Bävernäs finns också ett högt skogs-

beklätt berg, Loberget.
Skjutsen stannade utanför en rödmå
lad skogskoja, som skulle bli vår bostad
under vintern. Kojan bestod av ett enda
rum. Ena hörnet av rummet upptogs av
en öppen eldstad. Någon spis fanns inte,
maten skulle mamma laga genom att
ställa pannor och grytor på en trefot av
järn som stod på hällen. På rummets
långsidor fanns våningssängar. Framför
kojans enda fönster stod ett bord och fyra
stolar. Mellan den ena våningssängen och
den öppna spisen stod en vedlår och
ovanför den på väggen fanns ett litet
köksskåp. På vedlåren fanns plats för

Välkomna

Forts, nästa sida

J

t

Vad ska man ge en karl i julklapp?
Ja, det är just frågan. Bekymra er alltför mycket om den saken. Kom in
till Berglinds och låt oss tillsammans smida planer. Lita på, att både Ni
och han blir nöjda.
SKJORTAN & SLIPSEN är de stora julklapparna — ett påstående som
knappast kräver några bevis. Vår verkligt stora sortering gör, att Ni kan
låta Er personliga smak komma till sin fulla rätt. Julklappen blir på så vis
dubbelt välkommen.
Sportskjorta fr. 89:— Dresskjortor fr. 159:— Slipsar fr. 99:—
En härlig PYJAMAS blir alltid uppskattad. Finns i prislägen från:
Trikå fr. 175:— Flanell fr. 179:— Poplin, 100% bomull fr. 269:—
Ett par varma trevliga HANDSKAR säger säkert inte en herre nej till
Flanell- o. yllefodrade fr. 119:— Sporthandskar fr. 115:—
TRÖJOR & SLIPOVRAR är sköna värmande plagg som vi vet att HAN
sätter stort värde på:
Rund-hals pullover fr. 298:—, Byxor fr. 399:—
t:

Julklappar till Barnen
— löser Ni lika lätt — Barnkläder bör vara av högsta kval. Vi
har en av Dalarnas största sorteringar av kvalitetskläder för
barn, till de rätta julklappspriserna! Märken som Reima, Fix,
nr. fl., är fabrikat, som blir billigast i längden! Prova och
Vi törs lova— Ni märker skillnaden!
Extra stor sortering av Overaller, Jackor och Dressar.

NÄR DET GÄLLER JULKLAPPAR — GÖR SOM SÅ
MÅNGA ANDRA — GÅ TILL AFFÄREN MED • UR
VAL» KVALITÉ • SERVICE

ti& u jU ru L s

BARN 402 19

S Davidsson

HERR 400 05

— VI H A R D E T B Ä ST A — A V D E T M E ST A —
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diskbalja, tvättfat och vattenhink. På vat
tenhinken hängde en fin och blank kopp
arskopa. Kopparskopan lyste och
blänkte. Jag trodde den var av guld. I hör
net m itt emot spisen fanns ett väggfast
hörnskåp och mellan skåpet och
våningssängen hängde träkrokar för klä
der. Under krokarna placerades vår amerikakoffert. Ur den plockade mamma
fram en duk som hon lade på bordet.
Hon hängde fina hemvävda handdukar
på spikar intill vedlåren. Så tog hon fram
vita bomullsgardiner, spiraler att sätta
upp dem på fanns också i kofferten. När
gardinerna var uppsatta tog mamma
fram det finaste, den lilla blå glasvasen
med alkottar ur sitt silkepapper och satte
den i fönstret. Bredvid vasen ställde hon
det snidade träskrinet som det stod
ANNA på och där hon förvarade sin fina
medaljong och sina ringar, när hon inte
ville nöta på dem. Skrinet hade mamma
fått av en luffare som hette Pawlo och
kom från Finland. Han hade kommit till
mammas hem en höstkväll och bett om
husrum. Det var trångt i stugan, som
bestod av kammare och kök. Mammas
morfar, som också bodde där, var mycket
gästvänlig, han visade aldrig en främling
på dörren. Så fick Pawlo ligga på en fäll
invid spisen. Mamma var rädd för Pawlo,
hon tittade på honom i smyg från sin
plats i kökssoffan, som hon delade med
sin syster. Pawlo hade mörkt, lockigt hår,
en stor kniv i bältet, och hans ögon glim
made i skenet från elden i spisen. Året
därpå då mamma fyllde elva år kom
Pawlo tillbaka för att övernatta intill spi
$
4

sen. Den gången hade han det fina skrinet
klätt med röd sammet inuti, med sig till
mamma.
Morfar var hemma i kojan och tog
emot oss. Morfar var liten och senig och
hade svart mustasch. Han hade alltid en
liten hatt på sig för han var skallig, och
han sa, att han inte ville frysa om
huvudet. Morfar tog mej vid handen och
vi gick ut för att titta på vedboden och
dasset. I vedboden stod mina skidor, som
jag fått av morfar, och som han hade tagit
med sej till mej.
"Kom ska jag visa dej något”, sa morfar.
Vi gick bakom kojan, och där hade mor
far gjort ett skidspår till mej, som jag
kunde åka i på dagarna. På kvällen tände
pappa fotogenlampan, och mofar drack
kaffe på fat. Först blåste han på kaffet, sen
tog han en sockerbit mellan läpparna, så
lyfte han fatet och drack. Varje morgon
packade morfar och pappa ryggsäckarna,
spände på sig skidorna och försvann bor
tåt myren till sin arbetsplats. Mamma
hade fullt upp med matlagning och lag
ning av byxor och strumpor. Pappa och
morfar måste ha kraftig mat för att orka
med sitt tunga arbete i skogen. Mamma
stekte fläsk och gjorde kolbullar på järn
trefoten i den öppna spisen. Jag lekte
med min docka och lärde mig alla bok
stäverna genom att titta i Folket i Bild och
Vårt hem.
På eftermiddagen när pappa och mor
far kommit hem, var det mammas tur att
spänna på sig skidorna för att åka till finnbonden i Loberget och köpa mjölk. På
söndagarna vilade pappa och morfar.
<r

&

&
-

&

Söndagen var den bästa dagen i veckan.
Då gjorde morfar och jag skidturer på
myren. Morfar berättade för mej om
älgen, haren, rådjuret och räven och lärde
mej att skilja på deras spår. På söndagarna
virkade mamma en stund, fina spetsar
med olika mönster.
När maten började ta slut åkte vi ner
till Alvho för att proviantera. Om vädret
tillät åkte mamma och j ag med spark och
handlade. De flesta gånger var det pappa
som spände på sig skidorna, tog rygg
säcken och åkte ner till Älvho för att pro
viantera.
En eftermiddag hördes bjällerklang
och röster utanför kojan. In steg fyra kar
lar. Karlarna var sotiga och när de skrat
tade lyste deras vita tänder. De kom förbi
med en kolfora på väg till Alvho och kom
in för att språka en stund och dricka kaffe.
De hade mycket att berätta om, och
kojan fylldes av deras bullrande skratt.
I slutet av mars när solen började
värma och dagarna blev längre, packade
vi amerikakofferten och gjorde oss redo
att lämna Bävernäs. Det var roligt att
komma hem och mormor tog emot oss.
Hon hade städat och gjort så fint och
bakat goda bullar.
Birgit Jernberg-Granath
Den första snönavJu
2
y,åk
b
m
liL

Jag har byggt en snölykta. Snölyktan var
fin. Jag har byggt en snögubbe med ett
ljus i. Vintern är skön.
Julia Limby, åk 2
Snart är det julavA
2
gto,åk
ersB
d
n
Det är roligt att klä julgranen och åka ski
dor. Jag tycker om att leka i snön. Jag
tycker om att släcka alla lysen och tända
ficklampan.
,
Anders Bengtsson, åk 2

&

VÄRDA DIN SYN
ig:Joel Quentino, åk 2
eckn
T
ig:Johanna Bälter, åk 3
eckn
T

A LLT ID
V Ä LK O M M EN T IL L

Vackra julblommor
från egna o dlin g a r.
J u lb lo m m o g r a fe r a i g od tid!

A. LEVENIUS BLOMMOR i Orsa AB
Tel affären 400 92, trädgården 401 20
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Kyrkogatan 10 • ORSA
Tel 0250-400 90
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FÖR INDUSTRI
o c h M ILJÖ VÅR D

DalaKalk
Försäljnings Ai
Tel 502 00

JulenavR
onyhåk3reT
l,
Julgranarna blir klädda med julpynt.
Utanför huset ser man härliga flingor
som faller till marken. Jippi, säger man,
sätter på sig overallen, går u t i solen och
leker i snön. Sen går man in och dricker
varm choklad. Mums.
Ronny Thorell, åk 3

Hej alla unga skrivare!M
jugberv
onikaL
Det är jag som läser alla fina texter ni skri
ver och skickar in till tidnigen. Nu har jag
jobbat med Orsa Skoltidning några num
mer och det är fantastiskt roligt att få läsa
allt ni skriver. Tyvärr kan inte alla texter
få plats, men ge inte upp. Om du är riktigt
envis och skickar in nya berättelser till
varje nummer så kommer din text säkert
in så småningom. Så låt pennorna gå.
Skriv om allt roligt och intressant ni gör
i skolan. Skriv och berätta om upplevel
ser från utflykter och semestrar. Skriv
och berätta fantasiberättelser. Men kom
ihåg kära ni: Skriv både förnamn, efter
namn och klass på allt som skickas in.
Teckningar måste fyllas i med tusch för
att synas bra och på dem skriver ni nam
net på baksidan.
Välkomna med många nya bidrag till var
fina skoltidning.
Monika Ljungberg

Anlita W S fackmannen
-innan något
händer

1

wesströms ws
ORSA, tel 0250-409 25 vx

FREUNS GRAND 14

794 30 ORSA

0250-431 35

Begravningsbyrån
i Orsa

Kom in så få r vi ackordera1.

^

Specialbutiken för HENNE

(£)

önskar sina kunder GOD JUL!
Många fina julklappstips!

L E V E N IU S
B LO M M O R
ombesörjer allt inom branschen.
Tel affären 400 92, bost. 413 21

X
T

KAPPOR • BLUSAR • KJOLAR • BYXOR

HEMBYGDSVÅNNER

©

JEAN S» M YSPLAGG* UNDERKLÄDER MM

När ni vill hedra någons
minne. Tänk pä Orsa-Skattunge Hembygdsfond.
Föreningsbanken för
medlar. Värt postgirokonto
är 205580-4.

—Aktuella —
TYGER
SYBEHÖR
♦

K va lité
vår s p e c ia lité

Hembygdsföreningen

ALLT I KLÄDER FÖR HENNE • TYGER OCH SYBEHÖR

/iuq Larssons

J ä rn v ä g sg a ta n w 794 30 ORSA

(i)

400 21

Orsa Lås & Nyokelservice
Jonas Karlbom

♦

Älvgatan 4, Orsa.

ORSA RAM
Inramning av tavlor
Persienner
Markiser

Nycklar tillverkas medan ni väntar!
Även bilnycklar. Lås och tillbehör. Byten och monteringar av lås.

Dygnet-runt-jour!

Järnvägsgatan 26 ORSA
Tel 0250-425 74
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M AS
GLASååÄSTER!
Eftr.
— Nyman & Johansson —

ORSA
Vid södra järnvägsövergången
Moravägen 2
T et 408 91

Bilglas • Fönsterglas
Inramningar

Välj kvalité
när Du köper hemslöjd och
presenter. Gå till

Järnvägsgatan 15, Tel 413 32

R Ä T T V IK S A N T IK
Hans Rabenius
Storgatan 5 • RÄTTVIK
Tel 0248-133 10
öppet vard. 13.00— 17.30
Köper och iÉ|)er
Guld, m ynt, indkviteter, sterbhus
A ukdonsappdrac emottages

Orsa Trafikskola
Åsa och Inge Nyman
T e o ri

TISDAGAR 17.30
Kyrkogatan 21 Orsa Tel 406 85

S p r å n g s ...
när det gäller färg,
vägg och golv.
s w iÅ iv tis

f a iu ;

Orsa, tel. 403 40
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Pojken och TomtenavA
o,åk3
ndersL
Det var en gång en pojke, som var ute och
gick. Han gick och gick. Nuskulle han gå
hem, men han hade gått vilse och fotspå
ren hade snöat över. Han träffade en hare.
Pojken frågade om han visste vägen hem.
Pojken gick och gick till sist kom han till
ett hus. Där gick han in. På en lapp stog:
Jag är och hämtar en julgran. Kommer
straxt. Hälsningar Tomten. Pojken blev
mycket nyfiken. Han började titta på
paketen. De var runda och korta och
långa. Nu kom Tomten. Pojken blev
mycket rädd. Han stod som en staty. Han
frågade tomten om han visste var vägen
hem var. Det visste Tomten. Jag ska
lämna paket där, så du får följa med mig,
sa Tomten. Nu är pojken hemma.
Anders Larsson, åk 3

JulgrisenavP
eyn,åk3
tricD
Det var en gång en julgris som hette
Nasse. Han var mycket dyster för han
hade hört att han kanske skulle bli jul
skinka. Han tyckte att det var mycket tra
giskt. Det närmade sig jul väldigt fort och
till slut var det bara en dag kvar. Då hörde
han bonden, hans ägare, säga så här: Nu
ska jag gå och slakta grisen. Grisen blev
utom sig av ilska: Ja, grisen nästan tjöt.
Men då kom bonden in och sa: Tyst, för
nu ska jag slakta dig. Men grisen blev inte
tyst. Han tjöt ännu värre. Men då tog
bonden upp grisen och bar honom till ett
ställe där han skulle slakta honom. Precis
när de var framme där råkade bonden
släppa grisen och Nasse gav till ett tjut
och sprang rakt ut i skogen. Han gick och
gick tills det nästan blev kväll. Då lade
han sig under en gran och tänkte på hur
hemskt det hade varit om han hade varit
slaktad nu. Men sen tänkte han på mor
gondagen. Till sist somnade han och han
sov mycket länge. Hur länge vet jag inte.
Men till sist vaknade han av att han
fick kottar i huvudet. Det var vå ekorrar
som åt frön. Nasse tänkte att det var bäst
att ha några vänner, så han gjorde sig vän
med ekorrarna. Så bestämde de sig för att
fira jul tillsammans. Nasse gick ut i sko
gen och dödade en hare och samlade nöt

ter och kottar till ekorrarna. Sen gick han
tillbaka med sitt byte.
Så firade de en fin och vit jul. Ja, det till
och med snöade så de satt under granen.
Det blev inga julklappar, men det gjorde
ingenting tyckte grisen, för huvudsaken
var att han fick sin hare att äta till julmat.
Patricia Deyna, åk 3
Snart är det julE
engtso,å2av
rikB
jag tycker om julen. Julgranen är så fin.
När snöflingorna faller i mörkret på julaf
ton, då är det fint.
Erik Bengtsson, åk 2
TrollskogenavSofiW
n,åk2
estm
Det var en gång ett troll som hette Frans.
Han bodde i en stor stor hemsk och mörk
skog. Där bodde han i en grotta. Frans var
ett mycket snällt troll, fast han hade inga
vänner. En dag var Frans ute och plock
ade bär. Då såg han ett troll som satt och
grät på en stubbe. Frans gick fram till trol
let, varför gråter du? Trollet tittade upp
sa: För att jag inte har någon vän! — Du
kan väl leka med mig, sa Frans och så bör
jade de leka. De gick hem till Frans och
drack blåbärssaft och åt lingonkaka. Den
var god. Och sen levde de lyckliga i alla
sin dagar.
Sofia Westman, åk 2
Tomtefars julklappavF
s,å3
ou
redikM
Det var en gång en liten pojke som hette
Nisse. Han var fem år. Han bodde i en
tomtestad. Det var tre dagar kvar till jul
afton. Nisse hade länge grubblat på vad
han skulle ge tomtefar i julklapp. Plöts
ligt fick han en idé. Han skulle ge tom te
far en julklapp för varje dag som gick,
ända fram till julafton. På självaste julaf
ton skulle tomtefar få den finaste jul
klapp han någonsin fått. Varje år var det
en skid-tävling. Första pris var en fåll
kniv. Den skulle Nisse vinna, och ge till
tomtefar. KLARA FÄRDIGA GÅ så var
de iväg, men inte Nisse. Han hade stan
nat vid första kontrollen och druckit upp
all varm blåbärssaft. När han äntligen
druckit upp all saft var han långt efter och
framför honom låg den brantaste backen
på hela banan. Nisse fick ingen fäll-kniv,

SPÅNPLATTOR

D irektförsäljn ing å ret runt.
A vkap o ch sp ill till lågt pris.
D et s e rv ice in rik ta d e o ch kundnära fö re ta g e t.

X[
Tel 409 60

O r S C I ^ ^ ^ p I c it t C in

Tel 409 60
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Nisse fick ingenting. Han hade slagit tre
kullerbyttor i den stora backen och bru
tit av skidorna och hela fadderullan. När
han kom hem senare satt tomtefar och
svarvade leksaker. Mera att laga, tjoade
tomtefar. Han blev glad för han hade stått
och svarvat leksaker i två timmar och var
trött i händerna.
Vad skulle Nisse ge tomtefar nu? Alla
barnen hade skridskolov. Alla åkte skrid
skor. Nisse fick en idé. Han skulle ge tom 
tefar en skridskobana. Den måste ligga
bekvämt så att tomtefar inte behövde gå
så långt till skridskobanan. Den skulle
ligga alldeles utanför dörren. Nisse bar
hinkar med vatten och hällde utanför
dörren. Snart hade vattnet frusit till is.
Nu kom tomtefar ut genom dörr en och
halkade på isen. Den var meningen som
en överraskning, sa Nisse. Det blev det
också, mumlade tomtefar.
Det var bara en dag kvar till julafton.
Jultomtens hjälpredor for hit och dit.
Om jag bara hade lite mer tid stönade
tomtefar. Han ska få som han vill, sa Nisse
för sig själv. Mitt i natten tassade Nisse
upp och stannade stora klockan. Nästa
morgon vaknade inte tomtefamiljen för
rän klockan åtta. Nu är jag utvilad och
kan ta mig ann vad som helst, sa tomtefar.
Sen gick han u t och skottade snö. På kväl
len var det julafton och tänk på ett paket
stog det till Nisse. Det var en nallebjörn.
Tomtefar fick många julklappar, men

ingen från Nisse. Då kravlade Nisse upp
i tomtefars knä. Så viskade Nisse i tom te
fars öra: Jag försökte ge dig flera julklap
par, men det blev ingen julklapp. Den
bästa julklapp en tomtefar kan få är att få
sitta med en liten tomtenisse i knät, sa
tomtefar. Det var det sista Nisse hörde
innan han somnade med nallebjörnen
i famnen.

Fredrik Moraeus, åk 3

Två tomtehistorierH
,åk2a
grn
ilevG
Det var en gång en tomte som bodde
i ett litet hus i trollskogen. Tomten var
jätterädd för trollen. En dag var han i sko
gen och plockade blåbär. Då kom ett
troll. Tomten blev livrädd och sprang
hem. Han kokade julgröt. Sen gick han
och la sig i sin sköna säng. Nästa morgon
gick han upp och åt frukost. Sen gick han
ut. Han var ganska rädd för trollen. Det
snöade och blåste. Tomten gick och gick
i skogen. Sen hittade han inte hem och
gick bara längre och längre in i skogen. Då
kom trollen fram och visade honom
vägen hem! Tänk att dom var snälla i alla
fall t
Hillevi Gillgren, åk 2
En gång var det en gammal, gammal
tomte som bodde långt bort i skogen.
När det nästan var jul började tomten att
göra julklappar.
Till slut var det jul på gång. Då gick
tomten och hämtade släde och ren. Han
åkte i väg för att dela ut julklapparna.
Men han var ju så gammal. Jag fick lov att
hjälpa honom. Så nu är jag tomte.
ext:Joel Quintino, åk 2
T

Sparbankens
kundförsäkring
Ett ekonomiskt skydd
med många möjligheter

SPARBANKEN
Sparbanken Dalarna

ORSA Tel 0250 436 00

Skattunge Livs
önskar
alla sina kunder

God Jul
och

Gott Nytt År

Orsa
Lastbilcentral
utför alla slags transporter

Tel 404 30, 404 31

Nya och begagnade.
Även hyrköp.
Reparationer och
stämningar.

AEG * AEG « AEG * AEG

Ring och tala med
FACKMANNEN

A EG är K V A L IT E T

ANDERS
KLOCKAR

AEG HUSHÅLLSMASKINER
Installationer - Service

HelgeSom El

PIANODOKTORN

0250-409 15-101-52 00 51

NISSE
KLOCKAR

Knapptågsv. 8 - 794 00 Orsa
Tel 0250-416 11

PIANO-NISSE

AEG • AEG • AEG • AEG

0250-415 KP010-97 06 80

Lisa Johansson, åk 3
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