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ORSA SKOLTIDNING.

Barnet som  Ingen 
ville ta emot
En julberättelse a v  komminister Knut Edmarker

Andreas tänkte, att om han sål
de riktigt många jultidningar och 
julkort, då skulle han tjäna ihop till 
den där byggsatsen han hade sett 
i radioaffären

Den kostade förstås en nära nog 
svindlande summa. Men Andreas var 
inte den, som gav sej i första taget.

Alltså skaffade han sej jultidnings- 
prover och började ta upp beställ
ningar. Långa stycken gick det rik
tigt bra, för Andreas hade ett så 
trevligt sätt. Aldrig klampade han 
in med pjäxorna fulla av moddig 
snö. Aldrig stod han med mössan på 
sej inne i tamburen, när han väl 
kommit så långt. Nej, fast det var 
fart och kläm på Andreas, var det 
inte sån fart och kläm, att artighe
ten kom i kläm. Ändå hände det, att 
en dörr slogs igen mitt framför nä
san, innan han hann tala om sitt 
ärende. ”Inga jultidningar här inte!” 
Det gick inte så fort för Andreas 
bort från en sån dörr, en dörr som 
smällt igen. Det är något särskilt 
med en dörr, som slagits igen mitt 
framför näsan på en.

Han undrade, vad det var för fel 
—- på tidningarna — på honom 
själv — eller på honom som slog 
igen dörren och inget ville ha.

Så måste han ju till sist skicka in 
sin beställning till förlaget. Men när 
han satt och räknade ihop, då för
stod han, att det inte skulle räcka 
till nån byggsats, om han inte tog 
fem tidningar och fem buntar jul
kort extra. Jag tar risken, tänkte 
Andreas och slickade fast frimärket.

Några dagar senare var han på 
väg ut med sina tidningar och sina 
kort. Bara två dar före julafton ha
de han sålt alltihop utom två tid
ningar. Det såg ut som han skulle få 
dem kvar. Ingen ville ha dem. Den 
ena dörren efter den andra slog

igen: ”Vi har nog förut.” — ”Har 
inte råd till mer.” — ”Måste köpa 
annat.” — ”Nej tack!” — Eller ba
ra: ”Nej!” Och där gick en dyster 
liten Andreas och såg byggsatsen 
flyga sin kos.

Nu var det bara en trappuppgång 
kvar i det allra sista huset. I första 
våningen var det ingen som öpp
nade ens. I den andra fanns det folk 
hemma, för Andreas hörde ett barn 
som grät och en hund som skällde, 
när han ringde på dörrn.

Långt om länge öppnades dörren 
och en liten snorig parvel stod och 
tittade på Andreas. ”Är din pappa 
hemma”, sa Andreas. Pysen bara 
skakade på huvudet. ”Är din mam
ma hemma då?” — ”Nej”, sa pysen, 
”Slampe är hemma.” Och när Slam- 
pe hörde sitt namn nämnas, kom han 
farande med en tom ketschupflaska 
i mun och försökte skälla samtidigt. 
— ”Är det din hund?” — ”Ja, vi 
har vatt ensamma sen tre”, sa py
sen” och jag är hungrig.”

Andreas gick med in och snart 
satt han och läste högt för den lille 
grabben, medan hunden Slampe låg 
på mattan och halvsov. Andreas läs
te högt — ur sin näst sista jultidning, 
men mitt i tidningen var det bara en 
enda stor bild över två hela sidor.

Den ensamme grabbens ögon lys
te, när han såg bilden och Andreas 
började berätta, som han hört frö
ken göra i skolan: ”Den där med 
långa öron, det är en åsna. Och den 
med krokiga horn är en oxe, och de 
där gråvita är får och lamm — och 
där är en hund.” (Då kom Slampe 
och ville titta också.) ”Och där en 
herde och en herde till.” När poj
ken frågade, vad en herde var, då 
berättade Andreas om vad herdarna 
sett, att de hört änglar sjunga och att 
en hade sagt, att de skulle leta efter

ett litet barn. — ”Och där är bar
net”, sa Andreas och pekade. ”Jesus- 
bamet! Och där är Josef, och där 
är Maria.” — ”En sån liten en”, sa 
pojken, ”men varför ligger han så 
där bland alla djuren?” — ”För att 
ingen ville ha honom inne hos sej”, 
sa Andreas, ”dom slog igen dörren 
varenda en som Josef frågade, och 
till sist fick dom bo i ett stall.” — 
”Djur är snälla”, sa grabben och 
kliade Slampe mellan öronen.

Just då sattes en nyckel i dörren 
och någon kom in. Det var pojkens 
mamma. Hon såg trött ut, så där 
som mor brukade se ut, när hon ar
betat hela dagen, tänkte Andreas.

Han bockade sej och nästan smög 
sej ut förbi både Slampe och grab
ben och hans mor.

Men när dörren slog igen bakom 
honom, kom han ihåg, att det låg en 
tidning kvar därinne, hans näst sis
ta tidning. Den låg uppslagen, så 
man såg en stor bild: ett litet barn 
låg i en krubba bland djuren, för att 
det inte fanns någon annanstans att 
bo. Andreas tänkte på att pojken 
glömt att gråta, när han fick se den 
bilden. Så tidningen fick väl ligga 
kvar därinne.

Mycket sakta gick Andreas hem 
med den sista tidningen under ar
men. Han skulle inte kunna köpa 
sin byggsats. Men det gjorde strängt 
taget inte så mycket längre, för An
dreas gick och tänkte på en ensam 
liten pojke, som slutat gråta, när han 
fick se bilden med Josef och Maria 
och Jesusbarnet.

Så blev det julafton. När far läste 
julevangeliet hemma hos Andreas, 
då satt Andreas med sin sista jultid
ning framför sej, den tidning som 
ingen velat ha. När far läste om hur 
Jesus föddes i Betlehem, då tittade 
Andreas på bilden i sin sista tidning 
och tänkte. Han tänkte på alla en
samma barn, på barn som har en 
mor, som är så trött. När far läste 
om Maria, då såg Andreas på sin 
mor.

Aldrig förr hade Andreas tackat 
så för hela högen av julklappar som 
den kvällen. För han hörde liksom 
långt bortifrån, hur den ena dörren 
efter den andra smälldes igen, hörde 
hårda röster, hörde en liten ensam 
pojke säja, att djur är snälla, men 
bakom alla de ljuden hörde han än
då en ljus ton, liksom hade en ängel 
sjungit bara för honom: Ära vare 
Gud i höjden och frid på jorden, 
till människorna ett gott behag — 
ett gott behag!

Vy-

Snart är det jul igen.. .
Beställ redan nu vörtlimpan, jultårtan 
och julbrödet.

Marzipan och konfektyr

C. G. Nyström
Tel. 40318
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.ORSA SKOLTIDNING

Orsa Lärareförening 
sjuttio år av Marianne Ehrlin

+  Olle
Abrahamsson

En stor vän, kamrat och kollega 
har lämnat oss. Plötsligt står en ka
teder tom, och någon man kommit 
att uppskatta både som personlig 
vän och lärare finns inte mer. Det 
känns så förunderligt tomt och me
ningslöst allting. Saknaden efter Dig 
är oändligt stor, och den sorg och 
maktlöshet vi alla känner inför det 
inträffade är bottenlöst djup.

Vi kom samtidigt till Stackmora 
Du och jag Olle, och vårt samarbe
te där kom att vara i sex år, tills 
Du i höst flyttade ner till Kyrkbyns 
skola för en annan läraruppgift, vil
ken Du med stort intresse tog itu 
med på ett av alla berörda parter 
uppskattat sätt. Du släppte därmed 
inte kontakten med Stackmora skola 
helt. Måndagar och tisdagar fick 
vi nöjet ha Dig här uppe.

Våra trevliga år tillsammans kom
mer aldrig att glömmas. Aldrig hår
da, elaka ord, men alltid glad vän
lighet och vilja att ordna allt till det 
bästa. Sådan var Du. Lugnt och sä
kert ledde Du vår skola, och alla 
problem klarades lekande lätt. Det 
kändes så tryggt att ha Dig i när
heten, få råd och stöd när så behöv
des. Ditt säkra lugn och Din varma 
vänlighet var något, som också Dina 
elever satte stort värde på.

Dina fina ungdomsledaregenskaper 
kom även idrotten till del. Du ned
lade ett betydelsefullt och i hög 
grad uppskattat arbete såväl i skol- 
idrottsföreningen som i Orsa IF:s

Fordom var det fattigdom och 
hårda tider. Nu är det överflöd 
och kristid. Det är strid på den 
politiska, den sociala, den ekon- 
nomiska och den pedagogiska 
fronten . . .
För den som läser Orsa Lärare

förenings protokollsbok från gångna 
år 'blir gamla sanningar som nya. 
Ovanstående citat skulle lika väl 
kunna vara från föreningens till
komstår som från dess sjuttionde 
verksamhetsår. Dessa ord yttrades 
dock av ordföranden vid 1932 års 
möte.

Orsa Lärareförening startades år 
1895 som en avdelning i Federatio
nen Sveriges Allmänna Folkskollä
rareförening. Tyvärr har protokolls
boken för de första trettio åren inte 
kunnat uppspåras, men från år 1924 
finns samtliga protokoll kvar. Efter
som Orsa Lärareförening driver Or
sa Skoltidning kan det vara lämp
ligt att här berätta litet om vad för
eningen är och vad den har för mål. 
Fram till 1938 var den alltså en lo
kalavdelning av vad som skulle 
kunna kallas ett fackförbund. År 
1938 beslöt man vid årsmötet att ut
gå ur SAF, orsaken var bl. a. de 
”orimliga förslag om medlemsavgif
tens höjande” som man inte ville an
ta. Sedan dess har föreningen varit 
en fristående förening. Dess uppgift 
är, enligt stadgarna, att ”verka för 
folkskolans och fortbildningens hö-

orienteringssektion. Din intressesfär 
innefattade även fackligt arbete inom 
folkskollärarförbundet, och stor blir 
saknaden efter Dina kloka åsikter 
och förslag vid våra lärarklubbs- 
träffar.

Det är så många minnen av Dig, 
Olle, som ständigt varje dag och 
stund möter mig. Minnen, som för 
framtiden ska följa mig och påmin
na mig om den alltför korta men 
ack så trivsamma tid jag fick upp
leva tillsammans med Dig i Stack
mora.

Ett stort tack, Olle, för allt Du 
var och gav av varm mänsklighet 
och gott kamratskap.

Kjell Enmalm

jande, för enighet och god anda 
inom lärarkåren, för trohet och 
skicklighet hos den enskilde läraren 
samt för förbättring av lärarens ställ
ning i allmänhet”.

Orsa Lärareförening håller minst 
ett sammanträde varje år. I många 
år bildade dessa möten en hel dags 
samling kring fackliga och pedago
giska frägor, på senare år har man 
nöjt sig med att mötas en kväll ef
tersom lärarnas fortbildning kommit 
att organiseras på annat sätt. Så länge 
föreningen tillhörde SAF kom det 
fackliga att ta stor plats, efter år
1938 har man inom föreningen ut
sett representanter till skolstyrelsen 
liksom till de kommittéer där lärar
na har möjlighet att yttra sig om 
skolans arbete, t. ex. angående läro
böcker och hjälpmedel, klassrums- 
bibliotek, fortbildning och dylikt.

År 1931 beslöt föreningen att star
ta Orsa Skoltidning. Orsa Lärare
förening utser redaktör och redak
tionskommitté för tidningen, och 
föreningens styrelse förvaltar tid
ningens stipendiefond.

Så länge föreningen tillhörde SAF 
var det nödvändigt att dess ordfö
rande var fackligt orienterad. Efter 
år 1938 har det blivit så att de som 
valts till ordförande uppehållit den
na post endast ett par år i följd, mot 
tidigare tio år och längre. Fram till
1939 hade man manliga ordförande, 
det året valdes den första kvinnliga, 
det var fru Elna Granholm. Sedan 
alternerade posten mellan kvinnliga 
och manliga folkskollärare tills man 
år 1960 var beredd att ta ett dris
tigt steg och välja en småskollä
rarinna till ordförande. Ett sådant 
experiment skulle nog trettio år ti
digare ha varit otänkbart. Är 1932 
hade man som diskussionsämne vid 
ett möte: Småskolan — folkskolans 
tjänare.

Åren 1939—1945 rasade andra 
världskriget utanför våra gränser. 
Denna svåra tid avspeglas naturligt
vis i protokollen. Många lärare var 
under dessa år inkallade för att för
svara våra gränser, och så kunde 
det hända som år 1944 att stipen
diefondens räkenskaper inte kunde 
revideras inför årsmötet, eftersom 

Forts, å  sid. 19.
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ORSA SKOLTIDNING.

J U L K L A P P A R
med bestående värde... 

★

Kvarts- och 
värmelampa

1 års garanti

En ju lklapp  som  hela familjen 
har g läd je  och  nytta av  under 

hela året

Extrapris 115: —

*

Torkhuv
Dam ernas ön skek lapp !  

Endast 56:50

★

Badrumsvåg
Ju lk lappen  för hela  fam iljen!

Bottenpris 22: —

*

. En sogo  om 

Landet Pelargonien 
av Birgit Bergkvist

Bilderna: Trivseltroll från som m arens trivselträffar

Landet Pelargonien är ett ganska 
lustigt land. Det ligger ingenstans, 
men man kan hitta det överallt.

Neej, kanske inte riktigt överallt 
ändå. Där det är alltför fint eller 
alltför skräpigt och smutsigt, där 
hittar man sällan Pelargonien, men 

där vänligheten blommar 
och där trivsamheten bor, 
där glädjen bygger luftslott, 
och där allihopa tror, 
att trivsel är nånting 
som är mer värt än fina ting 
du hittar Pelargonien 
så lätt som ingenting.

Så titta dej omkring bara! Du 
kanske kan hitta ditt eget Pelargo
nien någon gång. Kanske framför 
brasan en kall vinterkväll. Eller i 
kojan, som du byggt i skogen. Eller 
i köket, när du hjälper mamma med 
julbaket. Eller kanske i skolan en 
dag när fröken och du trivs särskilt 
bra tillsammans.

I det landet Pelargonien som jag 
bäst känner till, där bor Trivsel- 
Truls bakom vita spetsgardiner. Han 
är kung i det landet och en väldigt 
trevlig kung. Du kanske träffade 
honom någon gäng i somras, när du 
gick på trivselträff. Då träffade du

också hans undersåtar, de glada och 
pigga trivseltrollen. Och gjorde du 
inte det, ja, då ska jag berätta litet 
om dem för dej nu.

Det var så, att en dag tidigt på 
hösten, så reste kung Trivsel-Truls 
av landet Pelargonien bort från sitt 
land. Han reste ut i stora världen 
tör att studera, för en kung måste 
lära sig en massa saker, om han ska 
kunna styra sitt rike på rätt sätt.

Men när Truls hade rest, blev det 
långsamt i Pelargonien, och de små 
trivseltrollen visste inte riktigt vad 
de skulle hitta på. Inte förrän troll
pojken Trill-om-kull fick en verk
ligt fin idé.

— Vi ordnar en träff, sa han. En 
riktig höst-trivsel-fest ska det bli. 
Med sång och spel och dans.

— Och choklad-hjul, sa Rufsa.
— Och varm-korv-kiosk, sa Tuf- 

sa.
— Bravo, bravo, skrek alla de 

andra trollen.
Dagen efter satt de alla och ritade 

vackra affischer, som de satte upp 
på alla torg och efter alla vägar. 
Och sedan började de öva in ett sju
sjungande program att roa gästerna 
med. Och så här stod det på af
fischerna:
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Alla filurer och figurer 
är VÄLKOMNA 
till TROLLENS 
TRIVSEL-TRÄFF!

Men det är inte riktigt sant, att 
alla är välkomna till Pelargonien. 
Bara nästan alla. För när farbror 
Grin och tant Avundsjuka är på väg, 
då brukar kung Trivsel-Truls säga 
ifrån. Men när höstfesten skulle bör
ja, och alla filurer och figurer var 
på väg dit, så var de två också med 
i den långa raden. Men tant Avund
sjuka var en smula fundersam . . .

— Jag tror inte vi får komma in, 
sa hon. Alla andra får förstås det, 
men inte vi! För så är det alltid! 
Alla andra får, men inte vi!

— Jaa, varför ska det vara så 
orättvist, gnällde farbror Grin. Men 
vi ska i alla fall försöka, för nu är 
inte Trals hemma, och det är han 
som är så sträng. Småtrollen kanske 
inte ens känner igen oss.

Och det var heller ingen som 
brydde sig om, att farbror Grin och 
tant Avundsjuka klev in genom 
grindarna och satte sig på första 
bänken. Trollen hade väl annat att 
tänka på. Deras hjärtan dunkade så 
hårt och deras knän skälvde i otakt, 
när de såg alla filurer och figurer 
och tänkte på, att snart skulle de 
stå på scenen och försöka roa dem 
alla.

Men hur var det egentligen med 
hela den stora publiken? Den var in
te alls så glad och trevlig, som den 
brukade vara när det var trivsel
träff. Filurerna och figurerna satt 
där och tyckte att bänkarna var hår
da och att himlen var grå och att 
vinden var kall. Varför ska bara 
trollen vara på den fina scenen, och 
varför ska vi sitta här, tänkte de. 
De har mycket bättre än vi. Vi kan 
väl sjunga och spela lika bra. För

resten har de inte ens en riktig or
kester, viskade någon. Jag tror jag 
går hem, viskade en annan. Och 
gnället och avundsjukan gick från 
bänk till bänk och från filur till 
figur, och det var bara farbror Grin 
och tant Avundsjuka, som trivdes 
bra där de satt. Det här skulle nog 
bli en trevlig fest, trodde de. Men 
alla andra tyckte att de hade så trå
kigt, så tråkigt.

— Vad ska vi göra? viskade Trill- 
om-kull till de andra trollen. Jag 
tror inte filurerna och figurerna trivs 
hos oss idag.

— Ja, vad ska vi göra? snyftade 
Rufsa och Tufsa och Pyttsan, det är 
så kallt och tråkigt, och solen lyser 
inte någonstans.

Men Tissla och Tassla, som är två 
stora och glada och förståndiga troll
flickor, de kände sina små kamra
ter, och de visste på råd.

— Lyser inte solen ute, så får vi 
låta den lysa inne, sa de. Nu putsar 
vi våra rutor, så alla våra glada mi-

Forts. å  sid. 12.

Tomten vet
att Han önskar sig en 
nyttoklapp från oss . . .

Exempel: ★  ★  ★  ★  ★
Skjorta i nylon . . .  fr. 23: —  
Pyjamas i poplin. . . fr, 24: —  
Pullover i lamull . . .  fr. 33:50

iA tu j Å a ^ s ^ o f t s
T E L . 4 0 0 2 1  O R S A

present

"5 ifärg"för 15 kr

Barnen på färgbild
—  det måste Ni ha. Eller hur? 
Förutom den stora 9X12 bil
den i färg får Ni 4 mindre 
färgbilder lämpade för pass, 
körkort eller legitimation.

416 30
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klappar
Gåvor som varar...

Minnen för livet...

Ur Armbandsur 
Väckarur 
Väggur 
Signalur

Guld Ringar
Armband
Berlocker
Collier
Örhängen

Silver Smycken 
Örhängen 
Manschett
knappar 
Skedar 
Stakar m. m.

★  Cigarettändare
★  Smyckeskrin
★  Läsglas
★  Glasögon
★  Glasögonfodral

Förlovnmgs- 
ringar i alla 
bredder 
Fasett och 
Allians
____ J

^Qjak.. 'Tjhötby. c ¥ B
UR 4  O P T IK  21- G U L D

Högstadieskolan av Hj. Hedman.
Fredagen den 29 okt. 1965 var en 

betydelsefull dag för skolväsendet i 
Orsa. Då fattade nämligen kommu
nens fullmäktige beslut om högsta
dieskolan. Av uppgifter i dagspres
sen torde de flesta läsare känna till, 
att det är fråga om en utgift på över 
7 miljoner kronor.

Det är alltså det största skolbygg- 
nadsföretag, som vi varit med om. 
Ja, jag tror att vi utan överdrift kan 
säga det största byggnadsföretaget 
över huvud taget i kommunen.

Två nya stora byggnadskroppar 
ska uppföras.

Den ena ska i två våningar gå 
norrut från nuvarande huvudbygg
nadens östra del. Den får en längd 
av 64 meter och en bredd av 19 me
ter. I bottenvåningen blir det cen- 
tralkapprum med toaletter, biblio- 
teksavdelning, materielrum, 4 ämnes- 
rum och 3 grupprum. I övre planet 
får vi institutioner för biologi, fy
sik och kemi, 7 ämnesrum, 3 grupp
rum och depårum.

Sporthallen är den andra byggna
den. Den skall ligga öster om huvud
byggnaden, 30 meter söder om H. 
Brobergs fastighet. Själva hallen blir 
18X36 meter och kan medelst skil
jevägg delas upp i två lika stora sa
lar. Två klasser kan alltså ha gym
nastik samtidigt. Och på samma 
gång kan simundervisning bedrivas 
i den I 6V3X 6 meter stora bassäng, 
som finns i källarplanet. För simbas
sängen finns två särskilda omkläd
ningsrum och särskilda ingångar ut
ifrån. Om t. ex. en skolklass från 
Hansjö eller Digerberget vill använ
da simbassängen, behöver alltså den 
klassen ej på något vis kollidera med 
högstadieelever, som ska ha gymna
stik.

Men det är inte bara fråga om 
nybyggnad. Nuvarande huskroppar
na ska också byggas om för 815.000 
kronor.

I paviljongen får vi slöjd-, verk
stads- och skolkökslokaler.

Gymnastiksalen blir kombinerad 
bespisningslokal och musiksal. Nuv. 
trä- och metallslöjdsalarna blir loka
ler för textilslöjd och vävning. De 
gamla omklädningsrummen ska bli 
diskkök (med hiss upp till matsalen) 
med biutrymmen, och där erhålles 
också ett par utrymmen för den fri
villiga musikundervisningen.

Nuvarande huvudbyggnaden blir 
i huvudsak administrationsbyggnad. 
Vaktmästarbostaden i källarplanet 
blir vikarierum. Skyddsrummen blir 
studierum och nuvarande biblioteket 
blir elevrum. — Bottenvåningens två 
klassrum mot gatan blir uppdelade 
och där erhålles läkarrum, väntrum, 
yrkesvalsexp. och rektorsexp. Det 
stora kapprummet utanför nämnda 
klassrum blir biträdesrum, arkivrum 
och passage till de olika expeditio
nerna och läkarrummet. Nuvarande 
rektorsexp., biträdesrum och lärar
rum blir utan ändringar arbetsrum 
för lärarna. Sydöstra klassrummet 
blir lärarrum och nordöstra delas 
upp i kapprum, materielrum och 
vaktmästarrum. — I nästa våning 
blir nuvarande aulan och intilllig- 
gande rum teckningsavdelning och i 
fysik- och biologirummen får vi en 
handelsavdelning.

Slutligen är att nämna att nuva
rande huvudbyggnaden, nuvarande 
gymnastikbyggnaden och den nya 
stora byggnadskroppen kommer att 
förenas med en sammanbindnings- 
hall, så att man kan komma till mat
salen, till rektor och läkare utan att 
gå utomhus.

Nu ska vi hoppas, att vår hög
stadieskola inte är gammalmodig så 
fort den är färdig. Så är faktiskt 
förhållandet med alla våra övriga 
skolbyggnader, t. o. m. Kyrkbyns, 
som endast är 10 år gammal. Den nya 
skolan, grundskolan, kräver en hel 
del ytterligare lokaler, främst grupp
rum, större utrymmen för materiel 
m. m.

Vi lär väl få göra här som man 
fått göra på många andra ställen: 
vi får dela upp vissa klassrum i våra 
skolbyggnader till grupprum samt 
bygga ut med nya klassrum. Detta 
gäller främst Kyrkbyn. I Hansjö 
hoppas vi på ny skolanläggning. I 
Digerberget gör det minskade barn
antalet, att vi klarar situationen med 
de lokaler som finns. Men i Stack- 
mora, Kallmora och Skattungbyn, 
hur ska vi där kunna erhålla före
skrivna grupprum?

Hj. Hedman.

★  Gynna
★  Skoltidningens
★  annonsörer!
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■A

Klass 6 i Skattungbyn

Bakre raden fr. v. Lena Gabrielsson, Kerstin Björkqvist, Ingrid Ullström. 
Främre raden fr. v. Börje Nisén, Lilian Hammare, Lage Myren.

Klass 6 Digerberget

Bakre raden fr. v. Hans Olov Fallberg, Mats Göran Jernmark, Ove Smed
berg, Kurt Johansson, Lars-Erik Ax, Bert Modin.
Mellanraden fr. v. Lena Granholm, Kerstin Rahm, Tore Sys, Lena Snitt, Eva 
Kratz, Ellinor Andersson.
Främre raden fr. v. Annika Blom, Elsmari Laggar, Anett Lindh, Britt-Marie 
Sturk, Eila Bengts.
Frånvarande: Vivian Jonsson, Marie Westin.
Lärare: Sven Lilja.

Vid TY- eller radiofel 
ring 401 50 eller 405 85

så hämta vi Er apparat för 
reparation.

TV & Radioservice
Järnvägsgatan 27, Orsa

Vi bjuder på

Luxus-kaffe
på  Lucia-dogen!

Välkomna!

V a lte rs  L iv s
Tel. 401 06, 415 86

Julklappstips!
Pyjamas
Ren bomull. Sanfor. Rutig jacka 
m. schalkrage, enfärgade byxor. 
Kr. 23: 50

S portskjortor

Kr 10:75 pr st. 2 st kr 20: —

Underkläder
Kr 6: 50 pr plagg

Fingervantar
Herrstorlek kr S: 25 pr par 
Gosstorlek kr 4:75 pr par

HERREKIPERING • HERRKONFEKTION
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ORSA SKOLTIDNING.

Det har flera gånger hänt, att in
flyttade till Orsa frågat, om det inte 
finns någon liten språklära med ord
lista över orsamålet. Tyvärr finns 
ingen sådan. Den som är intresserad, 
kan hänvisas till sockenbeskrivningen, 
del III, där det på sid. 617—633 finns 
åtskilligt om orsamålet. Dessutom 
finns ju Joh. Boethius akademiska av
handling, men den är kanske alltför 
”vetenskaplig” och dessutom svår att 
få tag på.

I den hembygdsbok om Orsa, som 
vi använder i skolorna, har vi också 
ett litet avsnitt om orsamålet. För att 
i någon mån tillfredsställa önskemå
len om språklära och ordlista, tar vi 
in dett-a kapitel i skoltidningen.

Att orsamålet, liksom dalmålet i 
allmänhet, avviker från riksspråket 
är välbekant. Detta beror bl. a. på att 
orsamålet bevarat många ljud, ord 
och böjningsformer, som funnits i 
fornsvenskan men som ändrats i riks
språket, nutidssvenskan.

Många barn har nog undrat, varför 
t. ex. sje- och j-ljuden stavas så kon
stigt och på så många olika sätt. Lä
raren har då kanske talat om, att för 
mycket länge sedan uttalade man or
den enligt stavningen.

I orsamålet gäller den regeln fort
farande.

Några exempel:
a) riksspråkets stjäla uttalas i orsa

målet ej med sje-ljud utan med s, t 
och j-ljuden åtskilda: s t j ä l a ;

b) djup i orsamålet d j o p, där både 
d och j höres;

c) ljuga uttalas l j o ga  med hörbart 
1 och j.

BÖJNINGSEXEMPEL
a) kalv =  kåv

kalven =  kåvun
åt kalven =  kåvem

kalvar = kåvär
kalvarnas = kåvumas
åt kalvarna = kåvuma
jag blandar = i blanndur
vi „ = ■wi blånndum
ni „ = ni blånndi
de blandar = demm blånnda
jag blandade = i blånndöd
vi „ = wi blånndödum
ni „ = ni blånndödi
jag bakar = i bakär
vi „ = wi bakum
ni „ = ni baki
de „ = demm båkå

ORDLISTA
släktord:
mor = munna
far = falla
barn = kripp
mormor = momo
farmor = fåmo
farfar = fafa
farbror = bilä
morbror = bilä
faster = titta
moster = titta
karl = kall
kvinna = keling
husdjur:
häst _ est
ko = tjir
get = djet
katt = måssä
gris = kwött
lamm = to olamas

vete = wajta
klöver = klewur
tall = töll
gran = grån
björk = bjärk
hjortron = merber
gräs = gras
hus och husgeråd:
hus = ais
ladugård = fjos
stall = stöll
härbre = ärbär
kniv = knåjv
sked = stjed

GÅTA PÅ ORSAMÅL
Swart sumå bik ö innt i bik. Flog 

sumn fugul ö innt i fugul. Rutär sumå 
swåjn ö innt i swåjn.

(Svart som beck och inte är beck. 
Flyger som en fågel och inte är fågel. 
Rotar som ett svin och inte är svin.)

Svar: tordyveln.

OLIKA DIALEKTER INOM 
SOCKNEN

Det är intressant, att det också 
inom Orsa finns olika dialekter. Man 
talar inte lika i Skattungbyn som i 
Maggås. Ja, det kan hända, att två 
närliggande byar har olika språk. Mor 
heter det i den ena byn munna, men i 
grannbyn säger man manna. Därför 
kan det hända, att man i somliga by
ar anser vissa av förestående exem
pel felaktiga.

vilda djur:
björn =  bjenn
räv =  rev
hare =  erä
ekorre =  ajkwönn
ödla =  åråjessla
spindel =  djärg
växter:
korn =  kwönn
havre =  agrun

Int ä roli att a jett sturt 
kort åv munna, falla, mo
mo, mofa, fåmo eld fafa? 
Ni wite för åv att Dala- 
Foto djer slajkt a ikkör 
um Ni göndje dit.

. . . överallt 

har Ni

I n l& b u M

inpå

knutarna

Se och provkör de  
nyo Volkswogen-modellerno:

til4- bli)}
Orsa Mora Leksand Rättvik
409 10 126 00 102 89 115 20

Volkswagen 1300 
Volkswagen 1600 TL. 
Volkswagen 1600 Variant 
Volkswagen Transport 
Beg. Volkswagen
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Klass 6 i Nederberga

Fr. v. Folke Eriksson, Annika Johansson, Ullacarin Pettersson, Ingela West, 
Lisbeth Kusén.

Dem då licklig borndomstidär

I sit i soln ajto förstävsbrun, 
ö sjår ur fint öllt i.
Den jen töntsön gör ö ödörn kum. 
ö  ressö jen lillpöjk i bi.

Stickelbersböstjön undör fenstri i kwär, 
dar beri lit sajrör va.
Je sajreppla atta stugo wa fär 
Nu a-wi sett jenå nia. — Sö bra!

ö  nidi endji i betsön ö kwär, 
dar kwennär wi läktöm mi.
Ja, mitsi roli wi intöm mi fär.
E mött wa semmör dö gåmål ån bi.

Åv bartsöm finör båtör e wart, 
evör watulöka djing däm sö bra. 
ö  dö ä wild blåsa sö fing däm fart, 
fär o summöm jett sigöl e wa.

ö  berstelli wisst wi sö wel war däm wa, 
bö blåbcrstajvär ö smultörberi.
Blöto merber dem smäkäd sö bra, 
dö wi figdöm munnö börto meri.

Men mitsi a ju endrast se do, 
bö fok ö stugor ö sidär.
Men roli ir ä tä minnas endo, 
demdå licklig barndomstidär.

Ernst

Orsa

Sockenbibliotek
KYRKBYN -  TELEFON 41084

*

Ö P P E T :  

september— maj:

Måndagar, onsdagar och 
fredagar kl. 11.00— 14.00, 

kl. 17.00— 20.00 
Lördagar kl. 11.00— 14.00

Läsrummet öppet även tisdagar 
och torsdagar kl. 11.00— 13.00

*
SAG O R BERATTAS 

på biblioteket varje onsdag 
kl. 16.00

Allt för julen! 

Presentortiklor!

Stort sortiment 
i snabbköpsbutik!

Stack mora 

Handel
Tel. 403 22

Värdefulla julklappar. . . 
BRIO leksaker
BARB IE-dockan  
med kläder

MUSIK & HEMSLÖJD
Tel. 403 20
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ORSA SKOLTIDNING.

Arm bands kloc kan,

julklappen av bestående värde!

Urmakare
GUST. H ELG ESO N
UR  —  O P T I K

Jä rn väg sga tan  27 Tel. 408 05

God Jul
önskas våra kunder!

Annies
D A M F R I S E R I N G
Telefon 410 80

Julklappar -
hattar och  mössor, garn  och  
handarbeten, m odeartiklar

Albert Andersson
M o d e - & Handarbetsaffär  
Tel. 400 04, O rsa

VÄGEN TILL KÖRKORTET
b ä s t  g e n o m

Orsa Bilskola
—  Inge Nyman —

Tel. 406 85, Orsa

Teori tisdagar och torsdagar kl 19 
Kykogatan 21

extra'gott fitljul

måste det naturligtvis vara .. .

Å B E R G S  Efftr.
har allt Ni vill ha i matväg och 
delikatesser

Grillade revbensspjäll

Studiedag om 
friluftsdagarnas användning Rune Mångs

Måndagen den 27 september var 
lärarna i årskurserna 4—7 i Mora, 
Orsa, Sollerön, Venjan och Våmhus 
samlade till studiedag i Mora. Äm
net var ”Praktik och teori om fri
luftsdagarnas användning” .

Dalarnas Idrottsförbund hade an
litats. Dess idrottskonsulent Erik 
Sandberg svarade för den direkta 
ledningen och hade ansvaret för att 
lärarna verkligen skulle få ut någon
ting av studiedagen så att skolornas 
elever så småningom i någon form 
skall få nytta av lärarnas kunskaper. 
Det var många nyheter och stimu
lerande uppslag som serverades.

De praktiska övningarna hade för
lagts till terrängen omkring Bergkar- 
ås skola och den teoretiska genom
gången till aulan i Strandens skola. 
Ett gott förarbete för studiedagen 
hade folkskollärare Anders Flodin 
gjort. En välritad karta och trevligt 
upplagda banor var hans insats.

Under tiden från kl. 9.00 och fram 
till luchen kl. 13.00 skulle sju olika 
moment utföras i en följd. Det var 
både förevisnings- och tillämpnings
övningar.

Av övningstekniska skäl kunde 
inte allt bli som det skulle ha varit, 
om varje del av övningarna gått var 
för sig. Avsikten var att under den 
begränsade tid, som stod till buds, ge 
så många tips som möjligt om hur 
friluftsdagarna kan utnyttjas.

Första övningsmomentet bestod av 
en kartläsningspromenad på ungefär 
1,5 km. Med jämna mellanrum skulle 
kartan studeras. Då promenaden gick 
över evempelvis en höjd, en bäck el
ler en åker var det lämpligt att stan
na och orientera kartan och se hur 
den överensstämde med terrängen.

I den andra övningen gällde det 
att följa en uppmärkt bana och ut
föra uppgifter, som gavs efter hand. 
I ett område med såväl öppen fin 
skogsmark som en spännande djup 
bäckravin och lövskogsbevuxen sank
mark låg den tydligt markerade ba
nan. I deluppgifterna efter banan in
gick bl. a. att upptäcka sagofigurer, 
välja rätt kontrollskärm och att an
ge väderstreck till ett föremål med 
hjälp av en kompass. På deluppgif
terna räknades poäng.

Som tredje övningsmoment kom en

punktorientering. Startplatsen skulle 
ritas in. Sedan gällde det att följa 
gul snitsling till de tre kontrollerna. 
Det var viktigt att hela tiden följa 
med på kartan för att rätt kunna 
pricka in de olika kontrollerna. Det 
skedde genom att deltagarna med en 
nål stack ett hål i kartan på platsen, 
där han eller hon trodde sig vara.

En vanlig fri orientering följde 
därefter som fjärde uppgift. Banan 
bestod av fem kontroller. Vid varje 
kontroll fanns en stämpel att använ
das av deltagarna för att på kon
trollkorten markera att kontrollen 
hade besökts.

En ”Bosöorientering”, vilken följ
de som femte övningsmoment, är en 
form av orientering där deltagarna 
på ett begränsat område, en skoltomt 
eller liknande, med hjälp av en skiss 
eller en karta uppsöker kontroller. 
Dessa kan bestå av ett träd, en lyk- 
stolpe, en flaggstång eller en viss 
punkt på ett hus. Vid kontrollerna 
kan nummer eller bokstavsmarke- 
ringar användas. Genom denna öv
ning lär sig deltagarna att läsa kar
tan. De får också känsla för likheten 
mellan karta och verklighet.

Den sista övningen utomhus var en 
terränglöpning på en cirka 500 m 
lång bana. För skolan ordinär längd 
av terrängbana är dock omkring 
1250 m. Banan skall vara väl märkt.

Det sjunde momentet var en sta
tion med utställning av material. I 
ett klassrum visades olika typer av 
kartor och andra hjälpmedel för 
orientering. Där visades också hur 
kontroller inritas på kartor och hur 
orienteringskonsten kan läras ut.

Efter lunchen samlades deltagarna 
i aulan i Strandens skola för genom
gång av dagens övningar. Idrottskon
sulent Erik Sandberg redogjorde 
först för hur han såg på det som hade 
genomförts under dagen, och däref
ter följde frågor och diskussion. Den 
välarrangerade studiedagen hade på 
ett instruktivt sätt gett tillräckligt 
med information.

Då rektor Erik Gudmundson av
slutade det hela, kände säkert alla 
deltagarna, att de på ett verkligt 
aktivt sätt varit med om en studie
dag.

Rune Mångs.
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Efter två års kringflackande som 
slöjdlärare i Orsa kommuns byskolor 
är det många synpunkter och funde
ringar, som dykt upp.

Orsa skoltidning har nu givit mig 
ett tillfälle att komma i kontakt med 
föräldrar, som jag aldrig träffat men 
kanske sett ibland.

Nutidens slöjdundervisning skall 
vara en fostran till känsla för form, 
färg och kvalitet, samt ett fritt ska
pande. Men man får nog inte glöm
ma, att före det fria skapandet mås
te det finnas kännedom om de van
ligaste verktygen och dess använd
ning.

Varje höst låter jag därför nybör
jarna göra samma saker. På så vis 
kan jag kontrollera att varje elev får 
veta när och hur de mest vanliga 
verktygen skall brukas. En liten 
orientering om hur trä är uppbyggt 
och hur det bör behandlas hör också 
till höstens lärdomar. När vårter
minen börjar får eleverna själva be
stämma vad de vill göra efter be
fintliga ritningar eller komma med 
egna förslag. Problemet är att det 
ibland väljs för svåra saker. Då gäl
ler det att leda den unga slöjdaren in 
på en lättare uppgift, utan att in
tresset och självförtroendet får en 
alltför stor knäck. Nar det gäller 
färgsättning av modellerna får poj
karna själva bestämma. Därav den 
stora färgglädjen på de första sa
kerna.

Eftersom tiden går och eleverna 
blir mogna för svårare uppgifter, 
brukar inte valet av arbete vara nå

got problem. Nu blir i stället kravet 
på precision och putsning större än 
det var i början av slöjdarlivet. Li
kaså blir det mera diskussion om oli
ka sätt att ytbehandla sakerna ge
nom målning, betsning eller bara 
lackning, då träet behåller sin na
turliga färg. Att bränna med gasol- 
brännare och saltsyra är populärt. 
Men det måste ske med en viss ur
skiljning. Stora saker ger lätt in
tryck av att ha varit med om en eld
svåda, då det är svårt att få en stor 
yta jämnt bränd.

Nu vet Ni föräldrar litet om hur 
slöjdarbetet går till i våra skolor. 
Läraren vet däremot inte mycket om 
hur Ni reagerar, när sonen kommer 
hem med något han gjort i slöjden.

Jag skall försöka förklara varför 
det kan bli både si och så. Först och 
främst skall man inte jämföra slöj
darens verk med det som är fabriks- 
tillverkat. Sedan bör man tänka: 
”Hade jag själv kunnat göra det 
bättre i 3:e eller 6:e klassen?” Resul
tatet beror på hur händig vederbö
rande elev är och vilka resurser som 
finns. I de flesta byskolor är det slöjd 
en gång i veckan. Tiden dessemellan 
står lokalen oeldad, vilket gör att 
virket aldrig är riktigt torrt. När 
det tillverkade föremålet sedan får 
stå i rumstemperatur, kan det upp
stå små sprickor eller någon detalj 
blir krokig.

I de slöjdsalar som består av ett 
enda rum kan det vara problem med 
ytbehandling och målning. Samtidigt 
som en grabb målar kan det stå nå-

Musikskolan av P. J.

En ny musiklärare har vi fått. Det 
är pianolärarinnan Astrid Fjelstad, 
som hälsas välkommen till vår mu
sikskola.

Instrumentfördelningen detta år 
skiljer sig inte nämnvärt från före
gående års. Vi har inte kunnat be
reda plats åt alla, som vill spela gi
tarr, det instrument som är på mo
det just nu. Orsaken är brist på lä
rare.

48 elever spelar piano, 22 fiol el
ler mandolin, 10 gitarr, 8 klarinett, 
3 flöjt och 4 trumpet. Det gör alltså 
95 elever i instrumentalkursen. I den 
förberedande blockflöjtkursen spelar 
83 barn. Sammanlagt finns det såle
des 178 elever i musikskolan. På vår
terminen börjar vi med treorna, som 
sätter igång med blockflöjtspel. Då 
passerar vi 200-talet elever.

Till sist en liten påminnelse. Det 
gäller vår mycket blygsamma ter
minsavgift för instrumentalkursen. 
De allra flesta kommer ihåg att be
tala tian i terminens början så som 
bestämmelserna säger. Men många 
har lätt för att glömma den saken, 
vilket orsakar oss en del onödigt be
svär. Vi ber alltså föräldrarna se till 
att deras musikanter gör rätt för sig 
på den punkten. Tack!

P. ].

gon annan en bit ifrån och putsa. Det 
gör att en massa damm flyger om
kring i luften och fastnar på den ny
målade ytan, som då blir knottrig.

Hoppas att detta hjälper Er bedö
ma barnens ansträngningar i slöjden.

Allan Berglund

B y g g n a d s f i r m a Julklappar Levande jul
c

som ger julstämning . . . med vackra  

b lom m or . . .
Pianon, Orglar, Gitarrer, Blås-

T e l. 4 0 0  35 instrument, Skivspelare (tran-
sistor), Skivalbum, Ställ, El-gi-

d H )

tarrer Vi sänder Edr@ /2ÄÉHI

Beställ julskivan redan nu! folomtoäSsnisngciir 1 / 
över hela virldesi \ J

Ny affärslokal å Järnvägsgatan

Nybyggnader, Ombyggnader, F:a Piano-Nisse Levenius
Blomsterhandel, Orsa

Reparationer. Infordra offert! Nils Klockar Tel 40694, aff.406 04 Tel. 400 92
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Fritidsområdets

bastu:

Torsdagar: Dam er 
Fredagar: Herrar 
Lördagar: Herrar 

"d o p p

18 —  21.30 
17 —  20 
07 —  09 
i g ry ta n "

julklappar
för Kela familjen . . .

NYA JÄ RN HAN D ELN
Tel. 402 52

Julklsppstofflor 

i stor sortering . . .

Pjäxor

FINNPERS Skoaffär
Tei. 402 32

Hans Peterson
Studebaker
Peugeot

Älvgatan 62
Mora, tel. 100 00

Landet Pelargonien Forts, irån sid. 5.

ner kan lySa ut. Skratta ni bara, så 
skrattar snart filurerna och figurer
na också.

Och trollen putsade alla fönster i 
landet Pelargonien medan de sjöng 
den här visan:

Tvätta och putsa var ruta i ditt 
fönster

och blanka dina brillor, så att 
du solen ser.

Glittrande solkatt kan rita sina 
mönster

fast molnen hänger tunga och 
regnet häller ner.

Tvätta och putsa, när du är lat 
och ledsen

och när du går och surar, min 
kära lilla vän.

Vill du se solen, ja, då har vi 
adressen:

Kika genom rutan till 
Pelargonien.

Och knappt hade de sjungit fär
digt, förrän hela den stora publi
ken skrattade och trivdes. Det var 
bara farbror Grin och tant Avund
sjuka, som tyckte att allt började 
bli tråkigt och trist.

— De har i alla fall ingen rik
tig orkester, och det är rätt åt dem, 
sa farbror Grin.

Men just då kom trollet Pyttsan 
in på scenen med sitt positiv, och han 
spelade finare än den finaste orkes
ter, och han sjöng en glad visa till. 
Och filurerna och figurerna klappade 
händerna, tills de var så varma som 
om sommarsolen hade lyst på dem.

— Nej, fy en sån fest, sa tant 
Avundsjuka och farbror Grin. Hit 
går vi aldrig mera. Och så reste de 
sig från sina platser och gick långt, 
långt bort från landet Pelargonien.

Skolnytt

Skolkontoret
har fått ny personal denna termin. 
Som kanslibiträde har förordnats fru 
Anna-Greta Hallgren och som kon- 
torsbiträde fröken Hjördis Sparr.

Ishockeyplanen
vid yrkesskolan skall iordningställas 
genom byggnadskontorets försorg. 
Den skall användas av samrealskolan 
och yrkesskolan. Men Kyrkbyns ung
dom skall även få hålla till där un
der eftermiddagar och kvällar.

Asked med pension
fr. o. m. 1 juli 1966 har begärts av 
rektor Gösta Nyberg vid yrkessko
lan, folkskollär. Hanna Belin, Di
gerbergets skola, och småskollär. Lillt 
Löhf, Holens skola.

Antalet lärare,
som undervisar vid de olika skolor
na i Orsa är: i folkskolan 5 special
lärare, 20 folkskollärare, 14 småskol- 
lärare, 6 slöjdlärare och 1 skolköks- 
lärarinna, sammanlagt 46 lärare; i 
samrealskolan 19 lärare i läroämnen 
och 7 lärare i övningsämnen, sam
manlagt 26; i yrkesskolan 10 yrkes- 
lärare, 6 ämneslärare och 3 övnings- 
lärare, sammanlagt 19. Totala sum
man skulle alltså bli 91. Då är att 
märka, att några lärare undervisar 
vid två olika skolor, varför de i så 
fall blivit dubbelräknade.

Och sen blev det förstås en riktig 
trivsel-träff. För det blir det alltid, 
när inte gnäll och grin och avund
sjuka får vara med, och när små 
pigga trivseltrofl ordnar med pro
grammet.

Julen nalkas . . .

Massor av trevliga jul
saker och lämpliga jul
klappar

Orsa Tobaks- 
& Pappers handel

Tel. 402 38

För modern

ti år vård
i färg och form . . .

Tel. 402 08

Tomten vet
att Hon önskar sig en 
nyttoklapp från oss . . .

Exempel: ★  ★  ★  ★  ★
Nattlinne i nylon . . .  fr. 27: —
Morgonrock........... fr. 49:50
Kofta i lamull . . . .  fr. 38: —

i / f u a .
* / t EL .  4 0 0 2 1  O R S A
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ORSA SKOLTIDNING

Ur den gam la  

ABC-boken

Vi har i ett par tidigare nummer 
av Orsa Skoltidning fått läsa sede
lärande ”renläsningsöfningar” ur en 
hundraårig ABC-bok. Här kommer 
ännu ett stycke, som vill visa, hur 
illa det kan gå för den, som inte 
håller sig till sanningen.

Det lögnfulla barnet

Herman var så van att ljuga, att 
slutligen ingen trodde honom. En 
höst var han ute på en sjövik, slog 
omkull sig och började skrika. En 
stensprängare bakom en backe ropa
de och frågade om Herman fallit i 
sjön. Strax var han färdig att ljuga 
och sade: ”ja, jag ligger i vattnet.” 
Mannen sprang dit för att hjelpa ho
nom; men fann att han blifvit nar
rad. Några dagar därefter föll Her
man verkligen ned i vattnet, skrek 
och bad stensprängaren om hjelp. 
Denne trodde Herman åter narrades, 
brydde sig icke om honom, och lju
garen fick hjelplöst omkomma.

Ef t erlysning
En av musikskolans fioler tycks ha 

kommit på avvägar. Den har troligen 
blivit utlånad tillfälligt till någon, 
utan att saken blivit antecknad i vår 
instrumentmatrikel. Den är märkt 
med en etikett inuti med texten Orsa 
folkskolor och ett nummer (55). In
strumentet kan lämnas till under
tecknad, Kyrkbyns skola eller till 
någon annan lärare f. v. b.

Pelle Jakobsson

Fäbodliv i Orso
A

I förra numrets sammanställning 
av använda fäbodar hade tyvärr en 
rad ramlat bort. Den 10:e fäboden 
är Höghed, som redovisar 1 gård 
med 4 djur. De uppgivna slutsum
morna för antal gårdar och djur var 
dock riktiga. Här var Höghed med
räknat.

Hj. Hedman.

Stipendiefonden
I förra numret anmäldes, att en 

och samma stipendiat fullbordat tre 
kurser under sommaren. Nu kom
mer ett nytt rekord. Sten-Olof Thåli 
i Kallmora har nämligen visat upp 
betyg över hela fem genomgångna 
kurser, som han hunnit med under 
senaste året.

På hederslistan får jag nu upp
föra följande kurser:

Den etthundratrettionionde: 
Räknestickan.

Den etthundrafyrtionde:
Planmätning och avvägning.

Den etthundrafyrtioförsta: 
Byggmaskiner.

Den etthundrafyrtioandra:
Ritningsläsning för byggnads
facket.

Den etthundrafyrtiotredje:
Arbetarskydd vid husbyggnad.

Bra gjort, Sten-Olof!

Hj. Hedman.

★  Gynna
ir Skoltidningens
★  annonsörer!

Husqvarna 2000 -
en modern nyttosömsmaskin 
med elastisk raksöm . ..

Säljes och demonstreras av

B. A. Sjödén
Tel. 402 87, Orsa

Orso

Lastbilcentral
utför alla slags transporter. 

Telefoner 404 30, 404 31

God Jul
önskas ärade kunder! 

W ikners Eftr.
Ho len, tel. 440 02 
Mässbacken, tel. 500 42

Advokaten 
CURT CARLSTRÖM

ORSA

Kontor 2 tr. Hotell Orsa 
Tel. 410 26, 410 17 

Kontorstid 9.oo — 17.oo

Till den

rätta julstämningen

hör julbordet dukat med 
läckerheter av

skinka, lutfisk, julkorv, 
syltor, sydfrukter och 

konserver från

E k o  - Livs
Samhället Born Trunna

Ni som går 

i "biltankar" —  

titta in till oss . . .

Vi har alltid i lager såväl 
nya som bra, beg. bilar

Biltjänst
Uno Carlsson

Tel. 401 56, bost. 404 90

AIMERSJIÄS

Glosmästeri
O R S A

Järnvägsgatan 27 

Tel. 408 91, bost. 411 78

Bilglas, Fönsterglas 

Inramningar
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ORSA SKOLTIDNING

När vi sitta 

i vår bänk . . .

JUL-BRÅDSKA

Jultomten hade skickat ut en av 
sina nissar för att hämta alla önske
listor i trakten. Det blev sent på 
kvällen, innan nissen återkom. När 
han skulle lägga sig, kom jultomten 
in och sa: Kom genast hit, du skall 
hjälpa till att granska önskelistorna. 
Du vet, att vi har bråttom. Nissen 
jämrade sig och sa, att han var myc
ket trött. Då blev jultomten arg, så 
det var inget annat att göra för nis
sen än att lyda. Det tog hela natten 
att gå igenom alla önskelistorna. Jul
tomten var tvungen att väcka nis
sen flera gånger, för han somnade i 
stolen.

Nästa morgon for tomten till tom- 
teverkstaden med önskelistorna. Där 
väntade ivrigt en massa tomtenissar 
på att få börja arbeta. När de hade

fått listorna på vad de skulle göra, 
blev det fart. Tomtenissarnas ham
marslag dunkade i takt med sången. 
Men det tyckte jultomten inte om. 
För när det blev helnoter dröjde det 
för länge mellan hammarslagen. När 
det blev sextondelar kunde det hän
da, att det gick så fort, att tomte- 
nissarna slog i spiken krokigt. När 
jultomten hade bestraffat dem för 
deras vårdslöshet, gick det bättre. 
Och i god tid till jul var allt färdigt. 
När barnen fick sina julklappar, 
kunde de inte ana hur mycket arbete 
jultomten hade haft med alla julklap
parna.

Jan Mängs, 
Klass 6

ETT SOMMARMINNE

När vi for på semester, var det 
en solig och fin dag. Redan när vi 
kom till Våmhus var det så varmt, 
att vi fick lov att veva ned rutan.

Jag frågade pappa, om vi inte skul
le kunna åka upp till Särna och Idre. 
Jo då, sa han. När vi hade kommit 
till Särna, åt vi några korvar. Särna 
är ett ganska litet samhälle.

Nu hade vi kommit till Idre. Där 
åt vi på en bar. Sedan fortsatte vi en 
bit bortöver. Där såg vi en skylt som 
det stod Nipfjället på.

Då beslöt pappa och mamma, att vi 
skulle åka dit upp. Det var väldigt 
mycket backar, men till slut kom vi 
upp. Det var ett fint fjäll. Vi såg 
stora renhjordar. Renarna kom så nä
ra, att man kunde klappa dem.

Den färden skulle jag allt bra gär
na vilja göra om.

Bengt Lundberg, 
Klass 6

Julklappar Det är 

klart som
som värm er. . . korvspad

Skinn- och 

pälsvaror för

månligast hos
att bästa julkorven och 
övrig julmat, även lutad

fisk, köper Ni hos

Broberg Orsa AB

Tel. 405 88 Tel. 405 45, 400 48

Teckning: Tomtefar av 
Ingemar Hansson, klass 5

Julklappar
för hela familjen . . .

Armatur, el-apparater 
av alla slag för branschen

K å h lé n s  Elektriska
ORSA Telefon 401 02 och 410 37

En G od  Jul
och

Ett Gott Nytt År

önskar

O R S A
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Teckning: På julafton av 

Yvonne Andersson, k la ss  5

MIN KATT
Jag har en katt som är grå till 

färgen. Min katt heter Stina. Min 
morbror kallar henne pyret. Det är 
en hona. Hon har inte fått några 
ungar än. Till mat får hon korv, fisk 
oc'h mjölk. Jag brukar rulla bollar 
och tomma trådrullar, som jag får av 
mor. En gång fångade jag en råtta, 
■som jag satte på en tråd. Rätt som 
det var kom katten fram. Hon hade 
varit och letat efter råttor, men hon 
hade inte 'hittat några. Hon blev så 
glad att hon började spinna, när hon 
såg, att jag hade en råtta på tråden. 
Jag släppte tråden och katten åt upp 
råttan. Annars brukar hon fånga råt
tor själv.

Ylva Söderberg, 
Klass 4

TRE RÄVUNGARS BARNDOM
Det var en solig och fin dag, fåg

larna sjöng så vackert. Ett stycke 
inne i skogen lekte några rävungar 
utanför en lya. Plötsligt prasslade 
det i buskarna, och en rävhona kom 
fram. I munnen hade hon en höna, 
som hon tagit i en bondgård inte så 
långt därifrån. Nu blev det liv bland 
ungarna. Två av dem rök i hop och 
slogs om ett köttstycke.

Snart växte ungarna och blev så 
stora, att de fick följa med modern 
på korta strövtåg kring lyan. För 
var dag som gick lärde de sig mer 
och gjorde nya upptäckter. En dag 
talade modern om för dem, varför 
de inte hade någon far. Han hade 
blivit skjuten av en jägare en vecka 
innan de föddes. En dag när modern 
skulle gå ut för att skaffa mat, kom 
hon inte tillbaka. Då skildes de tre 
rävungarna åt och gick åt var sitt
håll.

Ingemar Hansson, 
Klass 5

ETT SOMMARMINNE
I mitten av juli for vi till Väst

kusten, för vi hade hyrt en liten stuga 
där.

På vägen dit blev jag sjuk. När vi 
kom till ett hotell utanför Örebro, 
började jag må illa. På kvällen bör
jade jag att kräkas. Jag mådde illa 
hela natten. Jag kunde inte sova nå
got. På morgonen var jag ganska bra, 
så vi kunde fortsätta resan ner till 
Laholmsbukten. Där bodde vi under 
den tid vi var där nere. Vi hade bara 
några hundra meter ner till havet. Vi 
tillbringade större delen av dagarna 
där nere. Stranden var väldigt lång. 
Det gick att åka bil på stranden, för 
den var lika hård som en vanlig 
landsväg. En dag under vistelsen där

for vi över till Danmark. Från Häl
singborg for vi med en färja som het
te Carola över till Helsingör. Där
ifrån åkte vi ner till Köpenhamn. Där 
gick vi på den Zoologiska trädgår
den. Där fanns det djur från alla 
världsdelar. I ett stort hus fanns det 
också noshörningar, flodhästar och 
elefanter. När vi sen skulle åka hem 
på kvällen, for vi med en färja som 
hette Linda-skalett. Den färjan gick 
till Hälsingborg. Från Hälsingborg 
for vi upp till stugan där vi bodde. 
Två dagar efter sedan vi varit i Dan
mark, for vi hem. Vi gjorde en om
väg över Stockholm på hemresan.

Jan Mångs, 
Klass 6

___________ ORSA SKOLTIDNING

Orsa Begravningsbyrå
(Enå Snickeri) Tel. 400 78, 402 16

Ombesörjer allt i samband med dödsfall 
Ombud för Sv. Eldbeg.-föreningen och -kassan

■ ^  1 _ _ _ niulhar injutbar i 
alla avseenden

—  träff
punkten i 
julbrådskan

Varma
och
grillade
rätter

ÖL 3$ Läskedrycker Sj- Kaffe Glass X  3uice Saft

Presentartiklar —

julklappstips
Hushållsartiklar

★  Presentartiklar

★  Hushållsmaskiner

★  Prydnadssaker m. m.

J
V ä lkom na  till 
ett b e sö k  —  
det lönar sig !
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ORSA SKOLTIDNING.

TOMTARNAS 
JULFÖRBEREDELSER

Det var en tomtefamilj, som bodde 
djupt inne i en stor skog. Dagarna 
före jul var arbetsamma dagar. Häs
ten skulle ryktas och släden putsas. 
Och inne i huset höll nissarna på att 
göra saker till snälla barn. Det var 
trähästar, bilar och mycket annat. 
Det var så rysligt mycket att göra. 
Men den tredje dagen var man klar 
med allt arbete.

Nu hade julaftonen kommit och 
då hade tomtefamiljen brått. Tom
temor hoppade raskt opp och lagade 
till julgröt och skinka och mycket 
annat gott. Och tomtefar måste pac
ka ihop för den långa färden. Tom-

Julklappar för hela familjen 

Tofflor, Pjäxor m. m.

AB Orsa Skomagasin
Orsa, tel. 400 37

TOMTE-VERS

En tomtefar och tomtemor de 
bodde i en lada.

Han och hon de voro alltid glada.

De jobba och de slet, 
och nu du kanske vet!
Att hon och han de kommer snart. 
Och julen kommer med en fart.

GOD — JUL!

Hans Peter Lissmyr, 
Klass 3

tenissarna fick inte lata sig, de fick 
lov att ta ut Rasten, rykta honom och 
ge honom havre.

Nu var tomtefar klar. Han satte sig 
i släden, och så bar det iväg! Bjäl
lerklangen hördes vida omkring. Än
nu skymtar släden långt borta. Nu 
är den försvunnen.

Sent på kvällen knackar det på 
dörren hos Anders Persson. När de 
öppnar, står jultomten där. Och sä
ger: Finns det några snälla barn? — 
Jo, då. Och så besöker han gård efter 
gård. När Kan äntligen blir klar åker 
han hem. Hemma sitter tomtemor 
och nissarna framför brasan och 
väntar på tomtefar. Plötsligt blänker 
det fram ljus från en lykta, och där 
är ju tomtefar. Och då blir det fest 
i stugan! De börjar äta skinka och 
leverpastej. Och de blir mätta, så de 
knappt kan röra sig.

Det blir en sen kväll, säger tom
temor. Och så säger hon till nissar
na, att de skall gå och lägga sig. Det 
har varit en god jul.

Olle Fredberg, 
Klass 4

Hans Horvath
G lasmästeri

ir  Fönsterglas 

ir  Inramningar 

Bilglas 

*  Blyfönster 

ic  Persienner 

Verkstad
innanför Beckmans Tryckeri 

Även kvälls- och söndagsservice

Bost. tel. 405 48

J u l -
klapps köpet

blir inget problem om 
Ni vänder Eder till

Garderoben
Tel. 402 19

Dnska

God Jul 
på orsam ål
med Hasmats nya 
julkort?

Telefon 400 58

Boken med bibeltexten pä orsa- 
mäl och Hasmats teckningar kom
mer först 1966,
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ORSA SKOLTIDNING

EN LUFTBALLONGFÄRD

Jag startade i Stenberg. Mycket 
folk hade kommit för att se min av
färd i den självtillverkade ballong
en. Jag steg upp i ballongen, och 
mamma kom ut med proviant, för 
jag skulle vara borta länge. Repen 
kapades, och jag satte kurs mot nord
väst. Jag såg skogar, berg och dalar 
susa förbi under mig. Efter några 
timmar började jag bli hungrig, så 
jag tog en smörgås med prickig korv. 
Strax bortom gränsen till Norge blev 
jag avbruten i min måltid av ett 
stort flygplan, som kom rakt emot 
mig. En man stack ut huvudet och 
skulle just sticka 'hål på min bal
long, då jag med fantastisk skicklig
het kastade min halvätna smörgås 
rakt i ansiktet på mannen, som tap
pade kontrollen över planet och stör
tade rakt ner i Tryselelva. ”Rätt åt 
honom”, tänkte jag och körde rakt 
ut över Atlanten.

Nu blev färden en smula tråkig, så 
jag tog en ny smörgås, denna gång 
med ost på. När jag var mitt över 
Atlanten, började det snöa. Det 
snöade i flera dagar, så att korgen, 
där jag satt, blev alldeles full av snö 
och så tung, att jag störtade rakt ner 
i havet. Efter en tid flöt jag ömkli
gen iland alldeles utanför Charleston. 
Där hade jag turen att träffa på en 
indianstam, som bemötte mig vän
ligt. Hur jag sen tog mig hem till 
Sverige igen är en annan historia.

Thomas Carlsson, 
Klass 5

Teckning: På älgpass av 
Börje Nisén, k la ss  6

EN ROLIG HOPPDAG

I somras har jag varit på ponny
läger. Lägret räckte tolv dagar, och 
varje elev hade en häst. En dag i mit
ten av lägret, när vi skulle hoppa 
hinder, hade vi väldigt roligt. Jag, 
som hade fått ett russ som hette Disa, 
skulle hoppa först. Första hindret, 
som var lågt, c:a 60 cm, klarade jag, 
men när jag kommit över, stannade 
Disa och sparkade bakut så att hind
ret flög omkull.

När vi alla hade hoppat klart, 
skulle vi ha gymnastikridning. Det 
går inte alls på Disa. N är vi i trav 
skulle vända ett varv runt i sadeln, 
började hon att hoppa och skutta som 
en tok. Jag som satt bak och fram, 
fick tag i svansen och hoppade av. 
Disa är så kittlig på länden, därför 
bråkade hon. Därefter skulle vi ligga 
raklång på hästen i skritt, då började 
hon också att konstra. Hon stack 
iväg till ett hörn i ridhuset, och jag 
som hade slagit en bakkullerbytta ha
de ridhjälmen långt ner i ansiktet. 
Disa var den tjurigaste ponnyn på 
ridskolan.

Vi hade roligt annars också. När 
det var fint väder åkte vi med trak
tor ner till sjön för att bada. Ibland 
red vi på långturer på 3—4 timmar.

När lägret var slut, var jag så led
sen så.

Eila Bengts, 
Klass 6

MINI-bandspelare i precisions- 
utförande. överraskande goda 
prestanda. Kasett-tonband, myc
ket snabba byten. Enkel manöv
rering med en tangent. Läder
väska. 370: — exkl. oms.

Heltransistoriserad batteri-band
spelare, populär portabelmodell. 
Hastighet 4,75 cm/sek. Speltid 
2x60 min. med 4-tums DP-band. 
Lågohmig dynamisk cardioid-mik- 
rofon. 345: -  exkl. oms.

Svälas Radio
Tel. 413 50 
Kyrkogatan 8

Auktoriserad Radio- och TV-service

God Jul
önskas ärade kunder ...

LILJAS Damfrisering
Borngärdet Tel. 403 06

Maja-Greta Holting
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ORSA SKOLTIDNING___________

EN DAG I RÄMMA

Jag vaknade tidigt på morgonen 
av att fåglarna kvittrade och sjöng. 
När jag gnuggat sömnen ur ögonen, 
drog jag upp rullgardinen och lät 
ljuset strömma in i rummet. Det var 
en underbar dag. Solen sken från en 
molnfri himmel, och blommorna lys
te i de mest prunkande färger. Sädes- 
ärlan hade flygövningar med sina 
små. Där solen ännu inte hunnit tor
ka upp, blänkte daggen som diaman
ter mot mig. Så med ens kom jag 
ihåg. Vi skulle ju fara till Rämma!

Rämma är en fäbod i Älvdalen,

inte långt från byn Kåtilla. Där bor 
tre av mina sysslingar. Vi skulle åka 
med Agnes, en moster till mig. Hon 
kom mycket riktigt också och häm
tade oss. På vägen till Älvdalen fick 
vi se stugan, där min morfar hade 
bott, när han var liten. Så småningom 
kom vi till Kåtilla, min mormors 
hemby. Där bor nu några av hennes 
syskon. På gården hade mina tre- 
männingar kaniner. Vi fick åka vi
dare, och snart skymtade mormors 
fäbodstuga mellan björkarna. Så var 
vi då äntligen i Rämma.

Medan Agnes parkerade bilen, såg 
vi oss omkring. Allt var sig likt från 
förra året. Men timmarna rann raskt 
undan, och snart var det dags att 
äta matsäcken. Vi satt i gröngräset 
strax ovanför Rämmaån, som rin
ner fram ett stycke nedanför stugan. 
När vi ätit, gick vi allihop till Räm- 
masjön, där lånade pappa en rodd
båt. Jag och Rune följde med ut på 
sjön, medan mamma, moster och 
mormor föredrog att stanna på land. 
På stranden fanns också en mängd 
badande turister. Efter vår lilla sjö
tur tecknade pappa, Rune och jag av 
stugorna och sjön. Sedan var det 
dags att fara hem. Jag tyckte dagen 
hade gått alldeles för fort.

Astrid Lofs, 
Klass 6 B

Bengtssons begravningsbyrå
Orsa Tel. 403 23

O m besörjer allt inom  branschen

Ombud för Svenska Eldbegängelseföreningen

EL-julklappar 

från EL-bolaget
Tel. 412 55, 413 55

Där finner Ni den rätta 
julklappen för helajfamiljen!

OSRAM Luciakrona 

Nyhet: Tärnljus

Julgransbelysningar (16 och 10 ljus), elektrisk ljusstake, modern 
belysningsarmatur, elektriska apparater av alla slag.

Teckning: Moderna tider av 
Lena Westlund, klass 5

TOMTENS TRÖJA

Det var en liten tomte som bara 
frös. Han hette Muff. Och en dag 
sa tomtemor till tomtefar, att hon 
skulle sticka en tröja till lilla Muff. 
Men när hon skulle se efter om hon 
hade något garn, så fanns det inget 
kvar. Och det sa hon till tomtefar, 
och han svarade: Jag kör ut släden. 
Och spänner för mina två hästar och 
kör till stan.

När han kom till stan, gick han 
in i en affär och sa, att han skulle 
ha garn. Då började tanten leta. Hon 
frågade, vilken färg han skulle ha. 
Rött, så klart! sa tomtefar. När han 
åkte genom stan, vinkade alla barn. 
Så galopperade Stjärna och Svar
ten iväg mot den mörka skogen. Och 
när han äntligen var hemma, kom 
tomtemor och Muff ut på trappan 
och ropade: Välkommen hem! Fick 
du tag i något garn? Ja, sa tomte
far och log emot mor. Mor sa: Vil
ken färg är det på garnet? Han 
svarade att det var rött.

När de kom in, började mor sticka, 
och tröjan blev klar på sju dar, och 
sen frös Muff inget mer.

Irene Hansson, 
Klass 3

RULLE

Elisabet, Inga-Lill och jag brukar 
vara hos en häst, som heter Rulle. Vi 
ryktar honom och kammar manen. 
Han har en ljus man (nästan allde
les vit) och kroppen är brun med 
små vita skiftningar. På fredagarna 
brukar vi mocka riktigt ordentligt i 
hans spilta. Det vill säga, vi tar bort 
all gammal gödsel och lägger dit ny, 
ren halm. Och så gör vi rent i krub- 
ban. Ibland tar vi ut honom på går
den och binder honom, sen spolar vi 
vatten på honom ur en slang. Det 
tycker han är skönt.

Karin Eriksson, 
Klass 5
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FRE L I N S  KONDITORI
Telefon 400 27

Medlem av Sveriges Konditor
förening och Tårtförmedlingen

Harry Bomans Plåtslageri
Tel. 404 65, verkst. 415 29 

Järnvägsgatan, Orsa

Utför alla slag av plåtslageri
arbeten efter humana pris

beräkningar.

T A P E T S E R I N G
Rums- och Byggnadsmålning

Omsorgsfullt arbete - Bästa 
material - Lägsta möjliga 
priser!

Bröderna Nääs Måleri
Tel. 405 28, 408 62

för industri, bygge och jordbruk

AB O R S A K A L K
Tel. 501 90

C. F. Carlsson AB 
Å K D O N S F A B R I K

Orsa, tel. 401 88, bost. 441 84

ARBETSVAGNAR - KÄLKAR 
Byggnadssmide, Svetsningar 

Reparationer

L I N D Ä N G E T S
P E N S I O N A T

REKOMMENDERAS!

Tel. 440 01

GUMMI- 
verkstad
• Bilringar
• Batterier
• Bensin
• Oljor

Orsa
Ringcentral
Alf Andersson
Tel. 403 55

Orsa Lärareförening Forts, från sid. 3.

vederbörande lärare var inkallad och 
kassaboken ej var åtkomlig. De ka
otiska perioderna var dock för vårt 
land alltid av kort varaktighet, och 
redan ett par veckor senare var så
väl lärare som kassabok återfunna.

Lärareföreningens årsmöten be
handlar alltid förutom fackliga frå
gor också ett föredrag eller annat 
program, som kan vara av värde 
för lärarkåren. När mötena upptog 
en helgdag var denna programpunkt 
naturligtvis tyngre än nu för tiden, 
men genomgående har varit att man 
alternerat med representanter från 
egna led och experter utifrån. Un
der tjugo- och trettio-talet var det 
sed att varje ny lärare fick i upp
gift att hålla föredrag eller lektion 
över självvalt ämne. Det har varit 
lektioner där elever deltagit, t. ex. 
i gymnastik eller fysik, det har va
rit föredrag om Pytagoras och So- 
krates, om Bästa sättet att vinna 
och bevara popularitet bland barnen 
eller om ärkebiskop Abrahamus An
dré Angermannus. Som föredrags
hållare utifrån har ofta folkskolein
spektören eller seminarielärare från 
Falun inkallats. Som exempel på 
dylika föredrag kan nämnas folk
skoleinspektör Karl Linges Anvis
ningar i modersmålet, geografi, räk
ning och trädgårdsskötsel år 1929 
och fil. kand. Allan Degermans an
förande om Uppfostran till fred år 
1943.

Men inte bara allvaret har fått 
plats på lärarföreningens årsmöte, 
även skämtet har fått komma med. 
År 1930 föredrog fröken Hanna Be- 
lin verser om den elektriska skolan, 
månne hennes framtidsvision besan
nats i Digerbergsskolan år 1965? Den 
skola som fått uppdraget att hålla 
årsmötet har ofta bildat en liten 
sångkör eller på annat vis bidragit till 
underhållningen, t. ex. genom glunt- 
sång eller frågetävlingar.

År 1965 kommer alltså Orsa Lä
rarförening att hålla sitt sjuttionde 
årsmöte. Antalet lärare i Orsa har 
under åren utökats så att det inte är 
möjligt att som vid trettionde års
mötet låta lärarna i en skola bjuda 
kollegerna på middag. Men just där
för att lärarkåren är så stor är det 
av värde att denna förening finns, 
dess årsmöte blir ofta enda tillfället 
på året för samtliga lärare att träf
fas och lära känna varandra.

Marianne Ehrlin

BYGGNADSSNICKERIER
Inredningar, trappor m. m.

Lager av
Masonite, Waliboard, Plywood

Kailholsfors Snickerifabrik
Tel. 500 37 - Mässbacken

JOHN PETTERSSONS
Sadelmakeri 

T apetserareverkstad 

Tel. 401 64

Möbler och madrasser om
stoppas —  Dragkedjor för 

skinnjackor

SKOREPARATIONER
utföras omsorgsfullt av

M. W  i k s t r ö m
(Lantmannagården) 

Tel. 410 82 kl. 8.00-17.00

BRANDTS PENSIONAT
ORSA - Tel. 401 73

Helinackorderingar - Middagar 

Begravningskaffe

Byggrtadssnickerier
Inredningar, Trappor, Listverk

Auktoriserad försäljare för 
Masonite, Waliboard och 

Plywood

BEGRAVNINGSBYRÅ

ENÅ SNICKERIFABRIK AB
ORSA - Tel. 400 78

ANLITA VVS- 
FACKM ANNEN

- INNAN 
NÅGOT 

HÄNDER

WESSTRÖMS
rörledn ings ab  

ORSA Tel. 0250/409 25 växel

w
rör
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En bok eller en saga kan — och 
brukar ofta — vara illustrerad med 
många teckningar. Sällsyntare är väl, 
att en enda teckning får illustrera en 
lång rad av böcker eller sagor. Så 
är det dock den här gången. Och nu 
gäller det att lista ut, vilka böcker

(mest barnböcker) eller sagor som är 
illustrerade med denna enda teckning. 
Ett dussin ska det vara (i de fall, där 
samma figurer förekommer i flera 
böcker, gäller en av de böckerna som 
rätt svar). Och fem priser blir det 
som vanligt — tre böcker och två 
prenumerationer. Svar före Tretton
dagen 1966. Lycka till!

Hs.
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