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har i vinter i samband med 
klassvis anordnade föräldra
möten visats för allmänheten. 
Ett par föräldrar ger här sina 
synpunkter på dessa visningar.

Vår förhoppningsfulle i första klass 
kom en dag hem med en högtidlig 
inbjudan till föräldrarna att bese 
Kyrkbyns nya, fina skola. F r ö k e n  
hade sagt, att vi skulle gå, efter vilket 
påbud vi, d. v. s. Far och Mor, tog på 
oss våra bästa förälderminer och sam
lades tillsammans med några dussintal 
högtidliga upphov till Sveriges Fram
tid i den imponerande hallen till be- 
spisningslokalen.

Efter en kvarts väntan på föräldrar 
med ”för sen ankomst” bjödos vi att 
stiga in och bänka oss i den vikinga- 
hall, där våra barn var vardag får sin 
statliga och stadiga frukost. Där und
fägnades vi väl, om ock ej med mjöd, 
så dock med kaffe och kakor. Över
lärare Hjalmar Hedman lät sin höv- 
dingastämma stiga mot det utomor
dentligt vackra, brutna taket, hälsade 
välkommen och berättade i korthet om 
skolans tillkomst samt vad den kostat 
i fråga om bekymmer, tankemöda och 
blanka, svenska riksdaler.

Kroppsligt och andligt stärkta star
tade vi därefter under överlärarens 
ledning en rundvandring i skolans 
samtliga lokaler. Första sevärdhet var 
den moderna oljevärmeanläggningen, 
som kostat mer än hela den gamla 
Älsken Sanning Och Frid-skolan.

Lämmeltåget av beundrande föräld
rar gick sedan i en aldrig sinande 
ström genom klassrum, korridorer, 
lärarrum, fysik- och slöjdsalar. Skol
kök, storkök, tvättstuga och blivande 
smedja ej att förglömma. Teatern- 
fysiksalen, vars arbetsbords svarta, 
syrafasta skivor gjorde ett hart när 
suggestivt intryck, måste vara den 
mest stimulerande undervisningslokal. 
Materialrummet intill var fyllt av 
finesser och det enda, som tillnärmel
sevis kunde påminna om vår egen 
skoltid, var den alltid lika populära 
leksaken, influensmaskinen.

Tyvärr räcker ej superlativen till för 
att beskriva de djupröda tegelväggarna 
i klassrum och trapphall, specialklas
sens rum med den moderna pedagogi
kens alla roliga hjälpmedel, bibliote
kets utställning av gamla skolkort,

centralradioanläggningen och stekpan
nan för 1.500 köttbullar.

Överlärare Hedmans stolthet över 
och entusiasm för sin nya skola kan 
i någon mån förklara att han orkar 
genomföra dessa visningar utan att 
förtröttas och bli utledsen på ungarnas 
föräldrar. Tack för oss!

Svea Eriksson.

När min flicka en dag kom hem 
från skolan, sa hon: ’Jag vill ha till
baka vår magister. Vår magister är 
bäst, det tycker hela klassen!” Klas
sen hade en vikarierande lärare, och 
en sådan kan inte gärna känna sina 
elever lika bra som den ordinarie. Det 
är lätt att undervärdera eller över
värdera klassens kunskaper, och så
dant råkar en vikarie lätt ut för.

Det är nog ofta så, att den man 
känner väl tycker man om och värde
sätter. Kanske det är därför, det har 
anordnats föräldramöten vid Kyrk
byns skola? Föräldrarna får där lära 
känna sina barns lärare och skola, 
kan dryfta uppfostringsproblem och 
få till stånd ett samarbete för barnens 
fostran. Vid detta första föräldramöte 
löstes inga problem. Det blev blott 
antytt, vari problemen kan bestå.

Hur länge får barnen vara ute om 
kvällarna? När ska de gå och lägga 
sig? Ja, det står i ordningsregler eller 
cirkulär, som barnen har haft med 
sig hem. Men hur många känner till 
dessa regler nu? De borde bekant
göras oftare. Låt barnen, i samband 
med att de får den nya räkneboken 
(den enda lärobok, som blir ny för

För vårens slask!

Gislaveds
Gummistövlar

Ovan Siljan

varje klass), få en gummerad lapp 
med ordningsregler för den nya klas
sen. Om denna lapp genast klistras in 
i boken, finns den kvar, och barnen 
och föräldrarna har möjlighet att re
petera. Det är i varje fall hopp om 
att den läses oftare än en cirkulär
skrivelse, som ganska snart försvin
ner.

En del föräldrar anser, att agan i 
skolan är ett problem. Jag tror det 
inte, möjligen frånvaron av aga. En 
lärare, som låter klassen förstå, att 
busstreck kan straffas med aga, har 
nog lättare att hålla ordning och hyfs 
på sin klass än en lärare som är 
”snäll” . Är det inte ofta de ”snälla” 
lärarna som har busklasserna? Inte 
heller tror jag, att våra barn riskerar 
att få aga orättvist. Agan behöver 
kanske inte tillgripas varje läsår. Nå
gon tendens till misshandel kan givet
vis inte tolereras.

Grupparbete tycks vara vanligt i 
skolan. Det är en god förberedelse för 
arbetet senare i livet, där det allra 
mesta just är grupparbete. Det hjäl
per barnen att ta hänsyn till andra 
och anpassa sig i samhället.

Det var mycket intressant att se 
barnens grupparbete, plast- och skinn
arbeten och flickslöjdens modeskapel
ser. Jag undrar: kan flickorna klara 
även mindre eleganta uppgifter, så
som att stoppa strumpor (det är visst 
omodernt) och sy i knappar?

Skolarbetet blir lätt i större ut
sträckning än lärarna avser en tävlan 
om ”förstapriser” och ”poäng” . Detta 
eggar säkert de bästa, men det är inte 
alltid lätt att vara ”en god förlorare” . 
Jag tror, att lärarna gör de svagare 
eleverna en god tjänst, om de ger 
dem ett uppmuntrande ord, så snart 
de på något sätt gjort sig förtjänta 
därav. De vinner självförtroende och 
sätter säkert värde på om magistern 
observerar, när de skött sig litet bätt
re än vanligt.

Alla, som intresserar sig för vår 
skola, har nu haft tillfälle att se den. 
Någon anmärkning mot den kan väl 
knappast framställas. Möjligen att det 
skulle ha varit trevligare med en 
mindre skola, där alla barn känt var
andra, och där det troligen skulle ha 
varit lättare att upprätthålla ordning
en.

Föräldrarna har fått löfte om att 
besöka lärarna för att dryfta problem 
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Ett besök i 
Mozarts födelsestad

En stad, som av en högre försyn 
blev så gott som fullständigt skonad 
undan krigets förödelse är Mozart- 
staden Salzburg i Österrike.

Jag hade nöjet att under knappa 
tre dagar i somras få vistas där och 
tränga in i den säregna atmosfär, som 
präglar denna av höga alptoppar om
givna lilla vackra stad, — de talrika 
kyrkorna med sina ständiga mässor, 
slottet Mirabell, den praktfulla Mira- 
bellträdgården och de gamla präktiga 
borgarhusen vid de pittoreska grän
derna. Överallt flyter brunnar i sta
den och på torgen kastar dessa bru
sande fontäner upp vattnet mot him
len, på kvällen fasadbelysta liksom de 
viktigaste byggnaderna, domen med 
sina vita marmorfasad och däruppe 
på klippan ovanför alla tak och torn 
den gamla fästningen, som grundades 
för över tusen år sedan. Det är som 
att bli försatt till sagans värld en 
nattvandring i denna stad.

Den största upplevelsen var utan 
tvivel att få besöka min favoritkom
positör Wolfgang Amadeus Mozarts 
födelsehus i Getreidegasse. Hela sin 
barndom tillbringade den lille Wolf
gang i detta hus, som är bevarat i sitt 
ursprungliga skick och nu inrättat 
som museum. Tusentals musikvänner 
besöker Mozartmuseum och ser gripna 
de anspråkslösa ting ur den store 
mästarens ägo, som finns där, spinet- 
ten och den lilla fiolen, på vilken hans 
barnahand försökte ta de första grep
pen. Tyvärr kom jag hit flera veckor 
före de Mozartfestspel, som anordnas 
här varje sommar, men hade ändå 
turen att få bevista en slottskonsert, 
(Schloss-Serenade), i Residensets Rid- 
darsal, där bl. a. Cesar Bresgen, pro
fessor i musikakademien ”Mozarte- 
um” , spelade ett verk av W. A. Mo
zarts fader, nämligen Leopold Mozarts 
Suite, E-dur, ur ”Notenbiichlein fur 
W. A. Mozart” . Professor Bresgen ut
förde sedan tillsammans med två an
dra professorer från ”Mozarteum” 
Gustav Gruber, viola, och Alois Heine, 
klarinett, W. A. Mozarts Trio för kla
rinett, viola och piano, alltsammans 
utsökt smakfullt framfört.

En lördagseftermiddag begav jag 
mig till ”Mozarteum”, i avsikt att från 
en bekant i Berlin framföra hälsning
ar till en av de ledande i musikaka-

Wolfgang Amadeus Mozart, * 27jan. 77.56 
i Zalzburg, f  5 der. 1791 i Wien.

I bakgrunden den gamla tusenåriga fäst
ningen.

demien. Väl inkommen såg jag en 
man, som jag tog som någon av per
sonalen, varför jag gjorde en förfrå
gan på tyska beträffande direktionens 
öppningstider. Men, vad världen är 
liten! Då var det en gammal studie
kamrat från åren vid musikhögsko
lan i Stockholm, som numera är mu
siklärare i Falun. Vi blev förstås glada 
att få träffas och utbyta tankar om 
musik och över erfarenheter vi haft 
under de år som gått.

Då det regnade omåttligt i Salzburg 
både dag och natt, trots att de flesta 
andra ställen i Europa hade en re
kordtorka, fortsatte jag snart nog till 
den soliga Rhen-dalen.

Det var emellertid en oförglömlig 
och oskattbar upplevelse att till 200- 
årsfirandet av Mozarts födelse ha fått 
besöka den store mästarens barndoms-
stad. Sven Liendeborg.

s En bil för svåra vägar, 
— för våra vägar,

A — för alla vägar.

Ä Biltjänst. Orsa
B

Uno Carlsson

Tel. 401 56, 404 90

Grabbarnas

våte k ivetiua
0 0

finner Ni redan nu i god 
sortering hos oss!

*

Blazers o. udda byxor 
i senaste mode är ide
aliska plagg för unga 
grabbar. Prisexempel: 
Småmtig vlleblazer i 
stor!. 13—17 år 72: — . 
B y x o r i lielvllekam- 
garn storl. 15 år 41: — .

¥

Pacific Original, succé- 
rocken i poplin, finns 
för våren även i stor
lekarna 14— 18 år. Pris 

i 14 år 119:- kr.

För vårens konfirman
der finns k o s t y m e r  
med verkligt herrsnitt. 
Då vi ha lull sortering 
i dessa kostymer, gör 
Ni klokt i att redan nu 
prova ut densamma.

Se vårm odet 
i v å ra  skyltfönster!

B & u jlt it d s
Tel. 400 05, Grsa
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Jag mötte härom dagen en av lärar
na vid samrealskolan i Leksand som 
frågade, hur det kändes att vara pen
sionerad.

— Skönt, sa jäg som sanningen var. 
Men jag har redan vikarierat en hel
del, och även det har varit roligt.

— Jag förstår, sa han, att det kan 
vara angenämnt att få bestämma själv 
om man vill ta tjänst eller inte. Det 
känns liksom friare då, vilket man än 
väljer.

—0—
Nu kan det ju hända, att man inte 

har möjlighet att välja ändå. När en 
stackars överlärare ringer på söndag
middag och talar om, att han redan 
sökt på flera håll efter en sjukvikarie 
men förgäves, kan man knappast säga 
nej utan att känna sig som en bov. 
För övrigt stimulerar det också själv
känslan att kunna (ädelmodigt) svara 
ja. Före kvällen sitter man på tåget på 
väg mot okända öden.

Det har sina sidor att komma till 
en främmande skola och ge sig i kast 
med problemen.

—0—
Jag mindes hur det var på hösten 

1912, när jag började i ett främmande 
landskap med en folkskoleavdelning 
om 36 barn fördelade i fyra klasser 
med olika kurser i alla ämnen.

Det var inte lätt då att utan för 
stora tidsförluster i början på varje 
timme organisera effektiv självverk
samhet i tre klasser för att därefter så 
snabbt som möjligt komma i gång med 
direktundervisning av en fjärde. Men 
det gick det med, och det blev folk av
dem, så vitt jag vet. Det dröjde inte 
så värst många år förrän man upp
täckte deras förlovningsnotiser i tid
ningarna eller fann att de redan var 
gifta och hade fått egna barn. Det 
kändes som om man själv hade fått 
barnbarn redan.

—0—
Under de närmast därpå följande 

femton åren hade jag årligen mellan 
50 och 60 barn i en klass, motsvarande 
nuvarande femte, vart år nya barn. 
Det gav nya erfarenheter på sitt sätt. 
Sen har utvecklingen på skolans om
råde steg för steg fört fram till det som 
i dag är gällande norm för skolans 
arbete. Men i denna utveckling har 
varje steg kostat hårt arbete och myc
ket strid, av skolorganisationer och

enskilda, i riks- och kommunalpolitik, 
innan det (fastän i dag självklart) 
kunnat accepteras.

De första åren under min tjänst
göringstid fick skolbarnen som de 
förut gjort i alla tider i tur och ord
ning elda och städa skolsalen. Skur
golvet mätte precis åkerarealmåttet en 
ar. Detta var den mindre av skolans 
två salar. Den större mätte 1 ar 43 
m2. De uppvärmdes med var sin järn
kamin. Vattenledningen i det gemen
samma avklädningsrummet frös och 
kunde inte brukas under vintern.

Med hjälp av en förälder till ett av 
mina skolbarn fick jag fram ett beslut 
på kyrkostämman, som på den tiden 
var beslutande myndighet i skolären- 
den, varigenom skyldigheten för skol
barnen att elda och städa blev bort
tagen. Pojkarnas torvströbutt i ett 
syrenbuskage ersattes med inredning 
av ett uthus.

När under det första världskrigets 
många och svåra år livsmedelstill-

"Vårvindar friska, 

leka ock viska . . .

Nu är det dags för ett 
besök i barnens egen 
affär. Där finner Ni 
vårens nvheter.

Vårt motto är:

Kvalité till lägsta 
priser.

v-—
*'«> jJ

u j
■S mb

Garderoben
L e n n a r t  O l s s o n  
Orsa, t cl. 402 19

gången var hårt ransonerad, fann jag 
en utväg att hjälpa hemmen i det 
svåra värvet att utrusta barnen med 
matsäck, när det inte fanns varken 
bröd, smör, ost, kött, fläsk eller mjölk 
att lägga i väskan. I den stora pann- 
mursgrytan i avklädningsrummet, där 
skurvattnet värmdes, kokade jag varje 
dag under andra lektionstimmen 
potatis, som barnen fick medföra hem
ifrån, tre, fyra eller fem, alltefter som 
de framlämnat under första rasten. 
Med en skopa hämtades sen under 
frukostrasten upp den just färdig
kokta potatisen och utdelades efter 
förteckning på vad var och en lämnat. 
En hemifrån medförd handduk på 
varje bänklock blev underlaget för den 
primitiva måltiden, som på sitt sätt 
blev en föregångare till nutidens skol
frukostar.

—0—
Skolans inre arbete har omorganise

rats och fått modernare hjälpmedel.
En gång fick vi en ny, fin läsebok, 

parallellupplagan till den gamla Läse
bok för folkskolan, denna tjocka, 
tunga bok, som för många generatio
ner skolbarn i ett band tillhandahållit 
allt, från trohjärtade fabler och berät
telser till Sveriges grundlagar, svensk 
natur, diktning och kultur, antikens 
historia och av allmänna historien 
några strödda skildringar fram till 
slutartikeln ”Återupprättandet av det 
tyska kejsardömet” (Bismarcks och 
Vilhelm I:s).

I den nya läseboken fanns bland 
mycket annat intressant och läsvärt en 
åskådlig och levande skriven artikel 
om Istiden, börjande ungefär så här: 
För omkring 12000 år sedan, när den 
stora landisen, som då täckte vårt land, 
började smälta nere i det som är våra 
dagars Skåne .. .

En dag möttes jag av en fråga från 
en äldre kamrat:

— Tror du på det där? Och jag sva
rade, att inte behöver man tvivla på 
det där — det gör väl inte Du heller? 
Och han svarade:

— Men det står ju i Bibeln, att 
skspelsen var för sex tusen år sedan.

Vi kom till slut överens om, att det 
inte stod någonstans i Bibeln om sex 
tusen år, men väl att i ett inklistrat 
blad i slutet av vår bibelupplaga 
bokens förläggare redogjorde för en 
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Sachsens största stad Leipzig är 
sedan gammalt känd som en av Cen
traleuropas förnämsta musikstäder. 
Under andra världskriget drabbades 
staden mycket hårt, men har nu snabbt 
återhämtat sig, vilket återspeglas i det 
rikt blomstrande musiklivet. Opera 
spelas på S t ä d t i s c h e  O p e r  och 
operett på Operettentheater der Deut- 
scen Volksbune. Av orkestrar märkes 
S t a d t und G e w a n d t h a u s o r -  
c h e s t e r och Leipziger S i n f o n i e -  
o r c h e s t e r ,  som efter kriget över
togs a v M i t t e l d e u t s c h e  R u n d -  
f u n k.

Offentliga folkkonserter gives sedan 
1947 av Leipziger P h i l h a r m o n i -  
s c h e s  O r c h e s t e r  och universite
tets kammarorkester.

I Leipzig firades den 3—6 juni som
maren 1955 den 32:a tyska Bachfesten. 
Bachkännare och Bachvänner från 
både Öst- och Västtyskland, samt 
andra länder hade då samlats. Vår 
egen framstående Bachtolkare, kantorn 
i Engelbrektskyrkan i Stockholm, 
David Åhlen, hörde till de personligen 
inbjudna. Denna fest fick en särskild 
musikvetenskaplig tyngdpunkt genom 
det offentliga överlämnandet av de 
första färdigställda banden av den nya 
”Bach-utgåvan” , (Bachausgabe), till 
en rad prominenta personer inom såväl 
det politiska som det kulturella livet, 
som t. ex. republikens kulturminister 
dr Joh. Becher och Thomaskyrkans 
kantor, professor Giinther Ramin.

Den återinvigda tyska statso/ieran i Berlin.
(Foto: Jurgen Simon, Deutsche Staatsoper, Komische Oper, Berlin.)

Den dominerande rollen i denna 
Bachfest spelades av professor Giin- 
ther Ramin, som är den 13:e thomas- 
kantorn efter Johann Sebastian Bach. 
Han verkar fortfarande på sin post i 
den vackra Thomaskyrkan, som genom 
ett under blev helt skonad, trots att 
hela kvarteret runt omkring blev helt 
jämnade med marken. Giinther Ramin 
med Gewandthausorkestern och Tho- 
maskören svarade för ej mindre än 
sju huvudpunkter av det omfattande 
programmet under de fyra dagar hög
tiden pågick. Bl. a. spelade orkestern 
Bachs Brandenburgerkonsert nr 4 och 
thomanersångarna sjöng överjordiskt 
vackert ett Bachfestens mest motsedda 
verk, Bachs ”M i s s a” . David Åhlen 
skriver i tidningen ”Kyrkosångsför- 
bundet” därom bl. a.: ”För den som 
övat in h-mollmässan med en kör av 
vuxna och kände de tekniska svårig
heterna, framstod Thomaskörens fram
förande under Giinther Ramin som 
något rent ut sagt övermänskligt. Hur 
kunde det vara möjligt att få dessa 
små pojkar och ynglingar att assimi
lera sådana saker som Gloria in excel-

sis Deo, Et in terra pax och Cum 
sancto spiritu? Man satt faktiskt då 
och då med andan i halsen. Man und
rade hur de skulle klara av det. Men 
allt gick perfekt.”

Även Dresden i Sachsen var före 
den oerhörda förstörelsen under andra 
världskriget en av de mest lysande 
konst- och musikstäderna i Europa. 
Musiklivet har emellertid även här 
återhämtat sig mycket snabbt.

Från hösten 1948 började S t a a t s 
o p e r  ge operaföreställningar i 
S c h a u s p i e l h a u s .  Många nyare 
operaverk har framförts i Volksoper. 
Ännu en operascen har Dresden i 
Deutsche Volksbiihne, som grundades 
1948. I denna tyska folkteater uppför
des både operett, teaterskådespel och 
operaverk.

Traditionella symfonikonserter har 
de sista åren givits av St a a t s k a 
p e l l  e, medan Dresdner Philharmonie 
är känd för att omhulda den moderna 
musiken. Åtminstone de närmaste 
åren efter kriget intog den moderna 
musiken en mycket framskjuten ställ
ning på bekostnad av den klassiska.

Djurtra nsp orter Vägen till körkortet Hans Peterson
utföres bäst och 
bekvämast av h ä s t  g e n o m Studebaker

Peugeot
Anders Jernt Nymans Bilskola Orsa, tel. 410 00
Släitberg, Orsa, tel. 403 44 Tt-l. 406 85, Orsa Mora, tel. 100 00

Musik

livet i dagens 
Tyskland 
ii .
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Glad Påsk
önskas ärade kunder!

Wikners Eftr.
H o 1 e n

A rmb andsur
i stoi’ sortering: Longines, Onipga, 
Tissot, Svalan rn. fl. märken.

Gust. Helgeson
Urmakare 
Orsa T el. 408 05

Proviantera
för fjällfärden och påskhandla hos

Broberg Orsa A B

Kom in och prova ut en stilfull

vårhatt
Riklig sortering av hand

arbeten och garner.

Albert Andersson
Tel. 400 04

Köp film i dag!
Ladda kameran för söndagens 
utflykt eller den trevliga resan 

till fjällen.
Välkommen in och rådgör 
med oss om den film, som bäst 
lämpar sig för Edra önskemål.

Tegmans
Fotomagasin, Orsa, tel. 400 93

Detta gällde både i Öst- och Väst
tyskland, ̂ men de sista åren. synes en 
omsvängning till en mera rättvis för
delning ha skett.

Inom S e k t i o n  N e u e  M u s i k  
av Kulturbund odlas nyare kammar
musik. Av kyrkokörer intager Dresd- 
ner Kreuzchor med sin dirigent Rudolf 
Mauersberger den förnämsta platsen. 
Dresdens musikdagar från den 28 maj 
t. o. m. 5 juni sommaren 1955 gick helt 
i den tyska musikens tecken. Därvid 
framförde Staatskapelle några nyheter, 
som t. ex. konsert för stråkar i E-dur 
av Herbert Collum med Franz Kon- 
witschny som dirigent. En stor triumf 
för såväl orkester som dirigent var 
även uppförandet av Regers Mozart- 
variationer.

Bachs ”Hohe Messe” uppfördes i 
Kreuzkirche med Kreuzchor, Bach- 
chor och Dresdner Staatskapelle under 
ledning av Rudolf Mauersberger, som 
utantill (!) dirigerade det mäktiga 
musikverket. Denne framstående kör
ledare är väl känd i Sverige, bl. a. 
genom sitt konsertbesök med Kreuz
chor i Stockholm sistlidna höst, varvid 
såväl kör som dirigent gjorde stor 
succé.

Det musiceras inte enbart i städerna 
i dagens Tyskland. I den Tyska 
Demokratiska Republikens ”kultur
program” ingår även den stora och 
svåra uppgiften att föra konsten och 
musiken ut till folket. En särskild 
”kulturorkester”, P i r n a, har tagit 
som sin viktigaste uppgift att fara om
kring i småbyar på landet och giva 
hela serier av konserter för att därige
nom förmedla kännedomen om den 
klassiska musikens skatter till lands- 
befolkningen.

En hel del försök göres av komposi
törerna i Tyskland att skapa en ny 
nationalopera. Ett av försöken i den 
riktningen är operan ”T h o m a s  
M ii n z e r”, komponerad av en av de 
främsta tonsättarna i Östtyskland, 
P a u l  K u r z b a c h ,  (f.1902). Operan 
rönte stor framgång vid sitt uppfö
rande den 24 juni i M a g d e b u r g  
sommaren 1955. En nykomponerad 
opera ”T h y 1 C 1 a e s z” av samma 
kompositör diskuteras f. n. livligt i 
tonsättarkretsar och säges ha kom
mit ännu ett steg närmare det höga 
målet.

Jämte invigningen av den nyrestau- 
rerade statsoperan i Wien torde åter- 
invigningen av den tyska statsoperan, 
Deutsche Staatsoper vid Unter den 
Linden i Berlin, kunna betraktas som 
en av de ojämförligt största musik
händelserna efter kriget.

Två gånger under det sista kriget 
blev operan svårt skadad. Första 
gången var under ett bombanfall nat
ten mellan den 9 och 10 april 1941, 
men redan den 7 december året efter 
öppnas den åter, då Wilhelm Furt- 
wängler dirigerar ”Mästersångarna i 
Niirnberg” .

Den 3 februari 1945 äger ånyo ett 
förödande bombardemang rum, varvid 
salongen brinner ned till grunden. 
Scenhuset hade fått tre bombfullträf
far. Efter sammanbrottet befallde den 
sovjetiske militärkommendanten i 
Berlin, generalöverste B e r s a r i n ,  
att operans verksamhet omedelbart 
skulle igångsättas och som spelplats 
får statsoperan taga det blott obetyd
ligt förstörda A d m i r a l s p a l a s t .  
Till intendent kallas den i juli 1955 
bortgångne E r n s t  L e g a l  och un
der dennes ledning började statsope
ran den 8 september 1945 en ny 
blomstrande epok i sin mer än 200- 
åriga historia, vilken inleddes med 
G l u c k s  ”O r p h e u s  och E u r y -  
d i k e” . Den 24 juni 1951 beslutade 
regeringen för den Tyska Demokratis
ka Republiken under statspresident 
W i l h e l m  P i e c k  om återuppbyg
gandet av den tyska statsoperan vid 
Unter Linden. Arkitekt blir professor 
R i c h a r d  P a u l i c k ,  som beslutar 
att bygga upp denna klassiska teater
byggnad i samma stil som F r e d r i k  
den andres store byggmästare G e o r g  
W e n z e l a u s  von K n o b e l s d o r f f .

Ombyggnaden har ej bestått i enbart 
ett kritiklöst efterapande av det 
gamla. Med hänsyn till tidens krav har 
byggkonstnärerna även eftersträvat en 
skapande nyutveckling. Som ett exem
pel kan nämnas, att en så viktig detalj 
som de scentekniska behoven ökats, 
varför ifråga om scengestaltningen 
vidtagits omfattande förändringar och 
förstoringar. Av överväldigande stor
lek är loger, repetitionslokaler och 
artistfoajéer, som är belägna i en 
speciell byggnad, förbunden med ope
ran genom en underjordisk gång. 
Salongen har nu tre rader och 1.500 
platser. De övervägande diskreta 
färgerna i rummet är hållna i vitt, 
guld och matt rött.

Den festliga öppningsceremonien äg
de rum den 4 september 1955 i närvaro 
av president P i e c k  och talrika he
dersgäster från hela världen. Härvid 
överräckte överborgmästaren W a l 
d e m a r  S c h m i d t  nyckeln till det 
färdigställda huset till den nye inten
denten M a x  B u r g h a r d t  med en 
önskan att muserna aldrig mer måtte 
tiga i den tyska statsoperan. På kväl- 

Forts. å sid. 9.

6



O B S A  S K O L T ID N IN G

Hansjö nya kraftstation
Den 21 januari i år släpptes el

strömmen på från det nybyggda kraft
verket i Hansjö. Det är ett stort ar
bete, som har utförts där. I tre år har 
där grävts och byggts. Och när Skol
tidningens utsände nyligen gjorde ett 
besök nere i den djupa, idylliska dal
gången, där för längesedan Nordahls 
liesmedja vid Handfors låg, är det åt
skilligt som är förändrat.

Land och vatten har bytt plats på 
somliga ställen. Dammen ligger nu 
mycket längre upp än förut. Själva 
kraftstationshuset ligger ungefär på 
sin förra plats och verkar inte mycket 
större nu, men där är flera byggna
der nu. Och stora grävskopor ha 
muddrat upp en lång och bred av
loppskanal, så Nordahls gamla träd
gård tycks ha kommit farligt nära 
vattnet.

Montör Helmer Lundell viser oss 
runt i anläggningen och berättar, att 
kraftverket efter ombyggnaden blivit 
ungefär 10 gånger större än förut. Det 
är redan i drift men beräknas bli helt 
färdigt först till hösten. Fallhöjden är 
nu 10 meter. Den var förut fyra meter 
när vattenståndet var som mest gynn
samt.

Kraftverkets kapacitet uppgår för 
närvarande till 1000 kwt i timmen 
men skall komma upp i 4000 kwt per 
timme. Spänningen i generatorn är 
6000 volt. Den transformeras sedan 
upp till 10.000 volt i det lokala led

ningsnätet och ytterligare upp till
40.000 volt för längre sträckor och vid 
samköming med andra stationer t. ex. 
Skattungbyn, Bollnäs eller verk i 
Bergslagen. Det skall senare ökas till
50.000 volt.

Hela anläggningen är automatiserad 
dvs. den sköter sig själv. Allt efter be
hov öppnas och stängs dammluckor 
utan någons ingripande. Turbinens 
blad är rörliga och intar automatiskt 
olika ställningar allt efter vattentill
gången. Om det blir ett fel någonstans, 
kopplas det automatiskt bort, innan 
någon skada uppstår.

Helt automatiserat är det ändå inte, 
säger montör Lundell på tal härom. I 
så fall skulle felet också repareras och 
kopplas in igen av sig själv. Så sker 
dock inte. Så man får väl närmast 
kalla det halvautomatiserat.

Också brandskyddet är automatiskt. 
Vid en vägg står ett helt batteri kol- 
syretuber med rörledningar till olika 
ställen. Skulle det gå varmt eller ta

För fjälli 'esan
lia vi rikhaltigt konservlager.

L undblads Eftr.
Telefon 402 25

eld någonstans, öppnas dessa tuber, 
rummet i fråga fylls med kolsyra och 
en signallampa utanför dörren till
kännager, att det är förenat med fara 
att gå in där.

Hela denna stora anläggning sköts 
och övervakas av en man i kontroll
rummet i en byggnad vid sidan om 
kraftstationen. Det är ett intressant 
rum. Här kan vakthavande på en 
mängd visartavlor och mätinstrument 
ständigt se vad som sker och hur det 
står till i olika delar av anläggningen. 
Genom att vrida på en knapp kan han 
t. ex. mäta temperaturen i olika lager 
i generatorn eller i vattnet uppe vid 
dammluckorna. Montör Lundell visar 
en mängd tekniska nyheter och fines
ser, som referenten helst avstår ifrån 
att beskriva. Man är glad åt att slippa 
sätta sig in i alla dessa invecklade an
ordningar.

Men en sak skulle jag gärna vilja 
vara med om där nere. När det är gott 
om vatten, går en del vatten i öppna 
strömfåran, och fisken har fri passage 
förbi. Men blir det lite vatten, tar 
kraftverket alltihop genom turbinen. 
Då måste fisken på väg uppför eller 
utför älven hjälpas förbi, fångas in, 
fraktas förbi kraftverket och släppas 
ut igen. Det skulle vara roligt att se. 
Jag skall bestämt passa på nästa gång 
det blir en torr sommar. Men det är 
kanske långt dit.

D. H.

Hela lagret utsäljes!
Vårnyheterna inkomna i stor sortering!

Aug. Larsson KB
O RS A TEL. 40021 M A N U F A K T U R ,  DAM-  & H E R R E K I P E R I N  G
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Cyklar och Mopeder
av ledande märken. 

Körkortsfria SCO OTER

Nya Järnhandeln
Tel. 402 52

Har Ni tänkt på
att cykeln behöver renoveras i god 
tid till våren. Lämna in den redan 

nu i dag.

B. S. Bälter
Cykel- & Rep.-verkstad Tel. 40711

Vårens nyheter i
HATTAR och KLÄNNINGAR

K. J. D a h ls  E ftr.
Orsa Tel. 401 91

Omega, Certina, 
T issot

ARMBAIN DSUR

Rikhaltig sortering i 
nva moderna 

modeller.

Tel. 400 90

Skolbarnens 
sömnbehov och ”nattsudd”
Vid ett föräldramöte på Orsa sam- 

realskola i höstas kom föräldrarna 
överens, att de ej skulle tillåta sina 
barn vara ute sent på kvällen. Som 
norm nämndes för första klassen, allt
så den klass, som motsvarar folksko
lans sjunde i fråga om ålder, klockan 
20, för andra klassen kl. 21 och för 
övriga klasser kl. 22.

Det är alldeles klart, att en ung 
människa, som växer, måste ha or
dentligt med sömn, om hon ska kun
na göra en riktig arbetsprestation j 
form av studier eller annat arbete. 
Sömnen är lika viktig som maten i 
det fallet.

Hur mycket sömn behöver då ett 
barn egentligen? Det är förstås i nå
gon mån individuellt, liksom när det 
gäller de vuxna. Enligt Psykologisk 
uppslagsbok kan man räkna med att 
barn vid 1 års ålder behöver omkring 
15 timmars sömn, vid 2—7 års ålder 
cirka 12 timmar osv. Då barnet bör
jar skolan har det ju nyss fyllt 7 år 
eller också kommer det att fylla 7 
år under första skolterminen. Man 
förstår då, att om sömnbehovet för 
småskolans barn anges vara 11 tim
mar, så är detta inte för högt. För 
klasserna 3—4 kan man räkna med 
någon halvtimme mindre och för klass 
5 cirka 10 timmar. Men det är först i 
klass 7 som man för vissa barn kan 
räkna med 9 timmar.

Om man börjar räkna litet med des
sa siffror, blir man nog överraskad 
litet till mans. De flesta barn måste 
stiga upp senast 7.30 på morgonen för

Tillförlitliga märken:

H IL L  MAN  
ISABELLA 

D K W
Stor sortering av reservdelar 

och tillbehör

Rvl lorgs Motor AB
j ~

Orsa. tel. 402 03

att hinna till skolan. Ska ett barn i 
småskolan då ha hunnit sova 11 tim
mar, måste det ha s o m n a t  före kl. 
8.30 på kvällen. Ett barn i klass 7 
eller i samskolans första klass, som 
kanske kan reda sig med 9 timmars 
sömn, bör ha somnat före kl 10.30 på 
kvällen.

Nu somnar ju inte många i samma 
ögonblick de kryper till sängs. Man 
får nog räkna med sänggående en 
halvtimme tidigare än de tider här 
ovan nämnts. Med andra ord: små- 
skolbarn i säng kl. 8 och 7:orna se
nast kl. 10. Många barn måste stiga 
upp både 7 och tidigare på morgnarna, 
och därmed förskjuts tiden för säng
gåendet ytterligare.

Jag vill inte med dessa rader kom
ma med någon mall eller något pek
finger. Men en liten tankeställare ska
dar nog inte.

I varje fall bör det vara klart för 
alla och envar, hur förkastligt det är, 
då småskolbarn tillåtes vara ute till 
nära nog midnatt. Skulle de somna 
omedelbart efter hemkomsten och 
sova sina 11 timmar, skulle de alltså 
behöva sova till kl. 11 nästa dag. Men 
kl. 7 måste de kanske stiga upp. Med 
en ”sömnbrist” på cirka 4 timmar.

Och så kommer hela skoldagen att 
gå i trötthetens och slöhetens tecken. 
Och resultaten blir dåliga. Och skolan 
blir tråkig, och fröken blir tråkig, och 
hela världen blir tråkig.

Många av dessa trötta barn blir 
också ett problem, då det gäller ord
ningen och disciplinen i skolan. När 
de är så trötta, att de inte orkar följa 
med i vad fröken säger, måste de 
ibland rycka upp sig med något an
nat. Antingen får Kalle i bänken 
framför ett nyp. Eller också blir det 
något annat störande.

Låt oss slippa dessa griniga, trötta 
barn. Sömnen är vårt bästa och billi
gaste hälsomedel (och läkemedel, när 
man är sjuk). Hj. Hedman.

Bränd KALK och 
KALKSTENSMJÖL

av högsta kvalitéer 
till fö rd e la k t ig a s te  
priser erh ållas från

AB Skallungbyns Kaikbruk
Mibsbarken Telefon 50021
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Nya skolan . . . Forts, från sid. 2.

om barn och skola. Jag tror inte lä
rarna får många besök. Vi är nog 
ganska lika våra barn och har svårt 
att se något att anmärka på, varken 
hos oss själva eller hos våra barn.

Vi borde nog be läraren besöka oss 
i stället och meddela sina synpunkter, 
utan att vi tar illa upp. Detta får gi
vetvis inte överflytta något av för
äldrarnas ansvar på skolan.

Vi föräldrar bör söka förstå lärar
nas ofta mycket svåra ställning och 
tolka allt till det bästa. När skolan 
började i höstas, kallades en lärare 
”den där stränga” , en 'annan ”den där 
som svär” . ”Den där som svär” hade 
en dag kört undan barnen från Lill— 
åns nattgamla is och använt ett ord 
som knappast kan räkna till svär
orden. Att rösten var skarp och satte 
skräck i barnen var kanske bara bra. 
Så lätt är det att få ett öknamn.

Jag tror att det skulle behövas ord
ningsregler även för föräldrarna.

Där borde bl. a. stå:
Se till att Ert barn kommer i tid till 

skolan.

Se till att barnen får mat, borstar 
tänderna och tvättar händerna varje 
morgon.

Håll inte med barnen, när det säger 
något ofördelaktigt om en lärare och 
anmärk aldrig själva på en lärare 
— i varje fall inte när barnen hör 
på.

Tro inte allt barn påstår att läraren 
har sagt. När läraren säger, att bar
nen kan få ta kexchoklad med på 
utflykten blir det lätt: Magistern sa’, 
att vi ska ha kexchoklad med oss.

Säg inte att barnen ljuger. De kan, 
som vi, lätt missförstå även enkla 
saker.
Föräldramötet med visningen av 

skolan övertygade mig slutligen om 
att Kyrkbyns skola är en mönster
skola, ej enbart beträffande byggna
der. Jag hoppas på fler föräldramöten.

Ivar Ohlsén.

Det är 
trivsamt 
på

K O N D I T O R I
— och gott . . .

C. G. NYSTRÖM

Musiklivet . . . Forts, från sid. 6.

len uppfördes som invigningsopera 
Wagners ”Mästersångarna” under led
ning av den nye generalmusikdirektö
ren, prof. F r a n z  K o n w i t s c h n y ,  
som dirigerade utan partitur (!) och 
tillsammans med statskapellet, solis
terna och kören genomförde en strå
lande festföreställning.

I öppningsplanen som omfattade 
tiden 4 september—15 oktober 1955 har 
förutom ”Mästersångarna” följande 
premiärer ägt rum: Glucks ”I p h i  g e 
n i a  i A u l i  s”, Mozarts ”D o n 
J u a n” , Beethovens ”F i d e 1 i o”, 
Tschaikowskys ”B u g  e n  O n e g  i n ” 
och ett verk av en nutida tonsättare, 
nämligen baletten ”G a j a n e h” av 
den betydande sovjetryske tonsättaren 
A r a m  C h a t s c h a t u r j a n .  Vidare 
har i öppningsspelplanen ingått såväl 
festkonserter av Statskapellet och 
Berlins radio-symfoniorkester och 
Dresdens statskapell som kammarkon
serter av den tyska statsoperans stråk
kvartettensembler, samt ett uppföran
de av H a n d e l s  ”M e s s i a s” .

Den nya tyska statsoperan ”D e u t -  
s c h e  S t a a t s o p e r ” skall nu få 
övertaga arvet efter den stolta hov
opera, som från sekelskiftet åtnjöt 
världsrykte genom sådana dirigenter 
som W e i n g a r t n e r ,  M u c k  och 
R i c h a r d  S t r a u s s .  Av de under 
senare tiden verksamma dirigenter 
behöver man bara nämna namn 
som B l e c h ,  K l e i b e r ,  S t i e d r y ,  
S z e l l ,  K r a u s s  och F u r t w ä n g -  
1 e r, vilka alla i hög grad medverkat 
till att befästa den tyska statsoperans 
ställning som en av de förnämsta i 
världen.

Sven Liendeborg.

K rrPf (d l/> la lc .

*scc det \Sm.akcct*,

Hellb O rg S  Hembageri
Orsa, tel. 410 68

Pe d iku r
Fr. o. m. den 15 april slå 
vi förutom all förekomman
de hårvård även till tjänst 
med p e d i k u r.

Nya Damfriseringen
Ann-Britt Tysklind Telefon 404 53

FÖR PÅSKBORDET . . .

Valters Livsmedel
Telefon 401 06

V å r n y h e t e r
i dam- och lierrskodon inkomna!

Segers Skoaffär Eftr.

Tänk i tid på P • •CJ—Z\VMå- gitarrer,

s o m mar kl ådern a klarinetter, tonetter, munspel

Lämna redan i dag 
Kostymen, Rocken, '̂ em.döfÅ,
Klänningen till i textil och trä. Suvenirer.
kemisk tvätt. PÅSKARTIKLAR

Orsa. Privattvätt Musik & Hemslöjd
Elsa Bengtsson Tel. 406 29, Orsa G. Klockar Tel. 403 20
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Kring en lärarljänsl. . .  Forts. fr. sid. 4.

tideräkning, som en gång gjorts upp 
på försök av ett annat folk, innan 
jordens historia blivit så känd som den 
är nu. Lugnt och i bästa samförstånd 
undanröjdes så på ett sätt, som nuti
dens vuxna knappast kan fatta som 
nödvändigt, en hotande samvetsnöd 
för en ärlig människa, som känt sig 
omtumlad av allt det nya, som vällde 
fram i tiden.

Detta som exempel på hur så goti 
som varje begrepp omformats, gått i 
Döpsleven och tagit nya uttrycksfor
mer. Vetenskap och teknik har skapat 
om hela vår tillvaro snabbare än nå
gonsin förr i historien och format om 
världsbilden. Vad som förr varit fasta 
normer är många gånger som bort
sopat. Se t. ex. hur kristen etik och 
god borgerlig lag under århundraden 
förenats i Birgel Jarls lag om hemfrid 
och godtagits som norm. En tunn hinna 
över en fönsteröppning under medel
tiden eller i nyare tiden en den bräck
ligaste ruta av glas hsr tills nu varit 
nog som skydd för egendom, ett fullt 
godtagbart värn för hemmet, när man 
tagit nyckeln ur dörren. N u vill man 
på fullt allvar göra icke tjuven utan 
den bestulne ansvarig, för att denne icke 
försett sin nya fina bil med ett till
räckligt starkt, av polisen godkänt lås, 
som icke låter sig forceras av den 
åksugne.

—0—

Bristande respekt för andras egen
dom har skapat liknöjdhet även för 
det som är ens eget.

En elvaårs pojke körde nyligen av
siktligt tvärstopp med sin cykel mot 
en björk invid gatan, klev några steg 
tillbaka och körde på igen, innan jag

han fram. Tillrop brydde han sig inte
°m.

— Vem tror du ska betala repara
tionen, när du kört sönder din cykel, 
frågade jag.

— Han ska int lagas, när han går 
sönder. Jag ska få en ny cykel.

— Hur kan du tro det?
— Far har sagt det, sa pojken.

—0—

Bristen på allmänt erkända normer 
för sammanlevnaden gör det någon 
gång svårare att i dag arbeta med 
skolklasser om trettio barn än det var 
förr med femtio. Våra byars fasta be
folkning har dock, det måste tacksamt 
erkännas, genom sitt sätt att bevara 
gammal god sed och ordning hittills 
varit ett jordens salt utan vilket upp
lösningen i tiden skulle varit långt 
värre.

—0—

När nu Red. för Orsa Skoltidning 
bett mig redovisa mina intryck från 
ett par veckors lärartjänst som vikarie 
i Orsa, är det med stor tillfredsställelse 
jag konstaterar att vid Orsasjön liksom 
vid Siljan arbetar och bor en befolk
ning som i hem och skola, i försam
ling och i borgerlig kommun förvaltar 
sina uppgifter under gott och förtro
endefullt samarbete; som vänligt möter 
nykomlingen och tar honom med i 
sin gemenskap, med gott hjärta givan
des råd, upplysning och bistånd, där 
så tarvas, allt som en självklar sak.

Jag har hos mina skolbarn här i 
Orsa funnit trofast tillgivenhet mot en 
tidigare vikarie liksom mot den ordi
narie läraren under hans bortovaro 
och har med glädje spårat samma vän- 
skapstecken för min egen del. Utom 
mina gamla vänner från ungdomsåren,

Skolnytt
De gamla skolkökslokalerna i 

Kyrkbyn
har nu inretts till centralförråd för 
distriktets undervisningsmateriel, tills 
biblioteksbyggnaden blir uppförd, då 
förrådslokaler beräknas bli ordnade i 
denna byggnads källarvåning.

Gamla dagböcker och andra arkivalier
skall enligt skolstyrelsens beslut hop
samlas och placeras i ett av skydds
rummen i Kyrkbyns nya skola. De 
beräknas vara bättre skyddade där än 
i de olika skolhusen av trä ute i by
arna, tills de planerade arkivlokalerna 
i biblioteksbyggnaden blir färdiga.

Skolorganisationen.
Sedan beslutet om ändring av skol

formen vid Kallmora-Åberga skola 
vunnit laga kraft, har skolstyrelsen 
beslutat, att folkskollärarinnan fru 
Mårts Dagmar Hansson fr. o. m. nästa 
läsår skall undervisa i klass 7 i Kall- 
mora skolhus. Fru Hansson får dock 
fortfarande bo kvar i sin nuvarande 
bostad i Åberga.

Skolstyrelsens sammanträden
kommer tills vidare att hållas i di
striktets olika skolor, för att de nya 
ledamöterna ska bli bekanta med för
hållandena i de olika fastigheterna.

Berta och Axel Hambraeus främst, och 
gamla kunpaner i sockenpolitiken vid 
Siljan och Orsasjön samt sångarkam- 
rater i Siljansbygdens Körförbund, har 
jag fått en rad nya vänner i Orsa 
skoldistrikts unga, plikttrogna och 
kunniga lärarkår. Skulle jag inte då 
känna tacksamhet!

Anders More

Soffgruppen — hemmets medelpunkt

C A R L  A. P E T T E R S S O N  - ORSA
M ö  B E L A V V Ä U

Ni
som ämnar bygga eller res
taurera Eder fastighet och 
villa, begär offert och för
slag från oss för det elek
triska utförandet.

Alla slag av el-apparater fin
ner Ni häst hos

Aktiebolaget

Erlandssons Elektriska
Orea, tel. 412 55
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FÄRDEN TILL BLÅKULLA.

Det var en gång en påskkäring, som 
hette Dokoromina. Hon skulle åka till 
Blåkulla. Men hon såg sej inte för 
utan körde rakt i kyrktornet. Hon 
fastnade på kyrktuppen. Då kom en 
jätte, som hade en lång stege. Han 
satte den mot kyrktornet och klätt
rade opp efter Dokoromina. Han gick 
in till sitt hus med käringen. Det låg 
under en kulle. Där låste han in hen
ne i ett litet rum. Han satte en stor 
gryta full med vatten på elden. Just 
när han hade låst dörren där Dokoro-

EN DAG PÅ SKIDOR.

Solen glittrade.
Fåglarna kvittrade.
Ulla och Ola är ute på skidor.
Hej, vad det går!
Nu ska vi åka nerför backen.
Tjoff! Ola stupade på nacken.
Nej, nu vill vi inte åka mer.

MARGARETA NYSTRÖM, 
klass 5.

TILL MOR.

Låt Solen bli din lampa, låt blom
man bli din lykta på den väg du går. 
Det växer blommor ur ditt hjärta, lilla 
mor, och ur dina ögon strömmar Sol.

CHRISTINA GOETZINGER, 
klass 2.

mina var för att hämta vattnet, så 
small det till i kyrktornet. Där hade 
det fastnat en till käring. Jätten fick 
så bråttom att han glömde låsa dör
ren. Då passade Dokoromina på att 
smita. Hon hittade kvasten, för den 
hade ramlat ner bredvid kyrktornet. 
Hon åkte raka vägen till Blåkulla. Där 
satt de andra käringarna och väntade 
på henne. Men när de satt och kala
sade som bäst började kvastarna på 
att dansa runt käringarna och höjde 
sig sakta. Sedan åkte de sin väg. Kä
ringarna sitter väl i Blåkulla än i dag 
om inte kvastarna kommit tillbaka!

PER-UNO WALLIN, klass 4.

SÄTT FART på elspisen —
Ga in för  rörkokplatta!

— Snabbare uppkok
— Enkel montering
— Plana såväl som oplana 

kärl kan användas
— Ekonomisk
— Hållbar

Finns hos el-handeln

Mora-Orsa Elektriska AB
Orsa

O B S A  SK O L T ID N IN G

SOV DU LILLA VIDE UNG.

Det var en gång två videbuskar, som 
var alldeles ensamma. De pratade med 
varann hela våren, från morgon till 
kväll. En buske hette Ralle, och den 
andra hette Valle. En dag in i mars, 
sa Ralle till Valle: ”Nu är nog våren 
här.” — Valle: ”Nej, det tycker inte 
jag” .

Ralle: ”Men det är ju så varmt.” 
Valle: ”Ja, nog känner jag det, men 

det är inte vår ändå.”
Ralle: ”Jag tror, att hela min familj 

får gå ut och sola sig nu.”
Valle: ”Men så kommer människor

na och bryter av oss armar och ben.” 
Ralle: ”Ja, visst ja, det kom jag inte 

ihåg men vi får väl säja till dem.” . 
Valle: ”Ja, det gör vi!”
Det gick som Ralle hade sagt. Våren 

kom, videbuskarna slog ut, och för 
varje människa, som kom, pep alla 
videungarna, så människorna sprang 
och berättade i hela byn.

ANNI LUNDH, klass 5.

TECKNING: Sk ridskoprinssessan  av 

Ingegerd Kusen, klass 3

Fler och fler
förstår fördelen au att
göra sina Inköp hos oss.

Specialaffären i 
Porslin, Husgeråd 
och Presentartiklar.

Se även våra 
prisvärda trasmattor.

Hedströms Bosättning Eftr.
Tel. 407 61
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EN TROLLSAGA

Det var en gång två små troll, som 
hette Klumpen och Långsvans. En 
gång när de var ute och åkte skidor 
på en kulle, började det snöa. Det

snöade, så de blev alldeles översnöade. 
Det slutade om en stund. Då stod de 
där med snö ända opp till halsen. De 
kunde inte röra sej. Farbror Räv kom 
smygande. De ropade på honom och 
bad, att han skulle gräva fram dem. 
”Ja” , sade Mickel räv, ”så gärna” , för 
han tänkte äta opp dem. Men när han 
hade grävt fram dem, åkte de så fort 
de kunde. Räven såg snopet efter dem 
och suckade. Och trollen åkte hem på 
en gång.

TORALF JOHANSEN, klass 4

HOS STIG.

En dag var jag hos Stig. Han tog 
fram pulkan och vi körde i pulkan. 
Stig han gjorde en koja. Han reste 
väggarna, som var av tjock skarsnö. 
Då kojan var färdig ville Stig att vi 
skulle göra en fiskdamm. När den 
var gjord, fiska vi med metspö. Men 
det blev inget napp. Sen åkte vi ner
för backen. Då tippa pulkan ikull med 
oss. Pulkan for i väg av sig själv men 
vi blev efter. Sen gick jag hem.

HANS OLSSON, klass 2

MIN FÖRSTA ÄLGJAKT

Måndagklen 10/10 1955 var kommen. 
Vi skulle alltså ut och jaga älg. Bilen, 
jäg skulle åka med kom, och det bar 
av till skogs. Efter en timmes färd 
efter en gammal kärrväg stannade bi
len med ett ryck. När vi fått tag i 
allt vi ägde, bar det av upp mot my
rarna. Här och där stannade det nå
gon för att stå på pass. Till slut blev 
det min tur att stanna. Jag fick mitt 
pass i en myrkant, där det var täta 
granar. Åt den ena sidan lutade my
ren nedåt, och en bit nedanför mig 
låg en liten tjärn, vars yta låg spegel
blänk.

Tyst! Plötsligt hördes ett skall i 
fjärran. Det kom närmare och när
mare. Jag osäkrade min älgstudsare 
och gjorde mig beredd. Men, va nu 
då? Det brakade till inne i snåren 
bakom mig.

Jag snodde om på klacken, och vad 
fick jag se, tror ni? Jo, en lurvig brun 
rackare kom lufsande mellan granar
na. Jag ställde mig genast bakom när
maste träd. Han hade tydligen inte 
upptäckt mig än, för vinden blåste 
från det håll, varifrån besten hade 
kommit. Det var en björn, som jag 
hade besök av. Nu gick han fram till 
elden, jag gjort upp. Där var han och 
rotade i min ryggsäck. Egentligen var 
den inte min, för jag hade lånat den.

Nu hade han fått upp en brun papp
dosa, men vad kunde det vara? Inte 
var det något, som jag hade haft med 
mig. Nu förstod jag, vad det var. Det 
var en snusdosa, som hade blivit bort
glömd. Snart gick asken upp, och in
nehållet föll ut på marken. Nalle bör
jade snusa i snuset, men vad hände 
då? Jo, björnen sprang sin väg och 
nös, så jag har då aldrig hört på ma
ken. Det skulle ni ha sett, pojkar, sade

v— i  O

TECKNING: Nyfikna indianflickor av 
Ann-Mari Kamer, klass 4

TRULLUNDJÖN KULA

Ed wa jen göng jett trull sö jettöd 
Kula. An ad jena mamma ö jen pap
pa- Mamma jettöd Tussi ö pappa 
Klumpe. Ed wa sö, att Kula wa ind- 
jön snäll pöjkä, an wa bråkön ö aldri 
kund an wa kwär..

Jen dag skulld öllo skogstrull a 
skajdtävling, ä wa ela 65 trull. Flerör 
ad ingör skajdör. Ja, dem sö ad skaj- 
dör wa mi. Mål ed wa je gåmmål grån, 
sö ad blese ikull. Nu skulld dem star
ta! Pang! — Öllt djick bra, dem kåm 
iweg. Pris wa je fet fin klossa. Men, 
kån an förstå? Kula kåm först. An 
fick jett diplom mi blommor ö nåmn 
o, ö klosso färstås, ö an wa sö glad. 
Ja, trulle kun a skajdtävling dem ö.

INGER NORIN, klass 5

jag sedan, när vi träffades vid bilen, 
då hade ni fått er ett gott skratt.

Drevet hade jag alldeles glömt bort, 
men det gjorde det samma, för älgen 
blev i alla fall skjuten av en annan 
jägare.

Stig Kristensen, klass 7.

Sätt färg . .. Alcro BELL satin Om
Den moderna människan — den nya latexfärgen från Alfort & Cron- 
ställer stora krav på en rik- holm — har kulörer som utvalts i samråd

bilringarna krånglar
tig färgsättning i sitt hem. med medarbetare inom Svenska Slöjdföre- 
Det finns idag en mängd in- ningen. Dessutom har BELL SATIN givits de

stå vi Eder alltid till tjänst!

stitutioner, företag och en- rätta egenskaperna för en ny, bland hemma- Nya däck av bästa fabrikat
skilda, som verkar för att målare ganska okänd målningsmetod — ROL- i lager. Begagnade däck i
vidga förståelsen för färg i LER-metoden. BELL SATIN har därmed bli- stor sortering.
vardagsmiljön. vit just den praktiska, mångsidigt använd

bara och högklassiga väggfärg för amatörmål
ning, som Al fort  & Cronholm har strävat 
efter att framställa. Sätt färg med B E L L

Fackkunnig personal garan
terar fullgott arbete.

Säljes av: S A T I N ! Rinqcentralen
H E D I N S  F Ä R G H A N D E L  - OHSA Alf Andersson Tel. 403 55
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YRVÄDRET

Pelle och Stina ska gå till skoma
karn. Pelle bär skorna, och Stina går 
bakom. Det börjar visst snöa så smått 
redan. Vi skulle ha varit hos skoma
karn för länge sedan.

2.
Men, vad nu, det börjar visst yra 

riktigt.
Nu får vi gå mera försiktigt, så att 

vi inte går ner i diket.
Nu trampade Stina i diket ändå — 

” Se, jänter, de ska man allri ha me 
sej” sa Per och försökte få henne med 
sej.

3. ■
Men Stina hon grina och kinka och 

pusta.
Men vad! Per tyckte han hörde nå

gon frusta.
Kanske en häst det kunde vara. Per 

ropade, han tyckte, han hörde någon 
svara.

4.
Jo visst, där borta vid skogens bryn 

där tittar en häst fram. Per blir så 
glad. Så glad han hoppade på ett ben 
och trallade och sjöng.

Så fick de åka fram till skomakarn.

ANETA BRUKS, klass 5

MONA SOM FÄGELVÄN

Lilla Mona kom gående skogsstigen 
fram, när hon fick syn på en liten få
gel. Hon trodde att det var en tolgoxe, 
men vem vet, det kunde vara en. tofs
mes, eller varför inte en taltrast, kan
ske det rentav var en talgoxe i alla 
fall.

Hon tog upp den, smekte den och 
gick vidare. När hon gått ett stycke, 
fick hon syn på en stor, otäck, svart 
katt. Det var visst en vildkatt, för den 
kom emot Mona. Hon blev rädd och 
sprang men tappade fågelungen, stac
kars fågelunge . . . Mona började grå
ta.

O, så hemskt! Vildkatten åt upp lilla 
fågeln! Mona gick sorgsen hem till 
mor. Mor bjöd på plättar, men nu var 
hela dagen förstörd för lilla Mona.

Margareta Nyström, klass 5

TECKNING: De moderna påskkäringarna av 
Stig Åke Andersson, klass 3

EN SAGA

Långt inne i en skog, bodde en 
bjömfamilj. Det var mitt i vintern, 
björnmor hade fått två små björn
ungar.

”Om en månad blir det vår. Till dess 
ska vi sova” , sade björnmor till sina 
små.

När en månad hade gått, vaknade 
de. Då sade björnmor: ”Nu ska jag ta 
er med och gå ut och få något i mig.”

Björnmor lufsade först ut, sedan kom 
ungarna efter. De plirade med ögonen, 
och solljuset stack dem i ögonen. De 
var så nyfikna men rädda också på 
samma gång.

Det var slaskigt och vått ute. Björn
mor tog några bär från förra hösten, 
klättrade upp i ett träd och stack lab- 
ben ner i en håla med honung och 
slickade av den brungula, söta honung
en.

När de ätit, vad de kunnat hitta, 
sade björnmor: ”Nu kan vi gå och 
lägga oss, ty det börjar skymma.” Så 
var det slut på det roliga för den da
gen för de små björnungarna.

Maud Lorentz, klass 5.

NÄR JAG BLIR STOR

När jag blir stor, så ska jag ha en 
snygg man. Då ska vi ha en folk
vagn. Jag ska bli sjuksyster och min 
man ska vara doktor. Då måste vi åka 
till många sjuka som nästan inte kan 
andas. Och så ska vi bo i Stockholm. 
Vi ska också ha ett eget hus i Stock
holm. Och vi ska ha fyra barn.

INGELA HEDBERG, klass 2 B

MESS IK WA SJOK

Jen morgon, döss i wacknöd, sö add 
i sårån åls, sö ih wart twundjön ö wa 
ema fro skolan. Föst dåjn i wa ema, 
wa i twundjön liddja. Se nästa dag, sö 
i såt uppi sändjön ö räknöd kassa- 
kwittoni. Nästa dag kåm sistör ina- 
wöss, å o sad, att i fickint gö börti 
skolan färn um torsdåjn.

LARS-ERIG TIGER, klass 5

JE SAGA

Ed wa jen göng twer trull, sö wa 
ajti snon ö läktä. Dem gard snogubba 
ö kåtor. Minst trull wa olidöt. Um 
Trullsi, sö jettöd stest kulla, gard jen 
snogubba försterdo an derekt. Minst 
kulla jettröd Ruffsi. Se gard dem jena 
snokåtö, o skulld jett Trullbo. Ja se 
skulld dem wa dar ö läka. Dem ad 
ljose ö jena brasö. Men, int wart ed 
assint. Ruffsi birdo uppa uppo sno- 
kåtn. O se bird dem o slåss. Ja, ad 
an städe då, ad an fändje si jen. O an 
wet ju, ur trulle slåss. Ed wart, sö 
dem fick strik. Ed wart strik ö ed, fär 
i såg, att gåmöltrulle koköd suppo. Do 
förstod ik, att dem ad slaj dem fär- 
därvadör. Sum an färstår, i ed nug int 
sö gålle tä wa trull eld för dem kun 
slåss dem ö.

INGER NORIN, klass 5.

Skinnknuttar 
och mopedister

— skinna upp Er hos

Tel. 403 83

Plastrem sor för vävning 
i sorterade färger på lager.

Vid köp au radio
kan N i med förtroende vända Eder till oss. V i ha fcljande märken i lager:

För god hårvård
Concertun, Dux, Luxor, M arconi, Nornan, Philips, Rad icla , Siemens. 
Reparationsverkstad, Ra dio verkstad.

LILJAS DamfriseringORSA CYKEL- £ SPORTAFFÄR
Tel. 4 0 2 8 1 , bost. 4 0 3 8 3 . Repr. för A B  Cykelfab r, M onark, Varberg Orsa Tel. 403 06
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För påsken . . .
Bonader, löpare, påskägg, kyck
lingar, påskkort, dekorationer.

Största sortering hos

Orsa Tobaks- & Pappershandel
Tel. 402 38

Vårskor
för STORA och SM A 

Aktiebolaget

Orsa Skomagasin
Orsa Tel. 400 37

ALLT för påskbordet
finner Ni hos

ERIKSSONS Liusmedel
Tel. 402 33

Charkuterivaror
med kvalitet finner Ni hos 

o

Abergs
S l a k t e r i  AB, O r s a

F Ö R  V Å R E N :
KAPPOR, DRÄKTER 

HANDSKAR 
SCARVES

Stor sortering!

Emma Olssons

Orsa, tel. 401 25

MIN ÅNGMASKIN

En gång' tog jag fram min ångmaskin 
och fyllde på rödsprit i eldkannan. Jag 
hällde i vatten och smörjde hjulen och 
kolven. Sen tände jag på. När den gått

ett tsg, började det brinna i lufthålet. 
Jag tog ut eldkannan och skulle blåsa 
av, men då skvätte jag ur rödsprit på 
golvet, så det började brinna. I håret 
med kom det brinnande rödsprit, jag 
kastade ifrån mig kannan och gnug
gade i håret, så det slocknade. Sedan 
fick jag inte köra med min ångmaskin 
på en hel vecka.

Stig Åke Andersson, klass 4

EN LÖGNHISTORIA.
En gång var det skidtävling i Afri

ka. Alltså det var inte på vanliga ski
dor utan på brädbitar med hjul under. 
Jag for dit och skulle delta i tävling
en. Då sa en neger: ”Ula, bula, ria sa 
gin gan ga, buaaii, buaaiii!” Jag blev 
rädd och tog allt vad jag haft med 
mig och for opp i min helikopter, som 
jag flugit dit i. Men när jag kom upp 
i luften, kom jag ihåg, att jag glömt 
att fånga en apa. Och så for jag ner 
och tog en apa. Sen for jag hem det 
fortaste jag kunde.

GUNNAR ERIKSSON, klass 3

Ät god och 
vällagad mat

snabbt och billigt på den 
moderna och trivsamma

Orsa-Baren
Vid abonnemang 10 %. 
Kupongsystem för skol
frukostar. Samkväm, supéer 
och festmiddagar ordnas, 
ölrättiglicter

Vördsamt H. Sjöström, tel. 410 60

SAGAN OM TROLLET.
Det var en gång en flicka och en 

pojke som hette Stina och Lars. De 
hade en morbror som var flygare och 
de var tvillingar och de fyllde år på 
samma dag. De fick ett flygplan till 
present. Och då måste de pröva det. 
De flög och de flög. Till slut störtade 
de på ett berg. Ett troll sa: Va ska 
ni hit och göra? Ingenting sa Lars 
och var modig. Men Stina stod och 
var rädd. Då sa trollet: Ni ska få allt 
guld som jag har för jag dör nog 
snart. Och så packade dom in allt 
guld i flygmaskinen och åkte hem och 
visade allt guld för mamma och pap
pa.

ANN-MARI DAHL, klass 2 B

EN EESA
Över midsommar åkte vi in i Norge. 

Vi åkte opp på Trollstigen. Där rann 
det en bred bäck rätt utöver fjället. 
Vattnet var alldeles grönt. Vägen gick 
i sick-sack oppöver. När vi kom ner, 
åkte vi en stund, så kom vi till en 
färja. Vi kom för sent. Sista turen ha
de gått. Den gick klockan sex. Vi åkte 
tillbaka en bit och tältade. På mor
gonen for vi första färjan. Det tog en- 
halvtimme att komma över. Sen bör
jade det gå oppöver igen. När vi kom 
opp, såg vi Geirangerfjorden. Sen gick 
det utöver. Det lutade nedåt, så brom
sarna började skrika. När det gick 
oppöver igen, kom vi opp på 1030 m. 
ö. h. Vi såg ormvråkar där oppe. Det 
var ett fjäll, som var alldeles vitt. De 
åkte skidor där. Det var sju meter snö, 
så det var fara för snöras. När vi 
skulle åka hem, var vägen avstängd 
för snö. De fick lov att ringa, så vi 
fick komma fram. Det var enkelriktad 
trafik där, för man kunde inte mötas.

Toralf Johansson, klass 4
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F R E L I N S KONDITORI
Telefon 400 27

II
Medlem av Sveriges Konditor
förening och Tårtförmedlingen

•  Värme-, Vatten-,
#  Avloppsledningar

utföres av

DICK HANSSON, ORSA
Telefon 400 94

T A P  E T S  E R I N  G
Rums- och Byggnad smålning
Omsorgsfullt arbete - Bästa 
material - Lägsta möjliga 
priser!

Målarmäst. Näs Per Andersson
Tel. 400 67

Omsorgsfull
P E R M A N E N T N I N G

utföres av

GULLY BOHMAN
Holen, tel. 440 49

C. F. C arlsso n  AB  
Å K D O N S F A B R I K
Orsn, tel. 40188, bost. Holen 440 58 

ARBETSVAGNAR - KÄRKAR 
Byggnadssmide, Svetsningar 

Reparationer

BERGLUNDS CONDITORI

REKOMMENDERAS

Tel. 400  66

L I N D Ä N G E T S
P E N S I O N A T

REKOMMENDERAS !
Tel. 440 01

EN SAGA

Det var en gång två troll, som bodde 
i varsitt berg. Mellan de två bergen 
låg en sjö. Trollet Villedrille bodde i 
det minsta berget söder om sjön. Där
för var han avundsjuk på Kallevalle, 
som bodde norr om sjön i det största 
berget. Ofta grälade Villedrille och 
Kallevalle. När Kallevalle skulle häm
ta vatten i sjön, passade Villedrille på 
att knuffa i Kallevalle, så det sa 
plask. Men sjön var inte så djup, så 
Kallevalle kom till sitt berg välbehål
len.

Så gick några månader. Under tiden 
hade Villedrille hittat på, att han 
skulle ha kalas. Han skulle bara bjuda 
Kallevalle. Men hur skulle han nu 
meddela honom det. Han satt i sitt 
berg och kliade sig i huvudet både 
dag och natt, och så plötsligt kom 
han på en idé. Han skulle skicka 
flaskpost. Han skrev ett brev, lade det 
i en flaska och skickade iväg flaskan.

Nästa dag, när Kallevalle drack vat
ten, fick han någonting i munnen. Det 
var flaskan naturligtvis. På en pap
persbit stod:

”Kära Kallevalle, vill du komma på 
mitt kalas i morgon? Hälsningar Vil
ledrille!”

Kallevalle gjorde sig riktigt fin. Han 
blev också väl mottagen. Villedrille 
sa: ”Jag skall gå efter maten.”  Men i 
stället stängde han in Kallevalle i sitt 
berg och sprang, allt vad han kunde, 
till Kallevalles berg. Kanske sitter 
Kallevalle i Villedrilles berg och vän
tar på maten än.

GERD STIGSDOTTER, klass 5

G U M M I -
v e  r k s t a d

\ ) Bilringar, Batte-

mff || j f \ j f
rier. Snökedjor,

Bensin, Oljor.

Orsa
R ingcentral

A lf Andersson 
Tel. 403 55

BYGGNADSSNICKERIER
Inredningar, trappor m. m.
Lager av
Masonite, Wallboard, Plywood

Kallholsfors Snickerifabrik
Tel. 500 37 M ä s s b a c k e n

JOHN PETTERSSONS
Sadelmakeri, Tapetserareverkstad

Tel. 401 64

Möbler och madrasser omstoppas. 
Nya madrasser och markiser på 

beställning.
B i l l i g a  p r i s e r !

SKOREPARATIONER
utföras omsorgsfullt av

M. W i k s t r ö m
(Lantman nagården)

Tel. 410 82 kl 8.oo — 17.oo

BRANDTS PENSIONAT
Orsa, tel. 101 73

Helinackorderingar - Middagar 
Begravningskaffe

BYGGNADSSNICKERIER
Inredningar, Trappor, lastverk 

Auktoriserad försäljare för 
Masonite, Wallboard och Plywood

BEGRAVNINGSBYRÅ

ENÅ SNICKERIFABRIK AB
Orsa, tel. 400 78

Firma BERTIL JONSSON
Oljonsbyn, tel. 403 46

R E K O M M E N D E R A S !

Glas, Porslin, Specerier och 
Manufaktur

E R I K  W E S S T R Ö M
Utför Värme-, Vatten och 

£  Avloppsledningar av alla
£  slag.

Reel behandling! Billigaste priser!
Tel. 401 19
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ORSA SKOLTIDNING

Skolnytt
Den nya skolstyrelsen, 
som tillträdde vid årsskiftet, är verk
ligen en ny styrelse. Inte mindre än 
fem av de nio platserna har tillsatts 
med nytt folk, nämligen fru Anna 
Kvarnström, Nederberga, hrr Erik 
Borg, Skattungbyn, Gösta Strömqvist, 
Samhället, Albert Landin, Trunna, och 
Sören Karlsson, Samhället. Från 
”gamla skolstyrelsen” kvarstår fru 
Gullan Sundberg, Heden, hrr Erik 
Svan, Oljonsbyn, Bogg Erik Anders
son, Kyrkbyn, och Arvid Uleander, 
Stackmora.

Ny ordförande
har vi också fått. Den förutvarande, 
fabrikören Herry Borgquist, hör till 
dem, som lämnat skolstyrelsen. I hans 
ställe har valts hr Bogg Erik Anders
son. Vice ordförande är hr Gösta 
Strömqvist.

De olika kommittéerna
har delvis omorganiserats. Den mest 
arbetstyngda kommittén har väl i alla 
tider varit byggnadskommittén. Då 
den alltmera fått hand om frågor även 
angående bränsle, hyror m. m., kallas 
den numera f a s t i g h e t s k o m m i t -  
t é n. Dess ordförande är hr Bogg Erik 
Andersson. På grund av arbetets om
fattning har en arbetsuppdelning gjorts 
mellan ledamöterna, så att Erik Svan 
svarar för reparationsarbetena och är 
ledare för de anställda arbetarna, hr 
Sören Karlsson handlägger och utre
der frågor angående vaktmästare och 
städerskor samt deras avtal, instruk
tioner för städpersonal m. m. och hr 
Arvid Uleander har hand om hyres - 
och försäkringsfrågor m. m.

Skolmåltidskommittén
består under år 1956 av fruarna Anna 
Kvarnström och Gullan Sundberg och 
hrr Albert Landin, Sören Karlsson 
och Sven Lilja med den sistnämnde 
som ordförande.

Skolunderstödskommittén
har utökats från två till fyra perso
ner, samtliga nyvalda: fru Anna
Kvarnström, hrr Erik Borg, Erik
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I  fäboden.

Svan och Sören Karlsson. Fru Kvarn
ström är ordförande.

I betygsnämnden
är det också tre nya ledamöter, näm
ligen fru Kvarnström, hr Landin och 
hr Strömqvist. Ordförande är hr Bogg 
Erik Andersson, som också tidigare 
varit med i denna kommitté.

I musikkommittén slutligen
har hr Gösta Strömqvist invalts efter 
hr Borgquist. Hr Strömqvist är också 
kommitténs ordförande. Övriga leda
möter är fru Gullan Sundberg samt 
hrr Bogg Erik Andersson och Arvid 
Uleander.

Tillsynsman för åren 1956—1959 
vid de olika skolorna har också ut
setts, nämligen för Kyrkbyn hr Bogg 
Erik Andersson, för Trunna hr Balter 
Anders Jonsson, för Digerbergets sko
la samt fastigheterna i Stenberg och 
Oljonsbyn hr Erik Svan, för Hansjö 
skolor tills vidare hr Axel Rosén, för 
Holens skola och fastigheten i Kår
gärde hr Gösta Anders Andersson d. 
y., för Torrvåls skola hr Robert Bloom, 
för Slättbergs skola hr Erik Bjöns, 
för Stackmora skola hr Arvid Ulean
der, för Åberga skola hr Anders Åberg, 
för fastigheterna i Kallmora hr Gösta 
Lovar, för Skattungbyns skolor hr 
Erik Borg och för Nederberga skola 
fru Anna Kvarnström.

Lärarval.
Till ordinarie folkskollärare vid Ne

derberga folkskola har skolstyrelsen 
utsett folkskollärare Jan-Erik Bro-

Beckm ans T ryck eri A 8 , O rsa

Marianne Hansson, klass 6.

berg, som detta läsår uppehåller va
kansvikariatet på tjänsten. Hr Bro
berg var uppförd i andra förslags
rummet och var den förste på för
slaget med kompetens i engelska.
Skolöverstyrelsen
har medgett, att en ny ordinarie folk- 
skollärartjänst får inrättas i Kyrk
byn. Den kommer att ledigförklaras 
i vanlig ordning.

Avsked
har beviljats lärarinnan Inga Berg i 
Trunna fr. o. m. 1 juli 1956. Fru Berg 
har då tjänstgjort i Orsa i 41 läsår.

H. H.

Julpristävlan 1955.
Naturligtvis vet de flesta i Orsa, vad 

tomtefar hade att grubbla på just i 
själva julbrådskan. För alla ni, som 
sände in lösningar på julrebusen, hade 
åtminstone själva innebörden klar för 
er, även om en. och annan inte for
mulerade den alldeles riktigt. Så här 
skulle det nu vara:

”Vad tror ni att man får i utdel
ning på en aktie i Orsa plattbolag?” 

För första rätta lösningen svarade 
Monica Dahl från Slättberg. Så hon 
fick Orsaboken. En för en nioåring 
passande bok gick till Anna Haglund 
från Mässbacken, medan Sven Mårsén 
från Skattungbyn, Mait Lovar från 
Mässbacken och Martin Nyberg, By
gatan 3, Borlänge, får Orsa Skoltid
ning fritt med posten under hela året 
1956. Hs.

Pris 75 öre.

TECKNING: I  fäboden a v  Marianne Hansson, klass 6


