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Maria hon vaggar stilla sin son
i Betlehem.
Hon vet: Han är gåvan ovanifrån
till hjäriats hem ...

God jul, det hör samman med barnet
som vi fick. När det blir jul, då är det
ju ett barn, som står i centrum. Och
för det barnets skull får också vi
vuxna bli små igen. Till och med
tomtarna, som blivit så många, och så
olika, inte minst på Slipstenstorget,
låter oss glömma förståndigheten för
en stund. Barnet, som vi fick, barnet
där i krubban, låter oss ana en annan
värld än den vi vanligen ser. En värld
där också så overkliga ting som tom 
tar kan få finnas.
Det har gått mer än tio år nu sedan
julkrubban från Betlehem första
gången, till mångas glädje, ställdes
fram i Orsa kyrka. Vi, som förde hem
de olika figurerna från Jesu födelsetad, gläder oss alldeles särskilt när vi
ser barnet i m itten och ser alla glada
barn, som stå tätt intill och lever med
i det som hände.
Men närmast står Maria och Josef
ändå. Maria. Vad tänkte hon och vad
drömde hon om, Maria? Om barnet
som inte bara hon fick, men också vi?
Maria.

Maria har vandrat i vånda sin väg
till Betlehem.
Vad månde väl bliva min framtid, säg?
i Betlehem.
Maria har vandrat i lydnad sin gång
till Betlehem.
Hon vet ej att änglar skall sjunga sin
sång i Betlehem.
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Men Josef då? Jo, Josef står där också
helt nära, men det är så tyst omkring
honom och inom honom. Josef finn
er, som de flesta av oss, inga ord för
undren, för de under som vi anar ske
omkring oss. Men Josef är alltid
beredd att värna och beskydda,
sedan han i sina drömmar fått veta
hur han skulle göra. När han tog
Maria till sej och byggde henne ett
hem. När han bröt upp från Betle
hem, på flykt undan onda makter,
med Maria och barnet.
Men så kommer herdarna till stallet.
Herdarna, som det luktade får om.
Herdarna, som har sinnet fyllt av
musik och av berättarglädje.
På herdarnas äng.

Vaktandets tomma timmar
fyllde herdarna med musik.
Panflöjtens vilda toner,
som kunde tränga igenom
eller dansa över jorden.
En herdepipas mjuka lärksångsdrillar..
Den morgonen, när himmelen rämmade
och rymdens hela kör av ljusa röster
sjöng. Sjöng Guds ära..
Då lyssnade herdarna bara,
lyssnade.
Och tonen från himlen dröjde kvar
närde i stallet fann barnet.
Tonen från himlen, dröjde sej kvar
närde började berätta,
när de började nynna
glädjens nya morgonvisa..
Fattig av glans bara av änglasången
men ändå..
Herdar lyssnar än —och berättar..
När kung Gustaf, för mer än fyra
hundra år sedan lade beslag på en av
vår kyrkas klockor, så samlades det
så gott som genast i medel till en ny.
Och på den klockan göts in tre namn,
tre konunganamn: Kaspar, Baltasar
och Melkior. Nu skulle det märkas
och höras vem den klockan hörde
till. Den klockan blev också en riktig
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”julklocka”. Till stallet i Betlehem
kom tre kungar. Traditionen ger dem
samma namn som de på klockan.
Tre konungar, tre vise män, tre
stjärnljusföljare. De står där lite
längre bort ännu så länge. Men den
vishet, som frågar efter barnet som
alla människor fått, kommer fram till
slut, var så säker. , -

Stjärnan.

Lys stjärna, du från Betlehem.
Lys mej i natten.
Som ljuset ditt du samlar
kring en enda,
kring honom, som är Ljuset.
Sällsamma stjärna,
lys mej hem.
Led stjärna, du från Betlehem.
Led mej till livet.
Som vägarna du samlar till en enda,
till honom, som är Vägen.
Sällsamma stjärna,
led mej hem.
Brinn stjärna, du från Betlehem,
Brinn i mitt hjärta.
Ln låga ifrån honom,
som en eld på jord vill tända.
Sällsamma stjärna,
Slockna ej, men brinn.
Brinn!

En stjärna.

l

En stjärna lyste dem iväg
när de kom på ökens skepp.
Kaspar, Baltasar och MelkioJ
Konungar tre.
En konung fingo de se.

Det känns som en förmån att få
önska, än en gång:
En riktigt God Jul!
Knut Edmarker
Teckningar: J. Hasmats

En stjärna lyste dem väg
närde kom till Betlehems stall.
KaspaJ Baltasar och Melkior,
Konungar tre.
Sina gåvor fingo de ge.
En stjärna lyste dem väg
de bar den i minnet hem.
Kaspar, Baltasar och Melkior,
Konungar tre.
Låt oss vandra som d e ..
Och nu står julkrubban färdig. Bar
net, som vi fick, är där i mitten för
allas blickar. Och vi får vara som de
barn vi är inombords. Vi får sjunga
med den röst vi har.
Vi får fråga med de frågor, som for
mas djupast inne i oss. Vi får ta emot
glädj en och undret. Vi får ta emot det
liv som det barnet vill ge åt vårt fat
tiga liv. Ta emot det ljus, som det bar
net vill ge, ty över alltsammans och
också över livet vårt, lyser stjärnan ...
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Någragamlalärarbrev:"MinkäreämbetsbroderErik!"avPeleJakobsson
Ovansiljans skolförening 110-årsjubileum i år ger oss anledning att fun
dera över hur lärarna hade det under
folkskolans första årtionden. Skolföreningens bildande var säkert fram
sprungen ur ett behov hos lärarna,
ett behov av gemenskap och fort
bildning.
Mycket tyder på, att det inte pre
cis var någon dans på rosor att vara
lärare under denna tid. Pedagogerna
fick kämpa med stora klasser i dåliga
lokaler och med bristfällig under
visningsmateriel. Någon egentlig
utbildning för kallet hade de inte, vil
ket kom dem att känna sig otillräck
liga. Vid "examen”, ledd av skolpräs
ten, hade de fått visa att de kunde
skriva, att de kunde de fyra räknesät
ten med hela tal och att de kunde
katekesen. Det var allt som gällde
omkring 1850 för behörighet till
skolmästare. För allt slit fick byskol
lärarna sedan en lön som de inte
kunde leva på! Ett yrke vid sidan om
var för de flesta en nödvändighet.
Avståndet till kolleger i andra skolor
var ofta stort, vilket kunde resultera
i en känsla av isolering i arbetet.
Viss fortbildning förekom dock
redan innan skolföreningen bilda
des. Någon vecka i läsårets början
träffades man i Kyrkbyn på en "skolmästarvecka”, en slags kurs för småskollärare, alla manliga. De kvinnliga
inträdde i yrket så småningom.
Vad gjorde då lärarna, som "å
ämbetets vägnar” ville ha stöd och
kontakt med kamraterna? Jo, de häl
sade på varandra, studerade varand
ras undervisningsmetoder, utbytte
böcker och tankar. Säkert blev det
många och långa fotvandringar mel
lan byarna under dessa år. Och de
skrev brev. Av Ole Dahl har skolarki
vet fått en samling sådana lärarbrev.
Han räddade dem från förgängelsen
när en byggnad, Långholmen kallad,
i Kallholn revs 1974. Breven har till
hört skolläraren Spener (Spännar)
Erik Hansson och de är skrivna åren
1875-1881. De utgör en intressant
dokumentation om förhållandena
i våra gamla byskolor. Inte minst får
vi veta hur lärarna upplevde sin
situation.
Spännar Hans var född 1853, och
var då breven skrevs tämligen ung,
4

Ett stilprov ur brevskörden. Så skrev Bränd Per Larsson.
25-28 år. I samma åldersklass var
kamraterna. Hans dog ogift år 1912.
Med ett varmt tack till Ole Dahl
återger vi här några av lärarbreven.
Kanske någon läsare känner igen en
del. Utdrag ur några av breven har
nämligen förekommit i artiklar av
Hjalmar Hedman på 70-talet.
Det första brevet är skrivet av en
lärare som verkligen är i stort behov
av kontakt med kolleger:
Hansjö den 12 febr. 1875
Min embetsbroder Erik!!
Efter jag har tagit mig frihe
ten att sända några rader till
nästan hvar och en skollärare
inom socknen, så vill jag också
påhelsa dig. Det torde vara

besynnerligt — men hvarför
det? Vi äro ju embetsbroder
och derför anser jag att det icke
är för mycket fast vi låta höra af
hvarandra.
Jag vill nu innan jag far
vidare omtala något om min
skola och dess förhållande.
Barnens antal äro 42. utaf
dessa äro 12 stafvare, och då kan
du förstå huruvida förhållandet
är. Hvad barnens uppförande
beträffar, så tror jag visst, att
detsamma är ännu temligen bra.
Endast i räkning synes de bra
slängda. Sång går klent. De
sjunga alltför högljudt och lar
mande. Innanläsning, o hvad
den går klent. H- och y-ljuden
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ämbetsbroder Erik!"
finnes icke i barnens mun, med
mindre man plockar dit dem.
Äng-ljudet kan jag icke sjelf
utala, än mindre barnen. Hvad
sche-ljudet beträffar så kan väl
jag bra nog komma ihog det,
men detsamma synes dock
vara främmande för barnen. Att
ge akt på skiljetecken är väl
ganska svårt för mina lärjungar,
dock förstå de bra nog hvad de
läsa, åtminstone de äldre bland
dem.
Af detta mitt slarf, torde du
inse förhållandet i min skola.
Att det är bedröfligt är sanning
och icke vara bättre, då det är
en sådan hop med barn. Är det
icke sant?
I förhoppning att du vill gifva
mig svar på allt detta slarf afelutar jag min skrifvelse. Skrifil
Skrif beder jag ännu en gång.
Vänskapsfullt
Lid Per Persson
Lid Per vill i samband med sitt brev
bättra på sina kunskaper i några
ämnen. Han lägger nämligen till föl
jande frågor, som han önskar få
besvarade i svaret från Hans;
1. Hvad hette den första konungen
i Judariket?
2. På hvad sätt uppkommer snö?

Något foto med Spännar Erik har vi
inte fått tag på, men här är en av
brevskrivarna, han med den snyggaste
handstilen, Bränd Per
Larsson i MickelvåL

3. Hvad heter "mjelumba” på sven
ska? (humla)
4. Hvilka djur gjordes först tama?
5. Hvaraf vet man att vexterna äro
lefvande ting?
6. Hvarifrån får jordytan sin
värme?
7. Af hvilka hulvuddelar består en
sats?
Den flitigaste brevskrivaren var nog
Brittur Erik Ersson (18 4 5 -19 2 5). Ett
tiotal brev finns med i samlingen.
Här är utdrag ur étt från 1881, då
Brittur Erik tjänstgjorde i Horn
berga.
Har nu försökt med skolan här
i två veckor. Det är mycket tungt
att hålla skolan här. Du förstår
själf hur det är, när ingen af mina
tio lärjungar kan läsa i bok. Icke
så pass en gång att det ens för
skyller att försöka.....Om de
kunde stafva ändå. Icke alla sor
ters bokstäfver som förekomma
i ABC-boken känna de heller.
Jag är rådlös mer än en gång och
vet snart sagt icke hvad jag skall
taga mig före.. När jag börjar
dagen, får jag icke som vanligt
sjunga någon vers, så fram t jag
icke gör det ensam. Aldrig läsa
i bibeln, aldrig någon innanläs
ning och aldrig någon tafvelräkning som tyst öfning. Siffrorna
kännas knapt till tjugo af de äld
sta. Hu då! Hvilken skola! Det är
att börja på nytt, ser du.
Första veckan vantrifdes jag så,
att när lördagskvällen kom, gick
jag härifrån....
Det har varit mycket långsamt
i dag. Ingen att samtala med. Har
vist haft något nöje af mina
böcker, med det är långsamt
ändå, när man är van vid säll
skap.
Har varit här två veckor nu,
men icke funnit någon, som jag
kan hafva nöje af. Det är skogsmänniskor här, i ordets fulla
mening ändå. Skygga, miss
tänkta, hatfulla och trätosamma
mot och för hvarandra.
Mycket trefligt och nöjsamt
vore det för mig att i dessa bistra
tider få bref från dig, Balter
Anders och H. Wixner. Kommen
ihåg mig!
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Ersson avslutar sitt brev till Erik
Spännar med en utläggning om reli
gionens betydelse och skriver bl a:
Kristendomen, min käre
Erik, är ändå, och icke så litet
heller. Jag har tänkt sedan jag
kom hit att, aldrig skall jag ring
akta dem som fråga efter religio
nen, huru enfaldiga och —ja,
dumma de för öfrigt må vara.
Menniskor utan religion blifva
en plåga både för sig själfva och
andra. Upplysning, bildning och
många goda seder följa — säger
jag- läseriet efter. Låtom oss
aldrig gäckas med religionen
mer!
Nog verkar väl Brittur Erik något
uppgiven inför sin uppgift som
lärare. Men han gav inte upp! Han
fortsatte sin gärning i Slättberg, en
gärning som var så uppskattad, att
fick ta emot Patriotiska Sällskapets
medalj. Det skedde i Orsa kyrka, tro
ligen 1909. Mera om denne märklige
man får du läsa i ett kommande
nummer av OS.
Nästa brev är författat av den 23årige bondpojken Bränd Per Larsson
som under ett par år var skolmästare
i Kallmora. Han kom från Mickelvål.
Brevet är sirligt i både handstil och
ordvändningar.
Kallmora d. 29 April 1875.
Min käre ämbetsbror Spenerl
Härmed får jag på förhand
underrätta dig, att jag ämnar
komma och hälsa på dig fredagsaftonen den 30 April, och
derföre beder jag härmed, om
du ville vara god och stanna

God Jul och
Gott N ytt År
Tillönskas alla våra kunder!

STACKMORA HANDEL
Benny o. Siv
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i din lokal efter ditt afslutat
arbete, för jag kommer omkring
6-tiden.
Jag har icke några märkvär
diga saker att meddela denna
gång, än att barnen äro mycket
ombytliga i min skola, den ena
dagen skratta de, och andra
gråta de, den ena dagen får de
baklexa och den andra åter inte.
Jag har för närvarande god helsa
och befinner mig riktigt väl.
Måtte också du min kära vän
må så godt. Du torde vara god
och i en skrifvelse förläna mig
några ord af din hand, och tala
om förhållandet i din skola, låt
äfven flera tankar inflyta.
War mycket hälsad från
Din vän B.P. Larsson

Brittur Erik Ersson som sedan tog sig
efternamnet Britte.
Spännar Erik var, av brevskörden att
döma, en mycket omtyckt lärarkamrat. Följande brev, skrivet av en elev,
visar att han också var en favorit
bland skolbarnen. Året 1881 hade
han tydligen lämnat sin skola i Kallholn för att tjänstgöra i det inte sär
skilt avlägsna Kallmora.
Nederberga 28 Mars 1881
Min käre Lärare!
Eftersom jag nu har tid att
skrifva vill jag skrifva ett bref till
dig. jag skall tala om att den
Gode Guden har givit mig en
utmärkt god helsa och jag
önskar äfven min goda lärare
det. Eftersom vi skulle hälsa på
Eder och vi sågo Eder inte så
vill jag nu skrifva. Jag kommer
6

ihåg vår skoltid som vi har haft.
Jag får aldrig en så rolig skoltid
som vi hade med eder. Mina
tankar blir mycket upprörda då
jag kommer ihåg att vi fingo
skiljas åt med tårar. Jag kommer
ihåg våra skolkamrater som har
dödt och det var mycket engslit
att se dem slockna ut. Vi är nu
19 barn i skolan.
Måtte nu vår iherre Jesu nåd,
Guds velsignelse vara och förblifva hos eder. Det önskar
Johanna Maria Knorring
Det var inte bara Johanna Maria som
skrev till sin lärare. Av nästa brev
framgår att sex av skolbarnen gladde
Hans med några rader. Och Erik
skrev svar. Bland de gamla breven
finns följande, skrivet av honom
själv:
Kallmora d. 8 April 81
Mina älskade förra skolbarn:
Maria Knorring, Holst kerstin,
August Holmberg, Spännar
Hans, Skräddar Anders, Georg
Björklund.
Det var mycket roligt att få
bref ifrån så många af Eder. Jag
hade ej kunnat tro att jag af så
många kunde vara ihågkommen. Jag finner att I alla ären
muntra och finnen nöje uti att
gå i skolan och detta tycker jag
är mycket bra. Jag finner äfven
att I hafven öfvat flitiga så sko
len I lära eder ändå mera.
Jag trifves ganska bra i Kall
mora och har det mycket trev
ligt, men nog möter det mig
äfven här ledsamma stunder,
och det är då säkert att så länge
vi vandra här i jämmerdalen
skola vi få erfara både sorg och
glädje. Jag tror att äfven ni om
dagarna få erfara detsamma.

Min skola här består af 28
barn. De äro mycket omvexlande. Ibland kunna de vara
utm ärkt snälla och ibland äro
de just bra tråkiga. Helsen alla
andra skolkamrater ifrån mig,
men mest blifven I, som hafven
skrifvit till mig, helsade ifrån
eder vän
Erik Hansson
Så ett brev från en god vän och kol
lega, Gutå Hans i Holen. Han var
född 1858, och enligt sonen Hans
Gutå hade han fått utbildning på ett
"seminarium” i Mora någon vecka.
A tt han vid sidan av lärarjobbet var
hästhandlare torde framgå av brevet.
Så ska vi väl tro att Gutå Hans erfa
renheter från Vångsgärde skola var
en engångsföreteelse!
Wångsgärde den 2 maj 1883
Broder Erik
Innevarande vecka skulle jag
ha varit vikarius för And. Samu
elsson här i Wångsgärde skola,
men jag har ej tålamod till veck
ans slut. O, hvilken röra, hvilket
glam, hvilket skubb och hvilket
pip. Det är en lycka att slippa
från saken, som är mig snart
sagt odräglig.
I kvällst voro jag och Brittur
Erik (lärare i Slättberg) till Mora
på en konsert som hölls af Mora
sångförening till förmån för
barnhemmet. Wi ångrar ej fär
den, det var liivat. Flera trefliga
sånger utfördes t ex ”Wårsång”,
”Flyttfåglarne”, "Siomis sång”,
”W årt land” m m.
Hufvudpersonerna voro: pas
tor Gabrielsson (ledare), Herr
Westerlund och fru Westerlund,
hvilken sistnämnda var en riktig
sångerska, hon sjöng flera
stycken ensam.

Vi önskar alla en riktigt
G O D JUL och G O TT N Y TT ÅR

Kyrkogatan • ORSA • Tel 0250-401 91
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Vån äldsta klasskon. Hans Wixner och hamen i Mickelvåls byskola.
Förlåt att jag till sist kommer
med en sak som kanske ej är så
”fin”, och som kanhända är orsa
ken hvarför jag skrifver.
Behöfver du någon yngre
häst, så skall du få byta af mig
en god arbetshäst, han blir 5 år
i vår, lagomt stor, 10 kv. hög.
Han är ej för fet, ty han har haft
kverka i vinter, han är groflemmad efter storleken. Skulle jag
sälja honom så kan jag ej göra
det under 475 kronor.
Skulle du åtminstone vara
hågad se honom, kunde du
komma ner till Orsa den 9 maj.
Der blir aukt. på postskjutsen
mellan Mora och Ore i socken
stugan den dagen kl. 12
I annat fall, om du vill, kan
du låta mig få någon rad så att
jag får veta hur du tänker om
saken, om du vill förstås
(skrifva, menar jag).
Vännen
G.H. Hansson
Holen
Innan vi citerar det sista brevet i sam
lingen, ska vi belysa skolsituationen
i socknen vid den tid då breven
skrevs. Vid sidan av de små bysko
lorna fanns det bara två folkskolor, en
i Skattungbyn och i Kyrkbyn. Det var
till de stora klasserna i folkskolorna,

som byskollärarna ”levererade” sina
disciplar efter tre år i småskolan.
I Kyrbyn härskade 1875 Erik Eriks
son från Maggås. han var klockare,
organist och folkskollärare, därtill
utexaminerad i Uppsala, socknens
meste skolmästare fram till 1911.
Alltså fanns det två kategorier lärare,
dels den utexaminerade och ”världs
vane” folkskolläraren, dels bond
pojkarna, som utan egentlig utbild
ning åtagit sig att lära u t grunderna
i småskolan.
Vårt sista brev är daterat den 15/3
1882 och skrivet av Hans Wixner,
född i Holen 1861, död 1931. Hans
blev sedemera fanjunkare i Orsa
kompani och välbetrodd kommu
nalpamp.
Brevet till Hans ”Käre vän och
broder Erik” är för långt för att åter
ges, men följande utdrag säger oss en
hel del om hur byskolläraren upp
levde sin situation, gentemot den
examinerade folkskolläraren. Här
berättar Hans, som då tjänsgjorde
i Mickelvåls lilla byskola, om ett stu
diebesök han tillsammans med en
kamrat gjorde hos högst densamme
Erik Eriksson:
Vi kommo dit, och skolan
började som vanligt. D et var allt
annat att se än en småskola. En

Nilsons Rör AB • Orsa
Kontor och lager, Bergvägen 365

sån ljus och luftig skolsal, så
jemnstora barn, en sådan
mängd kartor, planscher, åskådningsmateriel m m m m —ja,
öfverflöd på allt. I småskolorna
deremot borde man kunna göra
med intet och af intet. Jag
tycker E.E. skulle känna sig
belåten, helst som han har
småskolan att skjuta skulden
på, när det ej går så bra som han
fodrar. Småskolan kommer såle
des att bära största ansvaret,
men när det sedan blir fråga om
materiel, då är småskolan obe
tydlig, då är det ej värdt att
skaffa något, och skaffar man
något duger det af sämre slag.
O, hvad E.E. ändå har godt
sätt att undervisa! Det gick så
redigt, ordentligt och sansadt,
att man var nödgad att följa
med. Kunde man blott under
visa så!
Barnen tycktes äfven vara
skickliga och uppmärksamma,
”hans barn”, nämligen, ”de våra”
(de mindre begåvade som gingo
första terminen i folkskolan)
voro naturligtvis dumma. De
Micklar som skulle presentera
min skola voro e tt par riktiga
praktexemplar i dumhet. Den
ene har för fattigdom ej kunnat
gå i skolan stort mer än ett par
år och älven har han varit
hemma alldeles det sista året.
Du förstår då lätt hvilken före
ställning dessa båda skulle gifva
om min skolverksamhet. Fingo
de en fråga svarade de intet eller
också svarade de så att det blef
skratt af. Särskilt var det vid
innanläsningen, som de fingo
uppehålla munterheten. E.E.
tycktes äfven göra sitt härtill,
genom de frågor han ställde till
dem. Jag tyckte synd om goss
arna.
Ja, det är inte utan att man tycker
synd om Hans W ixner själv. Se här

•lonsered
P R O

L IN E

Skogsutrusta hos

Tel. 400 35,423 17

önskar alla sina kunder

G O D JU L och
G O T T N Y T T ÅR

i *

Blickusvägen 15 • ORSA
Tel. 0250/406 78

Säkrast kl 15.00— 18.00
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vad han skiver om vad Eriksson anser
hans undervisning:
Sist, på fredagen, besökte vi
folkskolan, och då hade jag
verkligen haft orsak att bli led
sen, för att inte säga rasande.
E.E. har nämligen alltid knotat
på oss, att barnen voro så fasligt
dumma, råa, osnygga och- ja,
fåglarne vete allt vad de voro —
när de kommo till folkskolan,
att han ej kunde begripa hvad
de lärde sig i småskolan.... Syn
nerligen är det vissa byar som
det lär vara väl på tok med, och
deribland Mickelvål förståss.
Dessa ”krupska piller” har jag
fått lof att svälja med god min,
men nog käns det, när man för
sökt gjöra sitt bästa och sedan
få höra sådant.
Hans Wixner avslutar sitt långa brev
så här:
Nu är det vår. I måndags
hörde jag lärkan sjunga. Tänk,
den som vore fri och finge vara
ute och njuta af Guds härliga
natur. O, en så lycklig lott det
skulle vara. Dock, snart är skol
tiden slut, och då, ja dål
Herren vare med oss, styre och
lede oss!
Glöm ej din tillgifae vän
Hans
De här lärarbreven, som bara utgör
en del av brevskörden, omfattar tids
mässigt bara några år av socknens
skolhistoria. I ett avseende var de
utvalda ”välfirejdade, begåvade och
läskunniga” männen ett slags pionjä
rer, eftersom det först under mitten
av 1800-talet anordnades undervis
ning i varje by. A tt det var trögt
i portgången för de unga pedago
gerna torde väl framgå av breven.
Förhållandena ändrades emellertid

så småningom. Skolbyggnader,
materiel, löner och utbildning för
bättrades —men det är en annan his
toria.
Det finns all anledning att med
tacksamhet minnas Spännar Erik
och hans brevvänner och ”embetsbröder” (av vilka några ej är represen
terade i artikeln), Lid Per, Brittur
Erik, Bränd Per, Gutå Hans, Wixner,
Wikner, Bälter Anders, Anders
Orsén, Diffner.......

Pelle Jakobsson

D et gamla skolkortet

Skolkortet som vi ser i anslutning till
artikeln om lärarbrev är unikt. Det är
det äldsta klasskortet i vårt bildarkiv.
Bilden som tagits 1881 eller 1882
föreställer alltså byskolläraren Hans
Wixner, då en yngling i 20-årsåldern, och hans små elever i Mickelvåls byskola.
Trots den stora skadan i bildens
m itt berättar bilden en hel del om
skolbarnens och lärarens klädsel och
utseende. Orsadräkten var en själv
klarhet vid denna tid liksom flickor
nas typiska frisyrer under huvudbo
naden. Vi kan också skymta delar av
den spartanskt inredda skolan med
timmerväggar, en karta över Norden,
en kulram, en plansch från ”Bibli
skan” och en räknetavla.
Skolbarnen kommer från Åberga
och Mickelvål, som hörde till Åberga
skolrote. Det fanns en byskola i
Åberga också, men tydligen alterne
rade både elever och lärare mellan
skolorna. Bevarade dagböcker talar
för detta. Några av barnen är identi
fierade, bl a den kraftige gossen nr tre
i bakre raden. Han hette Mårten Per
Persson från Åberga, tog sig vuxen
namnet Per Åberg och blev känd
slipstensfabrikör. Vid hans högra
sida står Rut Anders Ersson från
Mickelvål, som också blev sin hemby

V ä l k o m n a till

0i*saTobah

| INTERNATIONELL

'PRESS

m

Kyrkogatan 8, ORSA
Tel 419 19

— TOBAK • LOTTER • GODIS —
TIPSinlämning till kl 17.00 torsdagar.
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trogen som aktad bonde.
1891 togs en ny stor skola i bruk
i Åberga, därmed hade den sk skolstugan i Mickelvål spelat u t sin roll.
Den kom att användas som bystuga
tills den revs. Det enda minne som
återstår nu av Mickelvåls skola är ett
litet torg i byn, benämt Skoltomten.
Fotograf var troligen en byskollä
rare i Åberga, Erik Hansson Diffner,
en av Spännar Eriks många brevvän
ner.

Villa- och
husägare!
Badrum, golv och parkett
Plast, kork och linoleum ,
läggning och slipning.
H eltä ck an d e : Forshaga,
Tarkett. Även avpassade.

Nääs

golvavd.

Måleri

MORA, Fridhemsgatan 3
Tel. 0250-136 62

Känsla
förfram tiden
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Björnm
ötenavHalvarsLarsLarsson

Nalle på vårpromenad, fotograferad av Anders Björklund.
Möten mellan björn och människa
har under senare är blivit allt vanli
gare. De jägare, bärplockare och
andra skogsvandrare, som har haft
turen att få syn på Nalle eller som
sett hans spår i naturen, blir allt fler.
För det mesta är väl mötena av de
harmlösa slaget och sker med ömse
sidigt respekt, men som bekant finns
det undantag. En jägare blev ju illa
tilltygad av en björn under årets älg
jakt.
Här ska det handla om björnmö
ten i gamla tider, då folk och få vista
des i våra skogar i långa tider. Då
betraktades björnen som en fiende,
eftersom den gav sig av på de livsvik
tiga kreaturen och också satte skräck
i människorna.
Skolläraren och hembygdskämpen Halvars Lars Larsson, född
i Järna 1866, död 1940, verkade
i Kallmora i trettio år. hans stora
insats vid sidan av lärarkallet var en
stor samling uppteckningar av
intervjuer som han gjorde med den
tidens gamla i den norra sockende
len, en dokumentation som för till
baka till 1700- och 1800-talen. Ur
samlingen, som förvaltas av hem
bygdsföreningen, har vi letat fram
några björnmöten. När det gäller jak
tens på björnarna, bör vi erinra oss,
att man på den tiden vanligtvis fång

ade djuren i stora björnsaxar som
”tjudrares” fast i ett träd eller en
stock. Den jaktmetoden är sedan
länge förbjuden. Ett uttryck som
förekommer i berättelserna, att
”ringa” björnen, behöver nog förkla
ras. Om detta säger vår björnexpert
Rune Burtu: Den som tidigt på våren
hittade ett björnide ringade in det
genom att gå runt det och kontrol
lera att björnen inte tagit sig ut, björ
nen var ringad. Om upptäckaren var
i behov av penningar kunde han sälja
ringen till någon rik herrekarl. Pengar
lär dock ha utbetalats om bara om
björnen fanns kvar inom ringen.
Om det första björnmötet berättar
Jågas Anna I Kallmora, född 1852:
På hösten år -67 fick far (jågas
Anders Jönsson) en björn. Han
hade en sax utlagd mellan
Ödarv och Ången. Jag var i fädbodarna i Ödarv.
En kväll hörde jag ett styggt
ulande nedåt Emån. Till en äldre
kvinna som var inne ropade jag:
”Nu måste visst björn fastnat
i saxen, för han låter så illa där
nere”. Hon svarade: ”Skynda dig
in och stäng dörren, för annars
kan han komma och riva ihjäl
oss”.
Dagen därefter övertalade jag
en annan flicka att vi skulle gå

och leta kåda, men jag nämnde
ingenting om björn. Komna till
platsen där björnen var, såg vi
att det var omrört i risfällan och
risbråten. Saxen låg på ett stort
risfall, och nedlagd i ett vatten
hål. Jag förstod att Nalle gått
med saxen. Jag skyndade till
Ången och sände bud efter far.
Han och Anders, bror min som
var två år äldre än jag, kommo
dit, och björen fanns vid Emån.
Stocken som saxen var fast
vid hade fastnat mellan två ste
nar. Ett skott sköts mot honom.
Anders rusade fram. Men björ
nen reste sig och måttade ett
slag med ramen och saxen. Far
ropade och Anders slank
undan. Björnramen och saxen
slog mot en gran, så sjönk björ
nen samman och var död.
Vi buro därefter björnen till
Ången på en bår som far till
yxat. Far bar främst och Anders
och jag bakom. Tung var han
och smått gick det, men vi
kommo fram till sist. En hansjökarl som hade fäbodar på
Ången körde björnen på en
kärra till Kallmora. Vid Fredshammar voro alla herrar och
smeder ut och beskådade björ
nen och vägde honom. Nu hade
9
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vi björnfläsk hela vintern. Det
var lika bra som svinfläsk.
En annan gång hade far en
sax efter Ångsvassla. En hansjökarl skulle från Ången se om
saxen. Men han brydde sig inte
om saxen. När far kom dit, satto
en fot i saxen. Björnen hade
bitit av foten för att komma lös.
Något år senare fälldes i Herr
dal en trebent björn.
Den folkilskna björn som
länge var en fasa här i Orsa,
ringade far och Svan och sköt
vid lindorna. Det är sant att
herremän köpte ringen av dem,
och en herreman sköt björnen

sedan han var död. Denna björn
hade slagit ihjäl en hansjökarl
och en gumma.
En gång mötte han två gammelkullor från Skattungbyn.
Kullorna hade liorv och räfsor.
Björnen slog till åt den ena och
tog bort köttet
på ena klinkan (skinkan). Även
i ansiktet blev hon styggt riven.
Hon hade fula ärr i hela sitt
och kallades Bjänntitta
(bjänn=björn.
Fortsättning följer i nästa nr.

Välkomna Julklappar!
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 89:— Dresskjortor fr. 189:— Slipsar fr. 89:—
En härlig PYJAMAS blir alltid uppskattad. Finns i prislägen från:
Trikå 149: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. 325:—

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,
m. 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

BARN 402 19

S Davidsson

HERR 400 05

— VI HAR DET BÄSTA — AV DET MESTA—
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Det rådde trängsel på Röda Kvarns
stora scen en eftermiddag i novem
ber. Notställ, mikrofoner och 70
unga musikanter och deras lärare
med allehanda instrument skulle ha
plats och svängrum för stråkar, dragspelsbälgar och trombonebyglar.
Alla fick faktiskt inte plats på podiet.
Syntspelarna fick rada upp sig på gol
vet framför scenen. En som också
behövde svängrum för viftande
armar var Leif Göras som stod i hän
delsernas centrum. Inte nog med
detta. En stor skolkor skulle också
vara med. I ett hörn av lokalen ställde
man upp sig framför särskilda mikro
foner.
Var det musikuppvisning på
gång? Ja, nog handlade det om att
visa upp musik men inte i form av
vanlig musikuppvisning. Nej, här
skulle bandas! Utbildningsradion
gör en inventering av länets musik
skolor, och nu hade turen kommit
till Orsa: Dalaradions inspelningsbuss var på plats utanför lokalen.
I den fann inspelningsapparaturen
som skulle dokumetera ett radiopro
gram på 45 minuter.
Den imponerande samlingen
bestående av alla musikskolans lågoch mellanstadieensemblcr sam
manslagna till en stor orkester samt
sångarna skulle börja.
Nu är alla på plats, fioler och andra
stråkinstrumen är stämda. Spänning
och koncentration råder. Producen
ten höjer handen: ”Tystnad! Bandet
går!” Leif ”slår in” den stora skaran.
Sången och spelet kan b ö rja ....
”Min ponny, min kära lilla ponny..”
Det låter bra, mycket bra.
Cirka fem minuter tog de stycken
som den stora gruppen spelade. Men
mera skulle det bli. D et gällde ju att
visa upp hela verksamheten. Några
minuter var av bandet fick följande
grupper: Ett par sjungande kompan
jonklasser ur treorna (som i sånglek
tionerna fått hjälp av musik
lärare Karin Ohlsén), ungdomsor
kestern med 25 medlemmar, en
dragspelsgrupp, två spelmanslag, en
flöjtsolist och femton små fiolspe
lande suzukielever. D et hela avsluta
des med musikskolans pampiga och
välspelande storband.

ORSA SKOLTIDNING

an spelar u p p

Syftet m ed utbildningsradions
inventering var bl a att påvisa bred
den och betydelsen av musikskolor
nas arbete. I dessa tider, när de eko
nomiska resurserna tryter, ligger
nämligen musikskolorna illa till
i många kommuner. Man nödgas
skära ner bidragen, ja det finns to m
kommuner som tänker lägga ner sina

musikskolor. Det får naturligtvis inte
hända här.
Programmet som spelades i vid
det här tillfället kommer att gå ut
i etern någon gång under vårtermi
nen.
Vår medarbetare varpå plats med
kameran. Här är ett bildsvep.

Vackra julblommor
från egna odlingar.
Julblommografera i god tid!

VÄRDA DIN SYN
ALLTID
VÄLKOMMEN TILL

ir

interflora

A. LEVENIUS BLOMMOR i Orsa AB
Tel affären 400 92, trädgården 401 20

Foto: Mikael Ståhlberg,
Pelle Jakobsson

Kyrkogatan 10 • ORSA
Tel 0250-400 90
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NÄS
GlASMÄSTMM

Studiebesök på Forsgrens grisfarmi Mässbacken av Jimmy Masser, åk 2

E ffr .
— Nyman & Johansson —

ORSA
Vid södra järnvägsövergången
Moravägen 2
Tel. 408 91

Bilglas • Fönsterglas
Inram ningar

Välj kvalité
när Du köper hem slöjd och
presenter. Gå till

Järnvägsgatan 15, Tel 41332

RÄTTVIKS ANTIK & ANTIKVARIAT
Hans Rabenius
Storgatan 5 RÄTTVIK Tel 0248-133 10
Ö p p e t v a rd a g a r 13 -17.30

Köper och säljer
Guld, mynt, böcker,
antikviteter, sterbhus
Auktionsuppdrag emottages

Orsa Trafikskola
—

Inge Nyman —

Tel. 406 85, ORSA
Teori tisdagar kl 19
Kyrkogatan 21

Tack vare att en förälder till en elev
i skolan arbetade på Forsgrens gris
farm, fick 1-2 i Stackmora komma
dit på studiebesök. Här följer några
av barnens funderingar och kunska
per, som de inhämtat där.
Vi var hos Forsgrens och tittade på
grisar, där var 900 grisar. Det fanns
slaktsvin, suggor, kultingar, galtar
och gyltor. En sugga, som inte fått
kultingar, kallas gylta. En sugga
skulle närsomhelst få ungar.
Kultingarna låg under en värme
lampa, som lyste röd. De låg på
varann. Kultingarna var mjuka.
Galtarna hade betar och var tj ocka
och vägde ungefär 200 kg. Det är
nästan lika mycket som vad våran
klass väger. En galt var jätte-stor. Han
hette Bamse. Slaktsvinen åkte de till
Borlänge med.
Maten fanns i 3 stora tankar. Det
varvatten, bröd, torrfoderoch öljäst.
Grisarna hade hål i öronen. De hade
olika nummer.
Där fanns också stora traktorer
och maskiner och där var tre stora

Tre små grisar med knorr på svansen.
bassänger, som det var kiss och bajs
från grisarna i.
Per, Erik, Mattias, Elias, Patrik
och Melinda, åk 2 i Stackmora
En gris ville bita i min vante. Några
luktade på min hand och där i e tt hål,
där fanns det bajs och kiss och gam
mal halm. Då tänkte jag: Tänk om
man hade det som parfym. Om man
hade en tjej och gav den parfymen till
tjejen, då blev det slut.
Jimmy Masser, åk 2

ecknig:Erik Andersson, åk 1
T

Språngs...
när det gäller färg,
vägg och golv.
SPRÅNGS FÄIMi X j
Orsa, tel. 403 40
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SPÅNPLATTOR

D ire k tfö rsäljn in g åre t runt.
A v k a p o c h sp ill till lå g t pris.
D e t se rv ic e in rik ta d e o c h k u n d n ä ra fö re ta ge t.

Tei 409 60 o rs a

p la tta n

T e l4 0 9 6 0
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U
tflyktenavErikBengtsson,åk1
Det var en gång ett troll, som gick ut
i skogen. Då var det snö ute. Trollet
frös! Och det snöade och snöade.
Han gick in igen. Nu var han arg!
Erik Bengtsson, åk 1

Sagan om julen i KvarnbergA
liderv
naW

Det var en gång en jul. Jular i Kvarn
berg är lika roliga som alla andras
jular, tror jag i alla fall.
En flicka i Kvarnberg var så glad
över en särskild julklapp, som hon
fick. Det var en jätte-fin docka, som
hade flätor och röd klänning. Första
dagen hon lekte med sin nya docka
gick plöstligt kragen på klänningen
av. Flickan blev så ledsen. Men då sa
hennes mamma att hon skulle laga
dockans klänning. Mamman tog
fram nål och tråd och sydde fast kra
gen på klänningen igen. Så lekte
flickan med sin nya docka.
Så åt de skinka, julmust, godis,
lutfisk och sås och en massa annat
gott. Sen var hon mätt. Då gick hon
och lade sig i sin säng och hon
drömde om sin nya docka.
Anna Wallinder

Anlita W S fackmannen
-innan något
händer
1

FM U SIK
F R E L IN S G R Ä N D 14

79 4 0 0 ORSA

wesströnts ws
ORSA, tel 0250-409 25 vx

0 2 5 0 -4 3 1 35

Kom in så få r vi ackordera1.

Specialbutiken för HENNE
önskar sina kunder GOD JUL!
Många fina julklappstips!

Begravningsbyrån
i Orsa
LEVENIUS
BLOMMOR
ombesörjer allt inom branschen.
Tel affären 400 92, bost. 413 21

K A P P O R • B LU SA R • K JO LA R • BYXO R

HEMBYGDSVÅNNER

JEANS • M YSPLAG G • UNDERKLÄDER M M

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

— Aktuella —
TY G E R
•

SYBEHÖR

Kvalité
vår specialité

ALLT I KLÄDER FÖR HENNE • TYGER OCH SYBEHÖR

Järnvägsgatan V • 794 00 ORSA:* 0250/400 21

Orsa Lås & Nyckelservice
OBS! NY ADRESS! Älvgatan 4, Orsa.
Nycklar tillverkas medan ni väntar!

Jonas Karlbom

Även bilnycklar. Lås och tillbehör. Byten och monteringar av lås.

Pygnet-runt-jour!

Hembygdsföreningen

ORSA RAM

Inramning av tavlor
Persienner
Markiser
Järnvägsgatan 26 ORSA
Tel 0250-425 74
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Gör det
hemma
med
Sparbanksgiro

a

Sparbanken
Dalarna
Det ekonomiska alternativet.

ORSA

Tel 0250436 00

Tomten som ville ha en vänavE
2
,åk
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Vinter avL
2
,åk
n
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Nu är det vinter. Det ligger ett tjockt
lager med vit snö på marken. Gran
nens flickor rider omkring på bruna
islandshästar. Själv så har jag ingen
häst. Men jag har Tim! En morgon
när jag skulle gå och hämta hö till
korna, gick jag till ladan och öppnade
ladudörren. Det var helt mörkt så
man såg ingenting. Men var det inte
ett ljus därinne? Jag gick längre och
längre in och sen lyfte jag på en
höbunt. Jag kunde inte tro mina
ögon för där satt en liten tomte med
en lykta. Jag frågade tom ten vad han
hette. Han sa glatt: — Tim!
— Men var kommer du ifrån? sa jag.
— Nåja! Jag kan nästan inte svara på
det! sa han och kilade kvickt iväg. Jag
tog m itt hö och gick ut till korna.
Varje gång korna ska ha hö så träffar
jag tomten.
Lisa Johansson, åk 2

Det var en gång en liten tomte, som
hade fyra små renar och elva små
tomtenissar. Men han var inte glad.
Han längtade efter en riktig vän.
En dag när han var ute och gick
mötte han en stor varg. Han sa.
”Följ mej så ska du få en vän”. Tom
ten, som blev glad, följde med
honom. De gick och gick. Till slut
kom de till en stor klippa. Vargen sa:
"Gå in där så får du en vän”. Men där
inne bodde det ett stort troll. Tom
ten förstod att han blivit lurad så han
sa: ”Snälla släpp ut mig. "Då sa trollet:
"Bara på ett villkor att du springer
runt jorden på en m inut” Den lilla
tomten var så listig att han sprang
hem. Hemma väntade tomtenissarna med varm god gröt. Slutet gott
allting gott.
Emelie Modin, åk 2
ecknig:Johan Dahlman, åk 3
T

Orsa Skoltidning avF
3
,åk
en
H
rid

Skattunge Livs
önskar
alla sina kunder
God Jul
och

Gott Nytt År

Det är kul med Orsa Skoltidning
tycker jag. Men jag kommer aldrig
med. Och det är synd för jag tycker
det är roligt att rita eller skriva till
Orsa Skoltidning. Jag hoppas att jag
kommer med den här gången. Det
hoppas jag verkligen. Ni borde ta
med flera teckningar och skrifter och
dikter. Gör tidnigen tjockare.
Frida Hedin, åk3

O rsa
Lastbilcentral
utför alla slags transporter

Tel 404 30, 404 31

T ra d itio n e lla pianon
— både nya och begagnade.

CLP 350 A W M T o n g e n e 
r a to r o c h 8 8 ta n g e n te r
g e r d ig v e r k lig t b ra lju d

E lektroniska pianon. T ex:

och ä k ta p ia n o k ä n s la .
D e s s u to m b l a c e m b a lo

AEG * AEG * AEG « AEG

Piano ska du köpa
hos fackmannen!

AEG är KVALITET
AEG HUSHÅLLSMASKINER
Installationer - Service

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

AEG • AEG • AEG • AEG
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Tveksam om du vill köpa ett instrument?
Vi har även förmånliga hyresvillkor!

•mssci

piano

NISSE KLOCKAR

Järnvägsgatan 33

Orsa

Tel 0250-415 10

ORSA SKOLTIDNING
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Det ska
vi fira!

ecknig:Stina Karl son, åk 2
T

Hästaravlo
,åk3JhnB
m
Hästar är det bästa som finns tycker
jag. Jag har fått en egen häst som
heter Lisette. Hon är bäst, söt, rar och
snäll. Näst bäst av alla hästarna på
stallet är både Zingoalla, Prinsessan,
Marina. I tisdags den i 3/11 1990
hoppade jag på Zingoalla 48 cm.
Hon hoppar fantasktikt. Lisette är
den sötaste hästen som finns tycker
jagJohanna Blom, åk 3

ecknig:Malin Karl son, åk 4
T

Tiden rinner iväg så fort, så fort. Det
tycker åtminstone redaktören för
Orsa Skoltidning. Han tycker att det
att det var som igår, när tidningen
firade sin halvsekellånga tillvaro med
ett färgglatt jubileumsnummer.
Nu är vi där igen! Tio år har gått
sen dess, och nästa gång O S kommer
ut med det 246:e numret, har det
gått 60 år sen starten.
Självklart måste det firas på något
sätt. Som brukligt är vid slika tillfäl
len, kommer vi att göra tillbaka
blickar på versamheten som varit. En
tanke ägnad åt framtiden hör väl
också till. Det är ju så att det inte bara
är tidningen som blir äldre. Det blir
redaktören också. Om ett par år är
det dags för pensionering, och frågan
är då: Finns det någon villig person
att ta över redaktörskapet? Eller är
det kanske dags att pensionera O S
också?
Har du synpunkter

på skoltidningen? Skriv gärna några
rader och tala om vad du tycker. Har
du något ”skoltidningsminne” att
berätta? Något i tidningens innehåll
som du skulle vilja ändra på? Något
du saknar? Har du några funderingar
om framtiden för O S?
Det skulle vara roligt om vi i jubileumsnumret finge göra en samman
ställning över synpunkterna från
våra läsare.
Det du skriver till vår adress:
Orsa Skoltidning,
Skolkontoret,
794 00 Orsa

bör vara oss tillhanda under januari
månad.
.
Med hälsnmgar
Redaktören
Julpristävlingen

Denna knepiga rebus — med aktu
ellt innehåll — hoppas vi ska ge våra
läsare en del tankearbete under jul
dagarna. Lös den och skicka in ditt
förslag Orsa Skoltidning, Skolkonto
ret, 794 00 Orsa före 7 jan -91.
Något läsvärt väntar segrarna.
Hasmats
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ORSA SKOLTIDNING

• TIPS
• TIDNINGAR
• LEKSAKER
• PRESENTER
• FURUSNICKERIER

NYA KL0CKARS
Tel 0250-419 06

S lä n g Snäbben

ORSA SKOLTIDNING
Nr 245 * 10 dec 1990
Utgives av Orsa Lärareförening.
Ansvarig utgivare: S-O Bjärkmar.
Red: PelleJacobsson, tel 502 94

Postgirokonto 13 65 58-4
Bankgiro 438-9979
Prenumeration sker genom insättning
å tidningens postgiro av 30 kr. Skriv
tydligt namn och adress å girokortets
talong.

Aukt. Hybarco-återförsäljare

GREFS MASKINFÖRSÄLJNING AB
794 00 ORSA
Tel 0250-430 65

Att prenumerera

B M W fö lje r in te u tv e c k lin g e n
B M W le d e r den

BERGIÖFS BIL AB
Berget, ORSA Tel. 0250-420 15, 010-52 02 70

på Orsa Skoltidning är inte så
dumt —för dig som bor så till att
du inte kan nås av våra unga för
säljare —och för dig som vill vara
säker på att få nästa nummer
som ett brev på posten! Lite dy
rare blir det dock. Vi har måst
höja prenumerationspriset till
30 kr. Enklast är det att sätta in
detta belopp på vårt postgiro
konto 13 65 58-4. Men kom
ihåg att skriva ditt namn och din
adress på talongen!

KÅHLÉNS ELEKTRISKA AB

GRÄV KÅHLÉN AB

Moravägen 4 • ORSA
Tel 0250-436 60

Moravägen 4 • ORSA
Tel 0250-410 37

Utför alla slags

Utför alla slags

INSTALLATIONSARBETEN och
ELVÄRME

GRÄVNINGSARBETEN

Upplaga: 1 700 ex

(Traktorgrävare)

d

or»a trycke ri o b .
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