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_bJrunden Lillehamringer dro 20. 000 km 

på kryss og tvers i Europa 
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Jan Jørstad og Svein Rydjor d har underhol.dt med h enholdsvis gitar og munnspill mens de 
har fartet rundt i E uropa. I bakgrunnen «skyssen " de to li l lehamringer har brukt på sin rund

tur. 

- Vi v i lle..,reise litt og slap
pe av før vi ...etablerte» oss. 

D erfor" lastet vi fo lkevogn
bussen , og dro sørover 23. 

HÅNDSYDDE 
DAME-MOCCASINER 

C..b«s 
SCANCINAVIA 
· - m1d1 by akllltd handa Iht world over. 

Agent: OSCAR BERGH A/5, OSLO 

i sort, brunt 
KR. 159.-
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N. SIMENSEN 

novE;mb~r i fjør Og det ble en 
tur vi a.ldri ,kommer til å glem
m e. I nntrykkene er mange 
og store, sier lille.hamringen e 
Jan «Katta n Jørstad og Sv ein 
Rydjord til G og LT. D e ·har i 
løpet av det siste ·halv e året 
r eist på kryss og tv ers i Euro· 
pa. 20. 000 kilometer 'har de to 
gutten e tilba kelagt m ed sin 
mini-buss, og d e 'har opplevd 
n ær sagt alt mulig: Fra F ran· 
cos død, til å bli mistenkt og 
a r restert /or tomat ·tyveri. 

- Fra Lille.hammer dro vi 
d irekt e til K anariøyene. 

- En luksusferie altså'.i 
- N ei, langt i fra . Vi slo oss 

med på en strand en mil fra 

I SY I 
MED'-e na,, 

Båtutleie og seilkurs 
på Vingnes i sommer 

- Arbeidet med det nye vann
sportssenteret på Vlngnes går 
videre, kan Ria Rieck fortelle G og 
LT. - Forarbeidet er startet, og noe 
er allerede gjort, selv om mye gjen
står. Men så langt er vi kommet at I 
alle fall kiosken åpnes neste uke. 

- Noen aktivitet denne som
meren? 

- En liten begynnelse blir det da. 
Først og fremst blir det båtutleie i 
noen grad, og dessuten blir det seil
skole I sommer. 

Det er Nlck Rieck, som er B
lnstruktør, som skal ta seg av 
undervisningen i sommerens seil• 
kurs. Dette har forøvrig 
sammenheng m ed etableringen av 
en egen seilerforening i Ulle
hammer under Kongelig Norsk 
Seilerforening. KNS skal dessuten 

arrangere en demonstrasjon i 
sommer - sannsynligvis i juni. VI 
vil forsøke å motbevise påstandene 
om at det er farlig å selle på Mjøsa, 
ster ' fru Rieck. Hun forteller 
videre at virksomheten skal utvides 
med tiden. 

- Hvordan går det med nnansl
enngen? 

- Vi har lånt en god del, og mye 
av arbeidet har gått og skal gå på 
dugnad. Dessuten har vi fått endel 
h)elp av andre, blant annet dykker
klubben. , 

Ria Rleck har også et par ord å 
sende bygartneren: - Hvorfor ser 
Ikke kommunen til å rydde opp på 
sin egen strand på Vlngnes. Før var 
det en godt besøkt badestrand her, 
men nå er det samlet så mye skrot 
at Ingen vil bruke den, sier hun.· 

Motorsykkelklubben 
får avkjørsels-tillatelse 

Ullehammer Motorsykkelklubb 
har søkt om utvidet bruk av 

. avkjørsel fra riksvei 315 i Roosbygd 
'for adkomst til påtenkt hobbyverk• 
st.ed for klubben i et uthus. Veisjef
en konstaterer I sitt svar at 

av'tyørselen Ikke er fullt tilfreds
stillende. Imidlertid er det vanske- · 
llg å~øre noe særlig ved dette, da 
t.erre~get faller relativt raskt h 
fylkesveien. For trafikk med motor
sykkfl, som antas å bli det vesent• 
llgst.e\pruksformåJ, antas forholdet · 

noenhmde tilfredsstillende. 
Derfor har 'velsjefen funnet at han 

Ikke vil gjøre direkte Innvendinger 
mot søknaden. Han gir derfor 
tillat.else til utvidet bruk av 
avkjørselen. ~reisen gjelder 
lmldlertld bare dhm bygnings• 
rådet godkjenner byggesaken. 
Skulle trafikk-grunnlaget vise seg å 
bli vesenWg annerledes enn antatt, 
tas det forbehold om å kunne trekke 
tillatelsen tilbake, eventuelt å kreve 
adkomsten I omlagt. 

Stort sangerstevne 
arrangeres på Nes 

Nes Sangforening er et kor med 
lange tradisjoner, og feirer I år 125 
årsjubileum. Foreningen har tatt på 
seg å arrangere hovedstevnet I 
Mjøsegnenes Sangerforbund, det er 
det 25. i rekken. Stevnet går av 
stabelen I Tingnes på Nes lørdag 
den 29. mal. Det er oppnevnt en 
rekke komiteer som er i sving på 
forsk jellige felter , og som hoved
komite fungerer sangforeningens 
styre. 

·hotellbyene. Sammen m,ed 
50.Jod åndre Jerrei'ende 'holdt 

11' vi til der i tre månedt: .· , Vi 
bodde 'i''1Jilen og' stelte for oss 
selv . - I iik'het med de andre 
på stranda «vår». 

Vi kom til Spania Ilke etter 
F rancos død, men dette merket vi 
ikke så mye til. Det eneste synlige 
t egn på dette var et sort bånd I det 
spanske flagget. I tillegg hadde folk 
i høyere stillinger sorte bånd rundt 
armen. Ellers virket folk tilfreds. 

En vi kom i kontakt med var frigitt 
etter å ha sittet l fengsel I to år for 
«politiske forbrytelser» - han var 
glad! sier Jan Jørstad og Svein 
Rydjord. 

. - VI feiret julen på Kanariøyene 
med brunost og Lillehammer-øl. 
Der nede merket vi imidlertid Ikke 
at det vai: jul. Det ble Ikke feiret. 
Riktignok va,- det stor felring m ed 
julebord og j uletrær på hotellene, 

10 kor med tilsammen over 300 
sangere er påmeldt til stevnet: Ha
mar Mandskor og Jernbanens 
Mannskor, Lillehammer Mandskor, 
Mandskoret Klang, Gjøvik Manns
kor og Gjøvik Bykor, Hwmdalen 
Mannskor, Eidsvoll Mannskor, 
Hurdal Mannskor, Viken Mannskor, 
Tangen Mannskor og Nes Sang
forening. 

men qet werke~t! ·~ _tu"på 
Rtranda vår.... ., , · • 

- ovenfor vårt tilholdssted var 
det en stor tomatfarm. En dag ble 
det stjålet et par kasser tomater 
derfra, og nesten alle på stranda ble 
tatt med til politiet. Vi ble kjørt l 
flere puljer Inn tll politistasjonen. 

Det var Ikke snakk om noen form 
for avhør, men alle ble dømt til å be
tale ti kroner i bot - nok til å betale 
tomatene. Hvis vi Ikke kwme betale 
måtte vi friste tilværelsen i fengsel 
et par dager. VI betalte! Silke små 
opplevelser hadde vi mange av. 

- Fra Kanariøyene dro vi et 
stykke nordover. Så gtkk turen til 
Italia, Sicilia og 'l'unls. Spesielt I 
Tunis var det fantastisk. Folk var 
enestående gjestflie, og vi hadde 
mange morsomme opplevelser. 

Størst 
girmest 

Turen tilbake tll Lillehammer 
gikk gjennom Italia, Østerrike, 
Tyskland og Sverige: Vi reiste 
gjennom jordskjelvområdet I Italia 
bare et par dager før jordskjelvet 
brøt ut. Også på tlibaketuren tok vi 
det med ro, og benyttet anledningen 
til å se oss om, men da vi kom tll 
Munchen fikk vi hjemlengsel og 
reiste direkte tll Lillehammer lør
dag, forteller Llllehammer-,guttene. 

- Og hva skal dere gjøre nå? 
- Jobbe for å få penger tll en ny 

rundtur. Dette har gitt mersmak. 
Noen ny tur blir vel likevel ikke ak
tuell før om et par år. 

Nå får vi konsentrere oss om en 
jobb, sier Jørstad og Rydjord. Jan 
Jørstad er forøvrig utdannet 
økonom og Ingeniør, mens Svein 
Rydjord er sivilingeniør. 

Coca-Cola i liter 
gir mer for pengene. 

Av en literflaske Coca-Cola 
får du 5 store glass, skrukorken holder 
den frisk til neste gang noen er tørst. 

ANDRE BYGGETRINN ved Ekrom·skogen er for len t 
i gang, og vil bli fuJJ,Jørt i løpet av sommeren. Bildel: r 

tattfra Øvre Smestad gård -motnord-øst . 

- V i finner igjen grunn til 
å advare befolkningen mot 
det tidligere omtalte •Syd
Tyske Klassenlotter ie•, fortel
ler politif ul lmekt ig He lge 
Sandbakken. - Ig jen er det 
omløp i byen av de u lovl ige 
lotter isedlene, men folk må 
ikke ta imot ti lbuden e, si er 
han, og leg·ger til a.t en har 
merket sti gning i omløpet de 
siste dagene. 

Det tyske lotter iet er u rovl ig 
i Norge, og en bred -etter
forskning er i gang. - Folk 
behøver derfor ikke anmelde 
nye ti lfel ler , sier poli t ifull
mektigen. - V i har mer enn 
nok tilfeller å etterforske ut 
fra . 

• 
Poli t ie t kan forøvri g melde 

om høysesong for sykkel ty
verier. - Det er a ldeles n ifst 
hvor mange sl.ike tyverier v i 
f6r anm eldt om dagen, utta
ler en ved pol itivakta . 

A lle barn og unge med 
sykke l, og deres foreldre, 
oppfordres derfor t i I å se godt 
etter toh jul ingene sine, og 
snarest anskaffe god lås ti l 
dem . 

• 
Et årli g sommertegn i Lille

ham mer : Leda i Sø ndre Park 
ble avduket i går. Det var ikke 
ma nge som overvar begiven
heten i morgentimen e, men 
det var i al le fal l hyggelig å 
se den sprud lende damen 
på plass igjen ... Skjønt sprud
lende - vannet er ennå ikke 
koblet t i l. 

• 
Barne- og ungdomsskolene 

i Stavanger ska l kanskje 
•adoptere• hvert sitt fr iomr6de 
i by en med sikte på t'l holde 
disse områdene rene for søp
pel. Oppgaven skal kombine
res både m ed kroppsøvings. 
timer, naturfag og generell 
almenutdannelse. Konskje 
noe Lillehorn mer-skolene og. 
så burde begynne med? Nybu 
skole kunne for eksempel 

, ta.Ji~9 av området ved Mesno
· e lva, _ Krinqs jå kunne ta 
Nordre Å l-området, Søre Ål 

· skole Søre Ål omr&det bg s6 
videre .. ... 

• 
Lil lehammer Brannvesen ryk 

ket u t med to biler tid lig i g6r. 
Brannmannskapene ble ti lkall 
i forbindelse med en karl
slutning i transformatorkios
ken ved Fåberg pleieh jem. 
Da de kom til stedet viste det 
seg im id ler tid at det -ikke var 
oppstått noen brann, men det 
var ende l røykutvik ling i for
b indelse med kortslutningen. 

• 
Som k jent er. man n& i Oslo 

begynt å bake brød og boller 
på lørdager ig jen . - Noe slik! 
b l ir i kke aktue lt i Li l leham
mer, kan bakermester Ole 
Kr istian M yhre forte lle ti l By
runden. Bakerne er ikke som
menslutte t i noe laug , men 
M yhre me ner det er enighet 
om a t ordni ngen bør fortselle 
å v æ re sl ik den er nå. 

~ 
tankestreken 

Fothallieher 
Nå ru l ler fotbal len igjen . 

De ekte kl ubbpatriote/96;· e'";, 
hard t id i møte. Fotbal lfebe
ren a vstedkom m er stemnings
svingninger fra e kstatiske 
høyder og ned til det dypeste 
tungsinn - a lt e ttersom klubb
laget vinner, spiller ua vg jor t 
e ller taper. O veralt hvor patrio
tene møtes, kommer samtalen 
uvi lkårli g inn på klubblagets 
siste m er itter og utsiktene 
foran de neste harde dyster. 

Noen steder b lir feberen m er 
intens og angriper en større del 
av befolkningen. Det er helst 
n&r hjemmelaget har spilt seg 
opp i en gjevere d iv isjon . 
Hedemarken er angrepet av en 
slik epidem isk fotba llfeber i 
d isse dager. Ell ers så sindige 
og rolige hedemarki nger er 
fullste ndig tapt for denne ver
den når samtalen kommer inn 
p& Hornkam. De er ikke lenger 
mottakelige for fornuftige 
argumenter. Nei, Hornkam har 
ikke tapt en enes te kamp i 
serien ennå, og det g&r mot 
medoljeplass - ja noen er 
a l lerede sikre p& seriegu l l. A t 

· det bare er spil t tre kamper 
foreløpig og av de hor 
Hamkom klart to uavg jorte og 
en seier, b l ir avfeid som usok
l ig argumentasjon. 

Nei, det er ikke så grei t når 
h jemmelaget kommer opp i 
hovedserien, oq til og med 

klarer å sp i lle uavg jort mol 
topplagene innen nors~ fotball. 
Det kan jo skape forhåpninger 
hos selv den vers!e pessimisl. 
Vi får bare trøste oss med at 
det e nda er mange &r fø r lille
hamringer og gudbrandsdøler 
får lig ne nde f ikse ideer. 

En k je nn ing av oss er, en stor 
og ekte klubbpatriot. Han 
m ister matlysten når k lubb
laget står foran en a vg jørende 
kamp. Han våger ikke & g t'l p6 
kampen - påkjenn ingen bl ir 
for stor. Dessute n blir han s6 
i vr ig at han i kampens hete 
begynner å sparke og veive 
med armene. Og det er ikke s6 
ve ld ig populæ rt på en full
pakket ståtri bune. 

Nei, han b li r h jemme og 
fø lger kampens utvik l ing vio 
lo ka lavisenes svar-service . 
Hv is k lubblaget vinne r, jo s6 
burde seiere n væ rt enda 
større. Hvi s laget de r imot 
taper, har motstanderen spi It 
sin beste kamp a v &ret, og 
dommeren har oversett minst to 
straffespark. Han vi I a ldr i inn
rømme at det kan 96 opp og 
ned med kl ubblaget, som med 
a lt annet her i l ivet. Men det m6 
ve l væ re den urokke lige troen 
på sine favori tter som kol les 
ekte klubbpatr iot isme. 

Den er hendigere å bære enn 
mange småOasker. Overbevist? Styrerstillingen ved musikkskolen: 

~ 

Autorisert tapperi : 
A/S Lillehammer Bryggeri, 
Lillehammer 

Ta hjem noen flasker idag. 

En real forfriskning. - Rotete og inne ff ektivt, 
hevdet søker som trakk seg 

Lenna.rt Sundberg, Sandane (tid· 
Ugere Øyer), trakk for vel en måned 
siden tilbake sin 8Øknad pi\ post• 
en 90m 11tyl'er for Ullehammer 
kommunale muølkkllkole. I den for
bindelse skrev han et brev til skole-
11tyl'et hvor han hevdet at saken vir
ket rot.ete og ineffektivt behandlet, 
noe han Ikke var vant til, Derfor 
trakk han søknaden. 

I brevet konstaterte Rundberg at 
muslkkskdlen kom på tale i 1971, og 
at den endelige avgjørelsen om 
kommunal musikkskole kom I 19711. 

J forbindelse med dette utlyste man 
styrerstllllngen med eøknadsfr111t 
31. desember 19711. Det var 11 sekere 

og etter hva Rundberg har fått 
opplyst, kom flere søkere til lenge 
etter at utlyslngsfrlsten var utløpt. 

Rundberg ble Innstilt som num
mer en og saken ble sendt fra 
musikkskolestyret til formannska
pet til endelig avgjørelse. Senere ble 
den sendt f r a formannskapet til 
kulturstyret for vurdering og var da 
Rundberg sendte sin fraslgelse ennå 
ikke blitt behandlet I dette styret. 

Skolesjef KjelJ Enda! sier tll Q og 
LT at Rundberg hadde en annen 
stllllng I utstikt og at han derfor ikke 
kunne vente på avgjørelsen I 
Llilehammer. Rundberg ble Imid
lertid holdt løpende orientert om 
sakens gang I kommunen. Endal 

sier at det var oversendelsen Ul 
kultursty ret søkeren særlig rant 
unødvendig , og som var grunnen Ul 
at han frasa seg jobben. Men 
formannskapet må j o ha tov LU å 
foreta slike vurdertnger, stor skole· 
sjefen. 

Kulturstyret har nå hatt saJ<en, 
men har Ikke kommet m ed noen be· 
stemt tllråding om hvem qet mener 
bør ansettes. Sal<en tJar 0~ 

sammenheng med oppsetting av e 
detaljert budsjett for musikkskolen. 

Dette foreligger nA fra styret og vil 
bli oversendt formannskapet, soJ11 
forutsettes å behandle b4de bud· 
sjett• og tilsettingssaken l nær 
framtid. 


