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LEDER

Vi gratulerer deg nred kjøpet av
ett ekserplar av tidenes første
B1åruss-avis her på Kongsberg.
(du har vel ikke bare lånt
avisa? I såfal1 er det på høy
tid at du kj4er den selv!)
Navnet "Blå-Piix6r' er rnent å
irdikere at vi er de første 81å
her i Bergstaden, og vi vil få
benytte anlednirqen til å be
dere, kjære lesere, crn å se nrel-
lcrn firryrene rrrcd de narge nybe-

gynnerfeil avisa vår sikkert har.
Det blir forhåpentlig bedre til
neste år. Likevel kan vi forsik-
re qn at det er nedlagt en ikke
ubetydelig rergde arbeid fra
redaksjonens side, for at det
skulle bli noen avis i hele
tatt. Eventuelle trykkfeil og
"kludrete" skriving kan vi ikke
gi trykkeriet skylda for, den
siden av saken har vi stått for
se1v.

Vi har hatt to hensikter ned
avisa, nen først og frenrst:
å more. Vi haper vi har lykkes
i våre forsett nred det. Hvis
ikke, b1i ikke sur og ta det
fornærmelig opp, al-t er bare

godt ment. Dessuten har det vært
meningenåprøve å91øre
Handelsskolen bedre kjent blandt
folk, og ikke minst bfandt ut-
danningssøkende ungdom.

Vår takk rettes først q fremst
til dere lesere, som har kjøpt
avisa, men også ti1 byens nær-
ingsdrivende som har stØttet oss
med annonser, gutta som har
stått for lay-out og trykking,
skolens administrasjon for 1ån
av skolens tekniske utstyr og
ikke minst til vår kjære vakt-
mester som sporty stilte opp på
midtsidene.

En ting til slutt: Når våre
ærede lesere leser biografene og
aft det andre tu11et, bør dere
huske på at selv om det er skr-
evet rmed rot i virkeligheten"
så er det mest rot og minst
virkelighet.

Red.

KJØP BLA -P I ON ER

STØTT
HJELPEKORPSENE !

0verskuddet av B1å-Pion6r går
ti1 Røde Kors Hjelpekorps i
følgende kommuner:
Kongsberg, Øvre Eiker, Notodden,
Tinn, Flesberg og Nore og Uvda},
og til Norsk Folkehjelp i Rollag
kommune.
Begrunnelsen for denne noe orgi-
nale og uvante utdel ing av over-
skudd har sin bakgrunn i at til
tross for at vi bare er 17 russ
kommer vi fra hele 7 forskjeJ.lige
kommuner, de før nevnte. Fordel-
ingen vj-1 skje etter hvor mange
blåruss det er fra den enkelte
kommune, og beløpet er sel-vfø1ge-
lig avhengig av overskuddets
størrelse. 0g hvis dette ikke
skulle bli så stort, så skal de-
re vite, at vi virkelig prøvde!

Hjetp Btårussen å hjetpe: fi i$;ln.';j:ii:[:e 
sam-

Det er tradisjon blitt blandt
landets B1åruss å selge b1å-
nelllker i anledning russefei-
ringa. I år er det 1J året på
rad aksjonen går av stabelen oq
alle landets over 1000 bIåruss
deltar.
Salgsoverskuddet går i år i sin
heLhet til Røde Kors sin fjeI1-
redningstjeneste. Perrgene skal
qå ti1 å bygge ut Norges Røde
Kors H jelpekorps' informasjons-
sentral på Go1sfjeJ.let, samt

Aksjorrsdagen er 16 mai, og også
Kongsbergs 17 blåruss vi1 gå ut
og selge enkeltnelliker a'kr 10,-
pr. stk. Vi håper vi blir tatt
godt i mot der vi måtte kunne,
og at folk ikke er seine med å
få fram lommeboka for å sikre
seg en e11er flere neffiker.
HUSK: Du kan sel"v få bruk for
fjellredningst jensten en gang !

HJELP BLARUSSEN Å HJELPE
RøDE KORS HJELPEKORPS.

STøTT BLÅNELLIK.

REKTOR HILSER
BLARUSSEN 19BO

i'or første gang i Kongsberg
Harrielsskoles 63-årige hist-
orie fu1lfører elever en 3-årig
videregående utdanning. Det er
en milepæ1 vi som arbeider ved
skolen, er både glade for-og
stolte av-å ha nådd, fordi vi
kjenner vissheten om så ve1
aktualiteten som kvaliteten i
dette nye undervisningstil-
bxxlet.

It4en uten dere var ikke dette må1-
et nffi i daS. Derfor må min hits-
en ti1 dere her først og fremst
uttrykke takknernlighet for at dere
satset tre av deres verdifulle

ungdomsår på utdanning nettopp ved
vår sko1e. Pion6rers ferd er som
kjent gjerne både slitsom og risi-
kabe1, og slett ikke alltid så på-
aktet.
Måtte deres iherdige innsats i
skolearbeidet, deres fine fram-
ferd på skolen og verdige re-
presentasjon av skolen utad,
beIønnes med et fortjenestefullt
avgangsvltnemål som inngangsbil-
lett ti1 et interessant og inn-
bringende yrke!

'Magnus Netland
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FORMANNENS RøST
ttHuff, å huff', sier nok mange,
"enda flere russ her på Kongs-
berg. Det er da nok med Rød-
russens herjinger om vi ikke
skal få Blå-russ også".
Vel, vel, det kan nok være så.
Men det er. nå tross alt ikke mer
enn 17 stk. av oss 81å, vi blir
nærmest som en minori.tetsgruppe
å regne mot alle O" *r0"....,

Hvordan kan det ha seq at Konqs-
berg har fått sine første 81å-
ru55? Jo, Kongsberg Handelsskole
satte i fjor høst i gang en ny
kJ-asse, vidreqående kurs II,
regnskapslinje. D.v.s. at skolen
nå tilbyr en fullstendig tre-
årig vidreqående utdannelse som
gir generell studiekompetanser'
noe som igjen glr avgangselevene
anledning til å kalle seg B1å-
russ. 0g den anledningen lar vi
ikke gå fra oss. Vi vi1 også
feire vårt farvel til skolebenken
for denne gang, samtidig som vi
ønsker å knytte vennskapsbåndene
hardere sammen, lør vi spres
rundt omkring som eventuelle
direktører, husmødre eI1er...,
ja hvem vet.

På vegne av russen vi jeg også
benytte anledningen til å takke
Kongsberg Handelsskote for at
dere har stellt så pent med oss
i disse tre åra. Det har vært
en del slit, men jeg tror nok de
fleste tenker tilbake på åra ved
Handelsskolen med g1ede, det her-
sker nemlig et godt miljø i den
gamle, ærverdige Dyrmyr Gård.

En vennlig tanke vil jeg også
sende til Rødrussen, ved deres
formann Morten Tandberg Eriksen,
for at vi fikk qå inn som en del
av deres tradisjonelle russetog,
og for samarbeidet i forbindelse
med russearranqementet på Torget.
Jeg håper dette er grunnlaget
for et fruktbart oq nært samar-
beid mellom de røde og de blå
her på Kongsberg, når det gjelder
russefeiring i framtida.

"Det er ikke kvantiteten, men
kvalj.teten som tel1err" sier et
qammelt ordtak, vi får håpe det
gjelder for oss også. Vi kommer
neppe tl1 å overdøve andre, men
håper likevel vi skal klare og
skape litt moro, og ikke minst;
ha det moro selv. Men det under
strekes at denne moroa ska.l vi
holde kun på egen bekostrring (r
kanskje noen 1ærerers?)

Fortsatt god feiring av dagen!

l'1ed vennlig
russehi fsen

ilerb.jørn Teksle

MINI-LEKSIKON

rArkiv- Systematisk rot
+Barometer- ft apparat som for-
teller hvordan værel er i øye-
blikket
*Blon'kål- Kål med universitets
utdannelse
*Dans- Krnsten å flytte bena så
raskt at irgen får tråkket på
dem
*Engel- Fotgjenger som hoppet
unna for serrt.
*Fjernsyn- Radio som skurrer i
øynene også
*Forbryter- En sm blir grepet
xJomfru- Forhistorisk fabeldyr.
Enkelte forsteininger finnes på
offentlige kontorer
+Konvoi- Flere i folge hjem om
kvelden
*Pornr'grafi- Uanstendige bøker,
skrevet av folk sorn vil skaffe
seg anstendige inntekter
*Prinsippsak- Det en skYlder På
når en s1åss om bagateller
+Riding- Kunsten å holde en hest
mel-lom seg og jorda
*Skjellet- StriPtease som har
gått for vi.dt
*TøffeIhe1t- En mann som vet
hva hun vil

+Robust: Hår som står rett opp
når man tor
xRisikabel: En måte å transpor-
tere ris på
*Rubel: Russisk applaus, f.eks.
vill rubel
xSensur: Kort beskjed til
mefkemannen
xVriompeis : Dreibart ildsted
*Aner: Forfedre man bare tror
man har
*Appanasje : StatsLønnet indianer

1 
*Annaler : Historiske endetarms-
åpninger
*Arabesk: Bitter araber
*Etiker: Person som ikke eter
xFarenheit: Reise tif varmere
sted
xFantom: Noe man sier når man
finner flaska tom
*Fighting spirit: Dår1ig
hjemmebrent
xFifosofisk: Fisk som tenker
over tilværefsen
*Finesse: Klubbsju uttrykk som
brukes om pen dame
*Lotteri: Spi1l hvor man kan
vinne kvinnelige soldater
*Polypper: Person som steller i
stand bråk på Vinmonopolet
*Alterego: Selvopptatt prest
*Bakverk: Definisjon
+Smultring: Voldtatt bolle

BLARU SSENS
ÆRES-RUSS:
Blårussen B0 har utnevnt sin
æresblåruss !

VaIget var enkelt og avstemning-
en enstemmig. Valget falt på hun
som var så modig og dristig og
invitere oss på russefrokost
kl 05.00, 17 mai, nemlig færeren
vår Elisabeth Daae.
Et hipp, hipp, hipp hurra for
henne, ikke mange lærere gjør
det etter.

0verrekkelsen av russelua vi1
skje i for-bindelse med russe-
arrangenrentet på Torget kI.15.10
tur 17-

Er rpnne kon ti1 abbedissen for
klæteret og beklaget seg over
at hun hadde bli.tt voldtatt. -Gå
inn i cellen din og sett deg til
å sr:ge på en skive med sitron,-
sa abHissen. -Konrner det ti1 å
gjøre meg ti1 jomfru igjen?
svarte nonnen. -Nei, men det
flerner i a1le fa11 ffiret fra
ansiktet ditt.-

Karakterbok mistet på torget.
Eventuell finner får julinq.
Russeformannen.

Jomfru Maria skulfe på besøk til
jorden for å se på forholdene
der, men hver kveld skutle hun
ringe opp til St. Peter og for-
te11e hva hun hadde opplevd.
Første kvelden rinqte hun opo
og sa: "Hal}o, dette er Jomfru
Maria, jeg har gjort en synd i
dag, jeg har tatt meqen røyk'.
St. Peter b1e ikke bIid, nren han
skul1e ti.1gi henne hvis hun ikke
syndet mer.
Andre kvelder ringte hun også
opp: "HaIIo, dette er Jornfru
Marra, jeg har gjort en syrd i
dar; også", sa hun, "jeg har
drukket meg fu11".
Joda, St. Peter vj.11e tilqi tEn-
ne nå også, men det var alælutt
siste gangen.
Tredje kvelden rirgte hrr q:
."Hallo, dette er Maria.

tu*
M&



LA GEN :

Striden o,r flyplass/ikke flY-
plass på Skavanger har tilsPisset
seg betrakteliq etter alle de
ulovlige flyvingene fra PJ-assen
i påsken. De motstridene inter-
essene melfom Skavanqer og
Bevergrenda har gjort situasjonen
svært spent. Saken har nå tatt
en ny og avgjørende vending.
I{ange har sikker }urt På hva de

hurtiggående motorbåtene som i
den siåte uka har vært å se På
Lågen , har hatt der å gjøre.
Bakgrunnen er følgende: Med

Alta-demonstrasjonen friskt i
minne oq med tanke På de erfar- '

inger påtalemYndighetene høstet
der, tenkte vår kjære PoJ"iti-
mester Bergh, at her var det om

å gjøre å komme eventuelfe uro-
stiftere i forkjøPet. Han kalte
derfor til seg sin ivrigste dis-
ippe1, Per Henriksborg, og Påla
han ansvatet for og ledelsen av

denne særdeles alvorliqe oPPgav-
en. Nemlig oPPrette en fredsbe-
varende styrke som skulIe kon-
troll-ere og oPPrettholde ro og

NYTT SØR-LIBANON?
orden på Lågen. Man gikk umj-ddel-
bart til innkjøP av 4 sPesial-
bygde poli.tibåter med nødvendig
utstyr. Stycken får altså en

dobbettoppgave, både holde
Bevergrendingene og Skavanger-
folka på hver sin side av Lågen,
samt sørge for at flere ulovlige
flyvinger ikke finner sted.
Per Henriksborg sier I en kom-
mentar at det selvfø1ge1ig ikke
blir noen lett oPPgave, men at
man ved h.jelp av den erfaring
man ved "kammetet" har tilegnet
seg når det gje.l.der snusing'
nok skal klare det."I bakhanda
har vi dessuten anti-terror
gruppa fra 0s1o", sier Henrlks-
borg, som går inn for oPPgaven
med sin vanlige helhjertede inn-
sats. a

De fire PoJ.itibåtene under ut-
rvkninq. tlan har dessverre ikke
ritt måntert "blå-lys" og sir-
ener ennå, men Henriksborq regn-
er med at eventuelle kanoPadlere
vil holde seg unna.

AVSLØRING OM

RøDRU SSENS
KULTURRELLE NIVA
Fbrkledd scm gorilta (for ikke
å skille seg ut) begav vår
rodigste rnedarbeider seg ut På
et særdeles fassfrr'llf qPdrag'
E:r stor beqi\rentet skulle finne
sted blant rødrussen' q da er
det forkrrdt for uvedkcnmrde'
Den beste stilen fra Påsketerr
tanen i rprsk skulle leses tuyt'
Dette skal tjene scm ekserPel
for andre trøtte og slaPtrn
artianere. Vår ledarbeider lis-
tet seg inn i det rPrskl-areren
hevet iøsten og beglmte å lese:

*MITT YIiELIIiGSDYR"

"Kua er et Eattedyr. Den har
fire sider. ltølre. venstre,
oppe og nede- På baksiden herq-
er- en [ost. lEd den serder den

fluene vekk for at de ikke skal
falle ned i nelken- Ibdet er til
ior at det skal vokse horn På,
og for at munnen skal være et

steo.Under kua henger melka-
Når budeia tar På PuPPen, kcrr
mer me1ka, og det er aldri slutt
på den. Hvordan kua får det til
iet jeg ikke, men den får bare
mer og mer. Kua har en fin
lukteåans. En kan lukte den På
lang avstand. Dette er grunnen
til den friske lufta På landet'
Mann-kua kalles okse og er ikke
noe pattedYr for den har ikke
pupper under seg. Kua sPiser
lkke mye, men det den sPiser,
spiser den to ganger slik at den
.ittia får nok. Når den er sult-
en muer den. og når den ikke
si.er rpe, er det fordi innsiden
er fylt med gress-"

r det vår nredarbeider stille
lister seg ut, legger han merke
til forsatrlirgens årdel-æe still-
het, IIEns de lar dette fantas-
tiske literære verk sYnke.

1] TYPER NORDMENN

1. Selskapelig type.
Tisser sammen med venner
enten han behøver eller
ikke. Sier at det koster
så llte.

2. Nervøs tlpe
Buksa har vri-dd seg. Finner
ikke smekken, sPjærer buksa.

3. Sjenert tYPe.
Kan ikke tisse når noen ser
på. Later som om han har
tisset, snlker seg tilbake
senere.

4. Nesevis tyPe.
Plystrer høyL cry ser over
tif sidemannen.

5. Likeglad tYPe.
Alle urinafer oPPtatt.
Tisser i vasken.

6. Smart t1Pe.
Tisser uten å holde i.
Styrer strå1en med vridninger
og retter På sliPset.

7. Søvnig tYPe.
Tisser nedover buksebenet og
ned i skoen. Går ut med smek-
ken åpen eller feil knaPPet.

B. Kulture11 tYPe.
Leser avi,ser e11er bØker
imens.

9. Barnslig tyPe.
Kikker på boblene i bunnen-
PrØ\ter å dekke hele bunnen
med bobler.

10.Innbi1sk tyPe.
Åpner fem knapPer, når to
hadde vært nok.

11.Barsk tYPe-
Banker redskaPen hardt i kan-
ten for å s1å av dråPene'

1 2.0,zerf ladisk tlzPe-
Leker nred stålen oPP og ned

og frerrover- PrØver å treffe
fluene.

13.Distre tYPe.
Åpner vesten, tar ut sliPset
og tisser i buksa.

14.EngsteliS tYPe.
Grånsker redskaPen omhYgge-

Iig, går uten å ha tisset'
l5.Misfornqgd tYPe-

Venter et øYeb1ikk, Prory)er
1itt, grynter, Prøver å

tisse, 
-PionrPer 1i-tt igien,

og går surmulerde ut'
l6.Snikerde tyPe-

Tisser i stil1het, snuser
i luften, kikker skY På
sidernannen-

l7.Selvbevist qpe.
ViPPer fra hel tiI tå oq
tilbate. Fbrteller vitser
nrens han tisser, slår
dråpene av ned en elegant
sving.

æ§
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1 7.MAI DAGEN.

SA ER DEN

STORE FESTDAG
KOMMET, VARENS
GLADT HØYDEPUNKT
FOR IIDE SMA

EN ALEN LANGE'.'

PA MATSENTERET DE OGSA.

T«ONGSBERG
ts?--l

MATSENTER

TLF: 733276
133217

Yli
?i]BEi
IAYPN]I

DET VAR EN GANG

-- Et moderne folkeeventyr--

Det var en gang en mand som
laget noe som svært så mange
mennesker både hjemme og i andre
kongeriker langt bakom de syv
blåner hadde lyst på og bruk for
og som de gjerne vilde kjøpe.

Derfor laget manden disse
tingene og tjente såpass nred
daler på det at han krmde ha
kone og tre barn og husbankhus
med hageflekk når skatten var
betalt

Denne manden arbeidet alt han
orket, og etter hvert ble det
så bra aft sanmen at han hadde
fem hundre mand på gården, og
alle hadde kone og tre barn og
husbankhus når skatten var
betalt.

Dette mislikte styresmaktene,
må vite, og sa at sånt som dette
ville de ikke vite noe av.

Så satte de straff for å be-
gynne med noe, og kaldte det
investeringsavgi ft .

Dessuten skulde alle som drev
på med noe, betale lønn tj-I
styresmaktene oqså - det kaldtes
for arbeidsgiveravgift.

Dessuten skulde all.e som drev
på med noe, underholde brødrene
sine som bare satt hjenme ved
gruen og rotet og raket i asken.
Det kaldtes for utjevningsavgift

Dessuten skul-de al--Ie som ar-
beidet litt hardere end andre og
svettet litt mere end andre ha
sin vel f,ort.jenLe straff For
det. Styresmaktene skar tre røde
remmer av ryggen på dem og
strødde salt i. Det kaltes for
J:rogresiv skatt.

0g skattene oq gebyrene av av-
qiftene fikk manqe navn, oq; de
b1e tallrike som qresshoppene i
Egyplens land og som troldene på
Hedalsskogen.

0g de som laget noe sa, at
hvis vl skal klare dette, må vi.
legqe på prisene.

0g det gjoide de.
Da sa de som kjøpte, at nå kan

vi Like gjerne kjøpe det vi har
lyst på og' det vi har bruk. for i
andre land hvor vi kan få alt
samen billigere.

OS det gjorde de.
lla fikk de son laget rrce, en

veldig lur id6- tb skjmte at
hvis de skulde trldqå alle skatt-
ene og geby ne og avgiftene sql
hadde mange navn oq so var tal.L-
rike sqtr gresslnpperE i Egyptens
J.and og som troldene på tbdals-
skogen, måtte de ikkje tjene så
manqe daler.
De måtte skaffe seg mere utgifter.

Så kjøpte de biler som de ikke
hadde bruk for, og maskiner som
de ikke hadde bruk for', og de
satte opp fjøs oq låver som de
ikke hadde bruk for.

0g alt bfe vel og bra.
l"len bilene og maskinene og

fjøsene og 1åvene skulde betales
en gang - og så måtte de leqge
på prisene igjen.

Til slutt ble alle tingene så
dyre at det ikke var noen som
vilde kjøpe noe fra kongeriket.

Så qikk alle i kongeriket kon-
kurs, må vite, og den ffinke
manden som haode kone og tre
barn og husbankhus med hageflekk
ble arbeidsløse og måtte selge
både husbankhuset sitt og hage-
flekken sin.

Da sa styresfuaktene, at her må
noe gjøres. De stakkars mennesk-
ene må trygdes, og vi må subsidi-
ere alt sammen.

Hen så hadde det seg slik at
alle de skillingene og dalerne
som styresmaktene hadde hatt var
sendt til andre kongeriker lanqt
bakom de syv blåner.

Så måtte skattene og avgiftene
og gebyrene forhøyes, og det bte
enda flere av dem end det var
gresshopper i Eqyptens land og
trold på Hedalsskogen.

Så måtte de flinke som det
endu var liv i, legqe på prisene,
og så var det ingen lenger som
vilde kjøpe noe som b1e laget i
kongeriket.

0q a1le konkursene ble ind-
sti llet, for det var ingen som
hadde penger tiI sklfteom-
kostningene . .:l
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PA JAKT ETTER NYE
GRUVER I KONGSBERG

I den senere tid har 1okåle berg-
verksinteresserte vært sterkt
oppt.att av å lokalisere nnye",
gamle gruver i fjellet rundt
Kongsberg. Bergverksmuseets
bestyrer, Per Halvor Sælebakke,
har vært den drivende kraft på
feltet. Han har til sine tider
qått så tll de grader inn for
dette arbej-det, at det er tinq
som tyder på at det har gått
fullstendig til hodet på han.

DYKKET I KLOAKKRØR
Det har kommet så langt at så_
snart Per Halvor nå ser et åpenthull, tror han det er et nvti_
bortglemt gruvehull. Klimals b1e
nådd her om dagen da han iførte
seg dykkerdrakt og dykket ned
gjennom et sprengt kloakkrør som
kommunens folk hadde gravd opp.
Brannvesenets assistanse var' nød_
vendig for å få han opp igjen.Vi får håpe det kan tjene"åom
en lærepenge.

Per Hafvor får her hjelp av
brannvesenets folk med å komme
ut av kloakkrøret igjen.

NYTT FRA REGULERINGSKONTORET

Reguleringsrådet gikx i siste
møte inn for rådmannens forslag
om å regulere ut en parsell av
I'lagasinparken til tomt for ny
ilandelsskole. Med dette gikk de
imot tidlige vedtak om park helt
ut mot Storgata. 'rDet er Handels-
skolens prekare behov for bedre
arbeidsvilkår, som er den dir-
ekte årsak til dette noe opp-
siktsvekkende vedtaketrr, sier
reguleringssjef Roar Trondsen
i en kommentar. I'Vi i kommunen
vil i hvert fa1} gjøre vårtrr,
legger han til.
Den nye handelsskolens plasser-
irg i bybildet vil ta seg slik
ut- Det er planlagt to inn,/ut-
ganger: en for 1 og 2 kl ut mot
lekeplassen, og-en for bfårussen
ut æt uteserveringen.

) og alt ble veL og bra.
De vo&srre i landet skjønte alt

dette, æn barna som ikke hadde
Lært rre oq surr ikke vj-dste
bedre, s&jote det ikke.

lbn Styrestaktene sa,at barna
er kr4erikets freltid og frem-
tiden ligger i barnas hånd - og
da aå jo barna få korne til orde,
- sa styreqktere.

Så senket styresraktene stemme-
rettsalderen-

Og alt ble vel og bra.
Og snipprsnapp srrute - snart er

eventyret ute.
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MITT FØRSTE MØTE MED H ANDE LSSK OLEN
Det er i midten av juli måned
for noen år siden. Solen skinner
fra en skyfri himmel og det er
feriedøsighet i. Iuften. Jeg kom-
mer trillende nedover gata På
min trofaste ganger etter dagens
innsats på sommerjobbfronten.

Jeg stanser foran vår grønnmalte
postkasse og trekker oPP dagens
post. -Tilbud fra Det Beste,
kontoutskrift fra Sandsvær Spare-
bank og regning fra BYggco.-
Alt er hell vanlig. l'1en hva er
nå dette? Nederst i kassa ligger
en liten hvit lapp. Jeg tar den
opp, og beqynner å tyde den u-
tydelige datamaskinskriften ;[l)e er tatt opp som elev ved
Kongsberg Handelsskole. Hvis De

ikke tar plassen, vennligst gi
beskjed snarest".

Hjernemaskineriet begynner å ar-
beide med ferlefart, men etter
en stund begynner det å lYsne.
Kongsberg Handelsskole? Jovisstt
slik måtte det være! Da jeg har
en forutinntatt motvilje nnt
åpne rubrikker, har jeg På siste
linje i "Søknadsskjema for Felles-
inntaket Buskerud Fylke", oppført
en for meg totalt ukjent utdan-
ningsinstitusion ved navn Kongs-
berg Handelsskole. Så hadde det
altså vist seg at det var den
som hadde gått inn med bingo.

Det store ukjente både Pirret og

skremte meg litt' og etterhvert
b1e tirsdag 18. august 1977 en
magisk dato for meg.Resten av
sommeren gikk fort,
som alle somrer gjør, og så Plut-
selig var dagen der.

De dypgrønne åsene og den bIå
himmelen gir en vakker ramme om

dagen som står for meg som det
store spranget inn i en ukjent
verden. Tiden etter beskjeden
kom har jeg brukt til å innhente
oppLysninger om skolen. Men det
har vist seg å være en vanskelig
oppgave. KH omgir seg med en aura
av mystikk og et hemmeligskrem-
meri som kan få Kremls murer til
å slå sprekker av misunneLse.

Det er derfor med åpent sinn og
sporrerrde blikk jeq går bortover
til byen. Ved på forhånd å stu-
dere 'Bytart over Kongsberg",
har det lykkes meg å finne KH
sin plasseung i geografien.
I det jeg svinger inn i Reinsgt.
velter derr ehturge og orange-
fargede treåygnirgen i mot meg
i trele sin velde. Jeg hører his-
toriske virqesus slå over ras-
ende sølvverksatbeidere med tom-
me mqer sm forbitret over brut-
te løfter roper rlt Berghar.pt-
mann Michæl rleltzen, sm hastig
rø[uner son vei gjenrun derr ny-
gravde tunnel.en rrnder Lågen.

Jeg river meg Iøs fra det histor-

iske scensbildet og runder hjør-
ne med et optimlstisk smil. Da
får jeg ett av mitt lj-vs sjokk.
Jeq skuer utover en menneske-
mengde på ca.90 personer -kun
bestående av hunkjørrn. Jeg jub-
ler ikke.Vel og bra og mere til
med jenter, men skulle jeg virke-
lig bli eneste gutten på skolen?

Jeg Iar dette fremtidsperpektiv-
et synke, samtidig som jeg lar
meg selv synke ned på gjerdet.
Jeg lar blikket 91i rundt, grØnn
plen, svart asfalt, gu1 veqg, en
gutt - en gutt? Redningen, vi
kommer til å b1i 2 gutter, sam-
hold gir styrke!

Klokka blir 10 over 10 og ingen-
ting skjer.Det begynner å spre
seg en svak uro i. forsaml.ingen,
men en erfaren 2.klassing bero-
liger oss med at dette er vanlig
og helt i rute. Etter ytterligere
5 min. går døren øverst på den
høye murtrappen med smijernsge-
fenderet oppr og ut kommer en
mann som presenterer seg som rek-
tor. Med skurrende Stavanger-
dialekt begynher han å lese opp
fe-ilstavede navn fra en usansyn-
1iq stor mengde med krø]Iete pa-
pirark han holder i hånden.

Turen kommer til kl. B og jeg
hører mitt eget radbrekkede navn
bli mumlet oppe fra det høye.
Med skjelvende knær vakler jeg
opp de høye trinnene og når top-
pen. Jeg kommer inn i en høy og
trang gang med gamJ.e pej-skapper
fra lleltzens tid. Jeg fø1ger et-
t-er noen andre inn i et klasse-
rom som for meg ser ut til å være
overfylt allerede. Jeg får pres-
set meg ned på en pult. De qrønn-
falmete veggene går ton-i-ton
med det nedslitte gulvbelegget
og den gamle oljefyren i hjørnet.
Det er kun de lysebrune gardin-
ene som demper det dystre og
nedsliLLe inntrykket.

0msider kommer det en 1i-tt eldre
mann med grå dress og briller
inn i rommet. Han rusler bcrt
ti1 kateteret og setter seg sak-
te ned. Så kikker han åndsfra-
værende ut av vinduet og bort på
Husstellskolen, der noen jenter
står på trappen og røyker. Man-
nen bak kateteret griper øyensyn-
lig fatt i dette poenget. Han be-
gynner et lengre foredrag om jen-

ters røykevaner kontra gutters,
og uerfarne som vi er, sitter vi
tålmodiqe og lytter.

Etter en liten evighet begynner
han å hla i noen papirer, og
fi-nner allerede etter 10 min.
det han søker. Vl må begynne en
fortvilet kamp mot feilstavede
navn, elever som vil bytte klasse
og en mengde villedende opplys-
ni.nger. Resignasjonen velter over
mannen bak kateteret og han rus-
ler still.e ut.

l'4en lil<e etterpå spretter døren
opp og et bredt glis og raske
armbevege)ser kommer inn. Man-
nen kaster seg ned på kateter-
stolen, og begynner å fortelle
vitser inni.me-Ilom opplysninger
om noe han kaller kontorfære.
Så slenger han fra seg en siste
morsomhet før han hopper ut Sj-
ennom døren igjen.

Vi sitter enda hikstende av iat-
ter da mannen som ka1Ier seq
rektor kommer smygende inn med et
unnseJ.i-g smil. Nå er han forsterk-
et med enda flere krøllete ark,
og han begynner å skrive noe u-
fr-rrståeliq øverst i venstre hjør-
ne av tavlen. Han mumfer noe om

å I'spare på strømmentt og s}år av
lyset i det han går.

I neste øyebllkk kommer en mørk-
håret mann-skrittende inn. Han
prater i ett sett mens han trav-
er opp og ned på gulvet. Vi opp-
fatter ikke mer enn hovedinn-
holdet, men det er kanskje ikke
meningen heller. P1utselig brir-
snur han oq styrter ut før vi
får sukk for oss.

[tter dette kommer antikli.maks,
det skjer nemliq ingen ting mer.
Vi sitter en stund før vi usik-
kert og nøfende begynner å gå
ut. Vi har en vaq anelse om at
vår første skoledag på KH er
over, og vi rusler hjem med blan-
ede følefser.

SVAR TIL L]TT HODEBRY
FOR RØD-RUSSBARNA

1. Den var fakti.sk hvit.
2. Riktlg svar her er 0 år.
3. Norge.
4. To trær.
5. Han heter Trygve.
6. A1le trehjulssykler skal-

ha tre hjul.
1. Da er det ]ettest for de

små rødrussbarna å ip1&
balansen.
Sigaren.
Han krysset et fjel'lfqrai
som heter Alpene.

1 0. Lørdag.
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EN TIME I BED.øK MED

MAR(A)THON SLETTEN

Det har ringt inn til nest siste
time onsdag. Klassen er ivrig
opptatt med kortspilLr avisles-
ing m.m. Vi venter sPent. Kom-
mer Sletten i dag nnn tro?
10 min. går. irgen dukker oPP.
Plutselig går dara opp og Har-
thon kolnner smygerde irn eed
veska under ar-tren. 'Er det her
jeg skal være i dag?" sier han
med et forsiktig snil.
Vi ser på hverandre og smiler
diskrå. Vi venter spent- På unn-
skyldningen denne gangen. Ende-
lig, etter litt tenking kommer
den. "Dere skjønner, jeg kjørte
ut ved }ljmdalen, rr Etter dette
kormer en utførlig fortelling
om dette , med tegninger På tav-
fa, (og vi som hadde sett fram
til 2 kjedelige timer! )
2 time. Vi starter med brask og
bram. Harathon setter i qanq
med en investeringsanalYse av de
store. Stort sett hele klassen
følger spent med på sluttresul-
tatet. Det er ganske interessant
i begynnelsen. Når det er et
kvarter igjen sier det stoPP for
Marathon, han skjønner ingen
ting. ( Klassen har oppdaget
feilen for 10 min. siden)
Men plutselig utbryter han det
som alle venter på, det kjente:
''DERE,JEG HAR VISST GJORT EN

LITEN TABBE! ! !''
Dermed er som vanlig hele analY-
sen spolert. Resten av timen
si.tter klassen og ser ut av vin-
duet. Gerd kommer med noen reP-
likker av og ti1 som får Marthon
tiI å lyse opp av iver over litt
respons. Han snakker seg helt
ut på viddener og glemmer det
han drev med. Klokka begynner
å nærme seg 3, og vi har begYnt
å pakke sammen. Uroen stiger i
takt med minuttene som qår. Vi
kikker utålmodiq på klokka, mens
Sletten prater og prater og Pra-
ter og prater og ........
9 over I er kfassen nesten tom.
En etter en haq reist seg og
gått, og Marathon smj-ler usik-
kert. "Vi har vel ikke flere
timer i dag?'r spør han håpefullt
Vi stønner ubehersket og stikker.

ORDENSREGLER

T 7 PARAGRAFER FOR INSPEKTøRER

VED EKSAMENER VED HANDELSSKOLEN

§t
Gå mest mulig frem oq tilbake
mellom pultrekkene slik at el-
evene ikke får anledninq til å
l<onsentrere seg. Ta gjerne en
titt over skulderen På eleven,
slik at han blir forvirret.

§z
Bruk kun sko som knirker.

§l
Sørg for å ha med nok mat' godt
innpakket i smørpapir. Spis lite
oq ofte, og pakk tnaten inn mei-
1om hver gang. Knekkebrød anbe-
fales.

§a
Ta med noe godt og varmt å drit<-
ke. Kaffen (ev. teen) cå slurpes
i små korte drag.

§5
Stirr hardt på eleven, gjerne
lenge av gangen, slik at han
skjønner hvor ah,orlig eksanen
er. Hvis han skulle se grunnende
opp fra papiret et øyeb1ikk, så
avbryt han gjerne og by han et
knekkebrød.

§a
Er inspektøren en kvinne, må hun
gjerne ha med strikketøy. Bruk
fem strømpepinner av den gamle
sorten, som har en egen evne til
å klirre. Strikk kontinuerlig.

§z
Hvis De b-Lir avløst så s1å av
en prat med den som avløser
Dem. Snakk høyt og le hjertelig
og lenge, stik at elevene fåf
Iitt oppmuntring.

Jørgen hadde rrært utsatt for en
bilulykke og det hendte seg be-
klageligvis sl-ik at hans edlere
deler ble skadet. Ti1 a1t over-
n61 skulle JØrgen gifte seg et
par dager senere.
-Her niå vi gipse, sa doktoren.
{fnrlig, sa Jørgen, jeg skal
gifte reg ti1 lørdag.
-Hjelper ikke. Dr vil ve1 bli.
frisk, oS da må jeg Sipse.
BryuuptEt sto sqr planlagt.
Gjestene trakk seg cnsider til-
bake og Jøtgen og hans brtd
havnet i sorerrærelset. Hun s1o
øDlnene blygt ned da han begynte
å k1e av seg og sa:

-JØrgen, du får æren av å rære
den første. Jeq er uberØrt!
-Sannne her, sa JØrgen, nå skal
du få se en som ikke er pakket
opp engang!

a

Dyktig advokat søkes ti1 russe*
avisen

Bm "Erstatningssaker"
a

Forøvrig kan vi meddele at Paven
dusjer i badebukse fordi han
ikke liker å se ned på de ar:
beidsle<lige.

LITT HODEBRY FOR DE

SMÅ RØDRUSS-BARNA

1. Hvilke farge hadde Napolions
hvite hest?
Tips: Den haltet.

2. Hvor ganrnel var Henrik Ibsen
da han ble født?
Tips: Han ble født i meget

ung alder.
3. I hvilket av verdens mange

land bor det flest nordmenn?
Ti-ps: Du bor også i dette

landet.
4. Hvor mye er tre pluss tre?

Tips: Spør en av blårus-
sene-de kan sikkert
hjelp deg.

5. Hva heter Trygve Bratteli
ti1 fornavn?
Tips: Det er ikke Bratteli,

men.. . .

6. Ilrior mange hjul har tre-
hjulssykkelen din?
Tips: Itilellom to og fire.

7. Og hvorfor?
Tips: Be en blåruss om

Hjelp til å tenke.

8. Ilva var det som særtegnet
Churchill-mannen med
sigaren?
Tips: Det var ikke mannen.

9. Hvilket fjellparti krysset
Napoleon da han dro over
Alpene?
Tips: Det var ikke Dovre.

l0.Hvj.1ken dag faller 17. mai
påiSverigeiår.
Tips: Lør....

Tenk deg godt om før du ser
på svarene-kanskje du kan
klare noen av spørsmå1ene
ved hjelp av de vage tipsene
son er gitt!

Svar s. 9

SMAPLUKK

Følgende små definisjoner om
a1le våre "ismer" er undfanget
i IØpet av vinterens "sos.Øk"-
timer med vår a11es kjære
adjunkt Svendsen:

Sosialisme:
Du har to kuer. men du må gi na-
boen den ene.

Kornrnunlsme:
Du har to kuer, regjeri,ngen tar
begge og gir deg melk.

F'ascisme:
Du har to kuer, regjeringen tar
begge og selger melken.

Byråkrati:
Du har to kuer, regjerirgen tar
begge, skyter den ene, relker
den andre og heller ut nelken.

Kapi.talisme:
Du har to kuer, selger den ene
oq kj4er en okse.
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ET RIRITFIIG BRUIfiBIt.
IUøP BEGVTiIER MED AT
DU ruoPER pÅ nsrrsruo

Bilkompaniet A/S
Sandsværveien 221 - 3600 Kongsberg
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Når det gielder
valuta eller reisesjekker -
kontakt Sparebanken.
Er du klar over at du med
sparebankboka kan heve
penger i hele Norden.
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VESKER HAR VI
DET GODE UTVALG.
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Det har etter'intenst arbeid
hvor a1le tenkelige og utenkel-
ige måter for journalistikk er
tatt i bruk, lykkes ',Bfå
Pion6r" å avsføre den best be-
varte hemmelighet i l6ongsberg
kommunes historie til nå.
Nemlig hva som er dobbelthen-
sikten med kjempeanlegget som
kommunen har reist i Sel1ik-
dalen.
Kjære lesere:
Vi spår at denne kjempeavslø-
ringen vi1 slå ned som en bombe
blant dere:
Det såkalte renseanlegget i Se1-
likdalen er i tillegg til å være
renseanlegg, også grunnmur for
det nå så Ienge etterlengtede
nye Menighetssenteret for Konqs-
berg. Iro det eIler ej.

MANGE ÅR CRI"IIUTL TOT
Hvordan kan nå dette ha funnet
sted? Jo, det er et bevis på
at de gamle fremdeles er eldst.
Det var nemlig daværende ord-
fører Aage Haakonsen og davære-
nde rådmann Guttorm Friis som

NYTT MENIGHETSSENTER

ER PABEGYNT I

ved et I'sammentreff" i rådhuset
unnfanget id6en. Haakonsen kom
gående langs den halvmørke kor-
rldoren fra heisen og inn til
rådmannens kontor, mens han hadde
hodet begravd i papirer ved-
rørende nytt menighetssenter.
I dsra kolliderer han med
Friis som på sin side hadde
papirer om det planlaqte
renseatllegget i Sellikdaten
i hendene. Det ble et sammen-
stot av de helt store.
Papirene over de to største
konmrnale oppgaver i årene
fræver lå strsdd utover,
blardet saen. (}n det var
lbakonsen eller Friis som fikk
ideerrrskal vare usagtrmen beqge
har gitt uttrykk for at de gje-
rne kan ted<e seg å være "off-
ere ' for ftn ere og berønmelse
nan r€!trrer red at forslaget vil
brirge lræd seg.
'Vi bygger begge delerre på sar-
me sted.i 'Jardet vil passe bra"
for begge institusjonene skal
jo foreta en rrenselsesprosessr
ble det sagt.
Som sagt, så gjort. Den videre

planleggingen gikk videre med
tanke. på å bygge renseanlegget
og nytt menighetssenter saåÅen.
Man bestemte seg også for å holde
saken hemmelig, ikke fordi den
yrl "? 

farlig, men ior å gi menig_
hetsrådet en særdeles OefråOetiq -
overraskefse en gang ut i 1980_
arene, når anlegget sto ferdig.

Nå skal det ikke påstås at de
nye kreftene som overtok i kom_
munen,er tapt bak noen sykkel.
Det var nemliq duoen Ev.ju,/Jord-
bræk som fant på å bruke rense-
anlegget som qrunnmur for menig-
hetssenteret,altså plassere
menighetssenteret oppå rense-
anlegget. l',lan hadde også tenkt
seg en utvendig vlndeltrapp som
adkomstene til senteret,men i de
siste planene er det inntegnet en
heissjakt i ti11egg. Nå qjenstår
det altså bare å se om beqelst_
ringen tor dobbelt-byqget blir
fike stor som man håpet på.
Det er i allefall for sent å få
gjort noe med.Fristen for å komme
med u-.talelser rmeninger, klager
o.I. gik« nen:lig ut i okL.197j,
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ANNONSE:
11 spillere inkl. keeper sØkes
til KIFs A-1ag snarest. Praksis
unødvendig.

KIF fotb. gruppe
PROKI AMA

Det mennesket som ropte to u-
kvemsord i rask rekkefø1ge min-
dre enn 200 m fra Kongsberg
Kirke, kan vente seg problemer
da Kjell Magne Bondevik er under-
rettet.

Kongberg Kr. F .

TAKK
lljertelig takk for Deres takk
i anledning av min oppmerksomhet
på Deres 50-års dag.

tlnngå iulerushet! - Så i kirken
nå ' 

soknepresten

KU\\GJORI \GTR

De julekort jeg sendte julen -55
med ønske om God Jul og Godt
Nytt År gjelder fortsatt.

Postsjef Nils Jensen

Den som qlemte igjen en pose med
grønnsaker og nypoteter i vår
salqsbod i.B .'1.5, må hente den
straks da den ellers vil bli
lagt ut til salq igjen.

llaugen & Kjos gartneri.
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Du vilalltid få den beste seruering i
PLATE-BAREN i Dyrmyrgata.

Alltid åpent når andre barer er stengt.
Ta ikke med bevis eller kopp.

Alle rettigheter.
Vi hjelper Dem å «reparere».

KONGSBERC MOTORS

Ht)USE

OOROLLA. verdonr Eort iolgte bll de cenere årt
Toyota er vetdens 3. største billabrikk - og Corolla er verdens
mest solgte bil de senere år. Bak Corolla ligger enorm erfaring.
Corolla-serien har lått et helt nvtt desion. Bilene er lenore oo
bredere. Stort modellutvalg. Automatglar leveres. Kraltigerå
motorer (60, 75 og 86 HK) DIN. Redusert vekt. Grundig antilust-
behandlirg; galvaniseling, plast innerskjetmet og aluminiums-
belagt eksosanlegg. Ml-behandlet i Norge. Nytf, avanseil ogujd; ;å;;';;?"iiÅ";;;.;I;;s il;i;;;;i;'å "' - *-.' :

fra kf 48.4(X),. r r (Avbild€r 4.døE DL. r, 53.@')

TOYOTA_ KVALITET HELE VEI

KONGSBERG

GaocG2æ
HI-FI SENTER

ved handelsskolen ERilEEECK€R
Hcrr. Focryt.6, df. 73 ll2:2- 73 U 4t

CHIIUA

Norsk-chinesisk mol

Dons fredog og lørdog

Åpent 12.00-24.00o
Kongsgårdmoen - Tlf . (03)73 33 0I
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heter Odd og er 61 år gannel: qd
er-egentfig vaktnester, men i fri-
tida-er nan totorncaell' Hans hqg-

este ønsfe har a11tid rært å qå

til filmen, IIEn han har aldri vå-
qet å ta skrittet fullt ut'
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Men vi vet at Odd atltid har vært
en ambisjonsrik mann, så hvis han

bestemmer seg, går det nok ikke
1;;g. før vt råi oPPIeve han På

kinålerrettene- @ når en i til-
Iegg har Odd's Ytre atributter'
=frif. vi tro at odd vil nå langt'
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1 NORA RUA BERGAN

kontordame
Nora er vår kontordame, og har
nok litt å stri med. Til henne
går vi med alle våre telefonoPP-
r inginger og PaPirmø11esYstem.
Nora rager ca. 1,50 over bakken
og er oite observert På bIå mi-
nisykkel. Er vår reddende engel
når vi skat skrive søknad om

stipend og lån. Tar imot alle
bestjeder-tj-I elevene, og da går
det så det uler oppover trapper
og ganger. Hun er Netlands hqgre
hånd, og utfører arbeidet ned
pinlig nøYaktighet. Er alltid
blid og koselig.

2 MAGNUS NETLAND

Netland er skolens rektor, og

merket- av det. EnkeLte har sagt
at han er kjedetig som }ærert
men koseJ-ig ellers. Det kan vi
slutte oss til- Holder På det
gamle sYstemet med masse leksert
Å"n un* reget iigger resultatene
på eL høyt nivå.'
Sirrkkerer alle i klesveien, og

kommer sYklende til skolen På

sin DBS-halvracer, tYPe eldre
med ballongdekk.
Netland-har ikke llgget På lat-
siden når det gjelder skolens ve

og vel, mangt et oPPqjør har han

frått med fylkets skolemyndighet-
er. Netland er en seriøs tYPe'
men kan også trekke På smile-
båndet av og til. I oPPgit'te
situasjoner kommer Stavanger-
dialekten fram igjen.

] ROLF H. PAULSEN

Paulsen er skolens rådgiver
(vil1eder). Inne På hans kontor
foregår det store ting mot slut-
ten av året. Nemlig de klasser
som har han i engelsk. De må inn
å slite nred muntlig, fordi Paul-
sen har en egen tendens ti1 å

snakke seg bort i timene. Hadde
du lest en gang før jul, kunne
du slappe av resten av året. Du

ble aldri hørt rner. Elfers er
han av de få som kan holde time-
large foredrag om en sPiker-
Paulsen er en av skolens gamle
travere. Går ti1 Bevergrenda
hver eneste dag. Blir sjelden
sint, tren når han først blir
det...
Vi rnistenker Rolf for å være en
Iiten tøffel.
Spesielle kjennetegn: Femi gange

4 KRISTIAI\ SøGNEN

Er vikarlærer i {ettsl,ære og
sos, øk. Er skolens eneste
advokat, og er derfor i tiden
11.5 - ? engasjert av "B1å
Pioner" til å ta seg av even-
tue1le iniuriesøksråI.
Liker ikke lærere, han rener at
de er av en sPesiell rase- Har
tilbøyetigheter til å sliPPe
r:levene tidlig ut. (Er ned arxlre
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V I PRESENTERER

ord letttutt) SØgnen er ikke
bortsjemt i bilveien, men syne-
lig stolt av sin gamle Simca-
Er elevenes store skrekk da han
har spørsmålsrunder nedover rek-
kene i 2 timer. Sier da ofte,
(hvis han ikke får svar av den
han sputte) "Neste kvinde"

STAIiDARD: TYgger Pastiller.
STøRSTE BMGD: Har sikkert glort
mange, siden han er advokat.
SPESSIELT KJENNHTEGN: KOTI 1

beina, qrd ifjeset.

5 OLE EVJU

llandelsskolens store sjarmør i
sin blå Volvo og caPs. 01e går'
ikke av veien for en liten festt
det har vi erfart fra klassefestt
hvor han v.iste sine kunster På
dansegulvet. Han anstrengte seg
til de grader at buksa gikk søn-
der og såmmen. Etter trøst og et
par sikkerhetsnåLer, danset han
vidre. 0le er gammel idrettsgutt'
og er derior en av KIF's store
ildsjeler. Data er 0les store
lidenskap, men han greide ikke
å få oss opp På sitt nivå. Er
ivrig etter å få banket litt
}ær.dom inn i hodene våre, men

har funnet ut at han ikke trenger
bli sinna for å klare det.
0le har nemlig alltid et lite
sml1 på 1ur.

5 BJØRG JUNGE STRAND

B)Ørg er oppvokst i skolens u-
middelbare rrcrhet. Hun er ned
andre ord en ekte Kongsberg
jente. Hun er skolens nye dYn-
amiske tilskudd, stiller a1ltid
opp med k1ær av siste mote, er
med andre ord nøYe med sitt
ytre. Hun blir mang en gang for-,
tvilet over dår1ig resPons i nY-
norsk og engelsk. Prøver octrså

ofte å få i gang en diskusjon.
Vi har inntrykk av at det er noe
hun liker.
Hun har lett for å rødme, men er
flink ti1 å skiule det.
Vi har afdri sett Bjørg sinna,
kan det være fordi vi er så snil-
Ie? el1er at hun er så toler-

anr-. Bjørg er ganske fersk i
faget som handelsskolelærer, men

behersker det meget bra.

7 ILISABETH DAAE

Er gift med vår mattelærer. Selv
underviser hun mest i sPråk-
Ba oss på russefrokost kl 0100
17 mai. Hvem andre ville gjort
det? Hun er like liten og IYs.
sorn mannen er høY og rrørk-
Elisabeth er dame til firger-
spissene' alltid velstelt oq
fin. Hun er munter i rePlikkene
og kan svare for seg når det
gjelder. Et lite nen', ned
Elisabeth er at hun har så vel-
dig mange planer og oPPlegg, men

konrner desverre ikke gjennom
a1t. Vi skal ikke si noe om a1-

SKOL EN :

deren tif Elisabeth, men hun b1j
ofte tatt scm en elev ved
skofen.

ALF SVENDSEN

Med bryla hår og skinnjakke er
Svendsen en tro kopi av Elvis.
Kjøpte seg "Merz" I vj-nter for
å kunne kjøre fortere fra Bø
(hvor han bor) og hit. Første
uka tjente statskassa 500 kr På
ciet.Svendsen kan være litt sPYdi
nren vi har også lagt merke tiI
menneskelige trekk. (smi1 o.1. )

Sos.øk. og org.lære er hans fag
og det har han skikkelig Pei,li.ng
på. Som oftest er Svendsen grei,
og kommer med mange humoristiske
kommentarer tiI det vi gjennom-
går i pensum.

tlar sagt: (brølene)"A11e skal
delta på mine prøver, eneste
måten å slippe det på er å komme

med dødsattest."

9 MARTHON SLETTEN

Marthon konrner fra Dranmen med
grå Simca. Han stiller som rege
opp i. sirkusjakke, med frYnsete
regninger som PYnt i brYstlonrna
og grå bukse. Han er uhYre dis-
tre, glenrner stadig at han har
elever på Kongsberg. I timene
har han ofte lett for å snakke
seg bort (sPesielt den gangen
i vinter da han kjørte gjennom
en snøhaug, og bilen stoPPet i
Krogstadelva) .

Han er for selvstudium, og der-
etter konrner våre karakterer.
Han gjentar gang På gang at han

ikke vil mase På oss med lekser
Han ødelegqer ofte en oppgave
med å giøre en tabbe-
Marthon er en qrei 1ærer å ha
med å gjøre, men ikke fullt så
sni1l med karakterene-
Blandt Marthons bed-øk- PaPirer
har det lett for å snike seg
inn beskjeder ti]-/fra famili-en,
samt reklarebrosjYrer-

Standard uttrYkk: "Dere, jeg
har vist gjort en liten tabbe".

StØrste bragd: Ga oss fri
p.g.a. et viktig mØte i Oslo
og glemte møtet og kom til
Kongsberg i,stedet, ti1 tomt
klasserorn.

Spesielle kjennetegn: "fu1t "
srnil.

10 Acr lrrn
Lierr, også kalL Pagos, er ekte
Kongsberggutt. Han holder seq

ung, og de som PrØver å gjette
alderen hans får nok Probler,ter
Regnskap er Lien's trivsoPPgave
det driver han med daq oq natt
på skolen og som sjef for regr
skapssentralen.
At en kan bfi stresset av det
forstår vi, for når Lien er vz



på prøve kLarer han aldri å sit-
te stille, men vandrer rundt På
sko som knirker.

Han har det alltid travelt og
prater så fort at setningene
ofte blir helt feiL, noe vi har
ledd av mang en gang.

Har sagt: Sett kryss i x på selv-
angivelsen.
Standarduttrykk: 'rSå s1år vi oPP

her, og titter litt derrr.

11 ANNELISE HANSEN

Anne-Lise er en liten grå regn-
skapsmus fra Danmark, noe vi
hører på språket, enda hun har
bodd i Kongsberg en tid. Anne-
Lise kom direkte fra D.H. nren
har greid oppgaven scrn l-aerer
meget tilfredsstillerde. Vi ser
henne de 2 førsLe tirene tirsdaq
onsdag og torsdag, og hun er a1-
ltid presis, hun sitter son
regel og venter på oss crn nrcr-
genen, og da kan det ventes e-r,

aldri så liten prøve. Anne-
Lise har også vist oss at hun
har temperafient.

Spesielt kjennetegn: nervøs og
ubehersket latter.
12 KJELL INGE DAAE

Daa,e er ikke av de største mote-
1øvene. Han har hatt standard
antrekk i hele år, slitt b1å
'jakke oq ei blå bukse.
Daae er matte-1ærer og enkeltes
store skrekk. Til dem som er
spesielt uskarpe, lister han seg
rundt og kommenterer det de
qiæ.
llan er pendler mellom Tinius og
Handelsskolen og en stund gikk
han surr i timene våre. (Satt
ute og mediterte på en benk
halve timen.) Men det er også
den tida han har rota bort, det
er nemliq fullt kjør der i går-
den.

Sier stadig: t'Det er dokker som
skal opp til eksamen, ikkje meg".

13 TORSTEIN-RYGH

Torstej-n ser vi hver dag komme
kjørende i sin blå Datsun fra
Krokstadefva. Er b1.a. gymlærer
med volleyball på hjernen, ti1
noens forargelse og noens g1ede.
Første gymtimene i året begynner
sterkt med styrketrening, men så
blir det bare slappere og slapp-
ere utover vinteren,
Torstein er ofte å se På våre
festligheter, og å danse liker
han godt. Sier aldri nei når
han blir bedt om noe, og er godt
likt av aIIe. Har i det siste
anlagt skjegg,(hva nå grunnen
kan være til det?)
Torstein er en ivrig supporter
for l'1jøndalen og hadde det der-
for ikke lett I fjor høst. Er
selv medlem av bandy-gruppa.
Veddeløpshester opptar også en
del av Torstei.ns fritid.

Sier ofte:"Da...."

14 LAILA WENNESLAND

Laila er en av de få kvinn-
lige 1ærere på Handelsskolen.
Sykler som regel på skolen,
men kjører eflers rød Skoda.
Proff i maskinskrivinq og
stenografirmen er fullt på
høyde i språk og matte også.
Går med knyttet neve rundt
halsen, hva nå det skal bety.
Hun er grei å ha som lærer og
får fort elevene med i disku-
sjonerrsom gjerne omhandler
kvinnesaker. Det er også kom-
met frem at Laila har tempra-
ment når det er noe hun irri-
terer seg over.

15 DD LUND

vaktmester
Odd er vår berønte vaktmester.
(Scm vi deler med husstellskolen)
Dag ut og daS inn ser vi han gå
rEd trillebår, spade, rive, a1t
etter scrn. Eans verste fiende
er sigarettstuPer o,g-merker.
Han går hver dag etter skolen
og soper rurdt skolen(e).
Ellers ser vi han grave i hagen
ogrydde i blmterbedene.

Odd liker veldig godt å tulle
med jentene. Ibe kanskje ikke
a1le liker like godt. Han er
sportyf og stiller opp når han
blir bedt. (Se midtsidene)
Ikke alle har like tøff vakt-
mester! Er med på det meste,
et typisk eksempel på at man
ikke er eldre enn man fØler
seg. Er flittig benyttet som
avløser på prørzer.

SPESSIELT KJBJNHIEGN: LUE Og
grØnn jakke. (ofte med 1ua i
handa) .

STANDARD T}TIRYKK: ''Nå får dere
ikke 1ov å kaste sigarettstlmpen
på bakken, al-tså. Bruk sØple-
kassa ! "

16 BORGHILD ØYGARDEN

11 BIRGIT NILSEN
rengjØringshjelp

Hvem må på jobb, når vi andre
går? Jo, vår berømte bøtte-
ballett Borghild og Birgit.
lførL tørkle og vaskeforklær
går de I gang med skutebøtte
og klut for å vaske vår klasse-
rom. Ut med sØppef, gottepapir
brusflasker og epleskrotter.
Vaske vekk glosene på pulten,
og tørke av tavla, Puh, for en
jobb.
Blir også flittig benyttet ti1
vakter på prøver, hvotr en av
dem allierer seg med kryssord=
blader og tobakkspakke, og er en
smule trøtt fra kvelden i for-
veien.

1B TURID VOLDBAKKEN
R o11ag

Turid er en utflyttet rolling
med hjemlengsef, noe som gjorde
at hun ved nyttårstider flyttet
oppover igjen. På skolen er ikke
T\:rid av de som jobber seg
(halvt) i hje], det går som oft-
est i sukkersØte romaner om
Peter og Henriette når Sletten
og Svendsen 1ar figurer, model-
Ier og kurver konrne fram på tav-

Hun er el sti11e og rolig jente
(utenpå) i timene, men i frimi-
nuttene kan vi tydelig høre hva
Turid mener om saker og ting.
Hilde er Turid's sidekvinne og
mang en diskusjon er hviskende
ført melIom disse to.
Når vi skal ut å feste, blir
sjelden Turid med. Ti1 det har

hun for store interesser i
skiskyting (he1st skytteren) og
vo1lyba1I som er hennes stØrste
interdsser i fritida. Dessuten
jobber hun en de1 på Numedaf
Kro i helgene. Gym er TUrids
beste fag på skolen, men det
får vi jo son kjent desverre
ikke karakter i.

19 EVA SANDENGTN

Sandsværveien
EVa er også av litt eldre år-
gang. Forsøker med sporty
image, og har derfor alltid ski
på bilen. Sku11e overbevise med
skiakrobatikk, men oppnådde bare
en skulder ut av 1edd. Apropos
bil, Eva er en av klassens rå-
kjørere.

Ellers er hun glad i å diskutere
og klassen hører stadig hennes
mening. Hvis ikke hun har noe å
si sitter hun og fletter sitt
lange lyse hår. Er som oftest
å se etter k].10.00. Hvis hun
en sjelden gang stiller opp tiI
rett tid, går hun litt før på
dagen, så det går opp i opp.
Skolearbeidet går bra av en
e1ler annen merkelig grunn, men
det er noen unntakefser.
Spesiell interesse er i aIle
fa11 ikke matte.

20 HANS GUNNAR LONAR

N otodden
HåndbaII og annen idrett er hans
store interesser.
Har ikke mye fornuftig å si, som
regel er det spydigheter.
På Meheia han ofte sidelengs kom
mer, (rød rakett) har hele vinter
lengtet etter sormer.
Personlig rekord Saggrenda-Idct-
odden 14. min. (kan forbedres).
Er fast leser av \,rG. Liker ikke
ø1, foretrekker derfor ei halv
ei på innerfonrna istedet.
Hvisker hØyt med Håvard i time-
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ne. På skolen er han spesielt
flink i engeisk.
Har en viss forkjærlighet for
å erte på llans. Derfor mister
han trusa ofte i gym'en.
Er i hallen uka lang, kanskje
en liten treningsnarkoman?

Blir kalt: Klassens Co1argo1.

Har sagt: "Åsså så jæzlig
lang sorn han er".

21 JOSTEIN SELJORD

HeddaI
Jostein er en start bqrdesønn
fra Heddal. Fotgjengerenes Don
.luan i Heddal, da han i vinter
påtok seq brøyting av qangveien
der. Sitter bakerst i kJ-assen, oq
er sdn oftest stille og roliq.
Derfor fikk vi æs litt av et
s.jokk da Jætein beqynte med al1-
sanq i Drarmen. frqo er .lostein
glad i en fest, oq da er han
l<l assens underholdninpmann nr. 1 .

Vers oq viser kqnmer på løpende
bånd.
Deler Jores politiske oppfatninq
tiI Dags store forarqelse.
Fast løpeg:tt for kfassens .jenter
i kiosken. Hver daq kommer han
nedlesset med brus, epler,bo1ler
oq qodt.
Eneste i kfassen med førerkort i
klasse 2.
I tjmenej er han vanskeliq å få på
gli,men har Iikevel- fått tilsnak
av Sletten p.q.a. qapskratt.

5pes. k jennetegn : Hodet be gynner
åvokse opp gjennorn håret.

Har saqt:"Eg kan qodt tenk.le
meg deq eg."

22 }UIVARD STEN
Notodden

Liten og spe. Liker seg bra når
han får igjen prøver. Det tYder
jo på at det går bra på skolen.
Er alltid sjåfer når resten av
mafian skal på fest. Likevel er
han ofte å se på bygdefest.
I timene er han stille og rolig,
men det er uterpå.
Under nesen er det litt svart.
(en bart??)
Hater list@opr rnen liker nesten
al-t annet.
Er ofte å se i sin røde Cabri-
olet (Taunus).
I framsetet er det ofte tre.
Håvard er en typisk snill gutt
(tror vi).

K-ienneteqn: Barnehagebuss På
ltbtodden.

23 DAG HELGE KLONTEIG
Miland

r*ang rt.jævel" fra Rjlkan. Har
etterhvert alliert seg med
Notoddenmafiaen son bnrker hans
hybel til vertsfus.
Klassens største matpakkekjører
før han prøvde å kjøre forbi en
bi1 på høyre side.
Halv 10 er han ofte å se på
jernbanebrua.(Han har roet ned
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farten etter den "freske" forbi-
kjøringen) .
På Rjukan har han sin møy kjær,
så ingen bør prøve seg der,
Matte er hans beste fag.
(Bare sex).

Har etter .kortspiil saqt:
"Jeg manglet akkurat et kort
f or myert.
Spes.kjennetegn: Høysnue året
rundt.

24 ELI AARLAND
J ondal-en

E1i er fdt L Bergen, men av en
el1er annen grunn kom hun rek-
ende til Jondalen som 6 åring.
Der fikk stakarane som sku11e
på Samvirklaget seg en virke-
119 skrekk i livet. E1i oq
brødrene gjorde det hett for
mange.
Hun sier mye sprØtt både i tide
og utide. Hun har spesielt mye
å snakke om i timene, men i
friminuttene er hun tom. Da er
det Princen som lokker.
Dans er hennes store hobby.
Sanmen med Liv Jorunn har hun
tråkka rundt på odd Fe11ow til
Latin-p1ater. Der hendte det
mang en gang at hun fikk både
krampe og hull på tåa.
Både på skolen og i fritiden er
hun urolig og utålnrodig. TiI
og med presten mente at hun
hadde lopper i blodet.
I vinter tok hun endelig lap-
pen. Nå er hun landeveiens
store skrekk der hun konrner
susende i den orange Marinaen.
Selv om hun har lappen, tar hun
seg gjerne en fest. Kvart'n er
da yndlingsstedet.
På skolen går det bra, men
engelsk og sos. øk. liker hun
dår1iq.
Standarduttrykk: Hu, hvor det
9år! Nei, det har jeg g1ømt.

StØrst bragd: Var på skitur
med Liv Jorunn, og smurte skj--
ene med multesyltetøy.
Spesielle kjennetegn: HØy cE
ubehersket latter.

25 LIV JORUN BAKLIA
J ondal-en

Komer fra Jondalen hvor lrun
falct.isk har bodd hele sitt 11v.
(Har ikke blitt synlig påvirket
av en skjebne verre enn døden. )
Ftun har da greid å få tuka tak
i en gutt, næ vi hører både
titt og ofte.

Itimene er irrn son regel stille,
untatt on mandapmorgene. Da
prater tun hø1 i trre på Eli om

helgens begivenheter. Hun sltter
på bakerste p:lt og er blitt
bcrnbardert med kritt av Svendsen
p.g.a. korlspill. Har gitt opp
bed.øk. og matte for lenge siden,
men i språk er Llv Jorunn proff.

Ifritiden foretar hun seq ikke
mye, men lun danser oq løser
kryssord. Hennes yndlinqssport

er å kommentere folk på qata.
Dette er en av qrunnene til at
hun har så lett for å drite seq
ut. Ellers er hun med på aft som
et qøy, oq sier ikke nei takk
til en fest. Er hun ikke vill oq
qæren fra før, blir hun.det i
al1efa11 da.

Standarduttrykk: Herre Gud!
Største Braqd: Satte seq på do
oE tissa u!_en å ta av lokket!

26 ANITA HELLUM
B ikjen

Anita flyttet for f år siden fra
Sandefjord ti1 Kongsberg, hvor
hun d:t første åtet bodde i ei
campingvogn ved FelleskjøPet.

I timene plaqer hun lærerne med

spørsmå1, og kommer med trei'f-
ende bemerkninger til deres svar
El.lers tilkjennegi.r hun stadig
sine problemer med kalkulatoren,
og det verste hun vet er å lese
engelsk og svensk, da får hun
tthettarr.

"Sos-øk'enI siste time fredaq
er det sjelden Anita får med seg
I Sandefjord venter nemllg Ole'
og da går turen dit, og På "Tre
Lykter" om 1ørdagskvelden kommer

Anita fort i form.

1 friminuttene går det i Ameri-
kaner, Tab-drikking og ePle-
spising. På skolen går det sånn
passe, men ny-norsken har hun
gitt opp for lenge siden.

Standarduttrykk: "Du, jeg skjøn-
ner ikke dette, jeg.
Har sagt: "Dulærer, det er noe
jeg ikke lurer på her som jeg
lkke forstår. "
5Lørste bragd: Sydde igjen
buksesmekken lør hun qikk På
skolen.

27 TORE SYVERTSEN
Sandsværveien

Tore er tilsynelatende en stille
og rolig kar, helt til man kom-
mer inn på temaer som ligger
Tores hjerte nær. Da går kjeften
i ett kjør. Tore kjører sin trbob-

1et' ti1 skolen bare når siste
buss har gått, og når han en
sjelden gang synes han må møte
presis.
Tore blir beskylt for å ha llten
evne ti1 nytenkning, ti1 tross
for at han er medlem av AUF.
l4ens andre deltar ivrig i rramri-
kanertr e1ler gym, går Tore enten
hjem eJ.ler suger viten fra ilFrem-

tidenrt.
Tores viljestyrke og konsentra-
sjonsevne når det gjelder fekse-
lesing er heller laber. Er der-
for blitt fllnk til å finne på
unnskyldninger når leksa ikke
er gjort.

Tore er av den"dype" typen. Har
sans for de myke verdier; qamle
mi1.jøer, hus, naturerr o.f .
Men Tore går ikke av veien for



å være med på en fest en gang I
blandt, og når hemningene for-
svinner blir Tore snakksalig som

aldri iør.

28 HANS BAKKERUD

Gamlevn. Darh.t

Saab-fantonret fra Darbu, han
er derfor hjelpeg:tt på Bil-
kunpaniet.
I Røde Kors er han aktivt med-
lemroq tro oq om han ikke er en
liten federspire?
På vol1eyba11-1aget han er en
uønsket g.jest da hans laq av en
elfer annen qrunn aIltid må

bite i det sure eplet.(fes:Hans)
På skolen er Hans helt med, men

mattelæreren har visse pro-
blemer med å få Hans til å for-
ståhvor alfe x'ene og y'ene
skal- plasseres.
Hans er dessuten aI-[e sviqer-
mødres drøm.

Har sagt:'rJævl-a telemarkinger" !

Spesielle tilbøyliqheter:Kikke
etter damene.

29 GERD E. BAKKEN

R o11 ag

Hun kommer fra Rollag i sln VW-

coup6. Det suverent lYseste
hodet I klassen, bare Gerd har
det. Når hun i tiilegq giør sine
lekser flittj-q, kan det ikke
bli annet enn en sekser.
Hun sier sin meninq og vil gjerne
med læreren stride. Som oftest
forholder vi, andre oss da tause.

Vi må skuffe alle potensielle
beilere, Gerd er allerede veI
etablert (mann og to barn).
I friminuttene dYrkes Pa11 N'la1l

sigarettene, selv om hun vet at
hun ikke skulle. En ting vi ikke
forstår er at Gerd kan skravfe
mens hun hakker tenner.
Gerd er dessuten den mest skik-
keliqe av oss, hun har nemlig
tenkt å stå over russefeiringa.

Har saqt(ti1 Sletten):"Vi har
ikke gjort noe feil, vi har bare
ikke forstått noen ting:rl

Standarduttrykk: "Ja, men hør
nå her ....tt

30 ANNE METTE AMODT

Bever grenda

Anne Mette konnner fra Bever-
grenda. B1i-r ofte observert
i grønn boble, men sYkler
til skolen for trinnnens skYld
(ia1lefa1l vår,høst). I gyrndn

blir det ikke så mye trim. Da

er det enten turgåing e11er
bordtenni.s. Hun er ivriq mot-
stander av volleyball som flere
andre.

På skolen sitter hun ved siden
av Hanne, og vi hØrer ofte 1at-
ter og hvisking derfra. Anne
Mette går ikke av veien for en
fest, og da er det Kvart'n

el1er China House som er stedet,
E1lers er hun å finne bak kassa
på Matsenteret etter skoletid
q Lørdager. På skolen er hun
f1ink, og g)ør som regel lekser.
Anne Mette er også nesten all-
tid i godt humør. (Er det
kanskje en gutt med i sPillet?)

HAR SAGT: (På en fest, unn-
skyldning for ikke å k1øre)

Itsilen min er så g1att. "

31 HANNE WALA

Hostvedt

Hanne er fra Hostvedt, hvor
hun er odelsjente. Vanligvis
stille og rolig, men det inn-
trykket forsvinner når hun er
på fest.
I fritiden er det Trond og PV

som står høyest på lista, men

ellers er det jobbing på Seter-
buarspeider'n og hun er også
med i styret i YSBU.
På skolen har hun et nært sam-
arbeid med Anne Mette. Ikke
alltid det er like stille i
det hjørnet da, nei.
På skolen er l-un fl ink, men

engelsk er ikke akkurat hennes
favoritt.
På Kvart'n er fun oftest å se
torsdaqer, på krokveld.

Har sagt:(på fest) Jeg føler
meg så veldig ]odden i hue".

32 LINDA BERG

Ringveien

Lenge fØr Linda entrer bussen På
Kongsgårdsrnoen har hun kjemPet
seg fram gjennom snØ u) bfest,
for at "rroens" innvånere skal få
sin avis ti1 morgenkaffen. Det
trykte ord opptar Linda etter at
hun er konrnet ti1 skolen også-
ihvertfaft i hvert friminutt. Da

dukker hun ned i en Pocketbok -
ny for hver dag, men cowboY-
helten vinner ti1 slutt.
I timen er hun av de få som en
gang i blandt konrner med sPørs-
mål, men ikke i matte, for der
er det ikke mange Problemer.
Selv om røyken tar På kondisen
er en tur i skog og mark På sleP
etter Iovinda (hvit kongePuddel)
stadig aktuelt, om sommeren vel
og merke.
En gang i blandt jobber hun På
China House, men om hun ikke er
på 3obb, så kan det nok hende
hun er der likeve1.
Skal det \rære fest, er China
House stedet og dansegulvet
sliter hun titt og ofte.

Har sagt(ofte):"Neei, jeq er
ikke helt sikker jeg asså".

33 HERBJØRN TEKSLE
Lyngdal,
p.t. Idrettsvdien

Herbjørn er en lyngdøling i
eksiI. Etter rundreise i pro-
vinsen, Saggrenda og to år som

smØrer på Lampeland, ble ogsir

han fornuftig og begynte På
Kongsberg Handelsskole.

llerb.jørn har hele tiden vært
ftittig på skolen, og tillits-
vervene har vært manqe. I ftg.
informerte kilder er llerbjørn
et typisk ti-Lfelle av sPaltet
personlighet, etter k1 15.00
kommer hans eqenLlige i"q
fram.

llan deltar aktivt på mange fest -

er og da er Herbjørn på toPP.
llan er å finne både høyt og lavt
i lokalet. Til sine tider kan
flerbjørn virke stresset, man tar
det som regel med fatning. llan
klarer å orqanisere det verste
rotet, det er derfor han har
god karakter i organisasjonsJirre

Herbjorn liker maten godt stekt,
derfor puttet han bj ffen han
fikk på russefest i Drammen, i
1omma, tok den med hjem til Dag

og st.ekte den lerdig der.

Storste bragd: Sovnet i nær-
ingslæretime i'l . kl.

Har sagt: A1t for mye, for ofte.

34 HILDE PRESTEGÅRDIN
U vdal

Hilde kqnrer fra ei bygd øverst
i Nunedal, sorn egentlig heter
Uvda1, men som blir kalt "indianer
land" (av forskjellige grunner)
Hun bor egentlig der, men det er
sjelden man finner henne hjemme.
Enten er hun på Mårbu og hielper
slne foreldre, e1lers er hun å
finne på hybelen i lbnqsberg.

HiLlde er særlig opptatt med lazz-
gl,rnnastikk, ganmeldans og annen
dans. @ på gutter har hun det
store draget. Hun tar gjerne en
fest, og er som oftest på Kvart'n
å finne. På skolen går det både
opp og ned. (helst ned). Hun
klager ofte sin store nød til
sidemannen Turid. (Like barn
Ieker best). Hilde er også
det man kan kalle motefØve.
Hun stiller stadig i nye k1ær.
Ellers har hun et stabilt og
godt humør.

HAR SAGT: "Nei, så irritabeft"
STAI'JDARD U'IRYKK: "Han er kiekk,
han"
STøRSTE BRAGD: "Vraka en bi1 5-
6 måneder etter hun fikk lappen"

35 LlLL HERIGSTAD
Harriet Backersgt.

Lill- er klassens rol-ig hjØrne.
Snakker kun på oppfordring. l4en
selv om Lil1 er av de som ikke
snakker for mye tar hun mer enn
gjerne en real fest. (Stillest
vann har dypest grunn), og da
er Kvart' n yndlingsstedet.
En av Lill's hobbis er judo, så
gutter ikke prøv dere, da kan
dere gjøre noe dere komner til
a angre pa.

forts. lt



På skolen er ikke Lill så ofte
å se, derfor topper hun fra-
værslista like før'Eva' Jenta
er ikke dum når det glelder
noen fag, men det skorter som

re ge1 På innsatsviljen hennes'
som hos mange andre. LilI er
flink til å tegne, oq blir
timene for kiedelige tar hun

*nn." fatt. Hun liker også
veldiq godt å strikke, og det
er ofle-vi kan sitte i timene
oq se at stikketøYet vokser'
t itl er ikke lett å få tak i,
men er observert i PaPPas
hinrnelblå Chevrolet-54'

?
NY SVøMMETEKNIKK
LANSERES

Da etterhånden stadig flere har
fått øynene opp for den forfri-
skende vanen med en morgen-duk-
kert før man begYnner dagens
dont, har dette resultert i at
svømmehall-ens kaPasitet for-
lengst er overskredet.

Dette har-etter det t'81å pioner"
erfarer resultert i at idretts-
hallstyret nå har kontaktet en

av autoritetene i svømmingens
edle kunst, den svømmende sYk-
Iist Omar Fvju, som i samar-
beid med svømmekollega Odd Ka-
hrs har fått i oPPdrag å utar-
beide en helt nY svømmeteknikk
spesielt beregnet På offentlige
svømmehaller.

Den nye teknikken som ka1les
KTJMBAD går i grove trekk ut
på at hver svømmer skal ta så
liten plass i vannet som mulig.
Håde fraspark og armtak blir
svært redusert.

Det er ennå ikke helt klarlagt
hvem som skal instruere i den
nye teknikkenr men idretts-
hallstyret sier i en komentar
at det vel er naturlig at opP-
havsmennene til teknikken er
de nærmeste ti1 ågjøre dette.

Det bør vel ihvertfall være i
alfes i.nteresse at kapasiteten
i vårt kommunale bad blir enda
bedre utnyttet enn det som er
tilfellet i dag.

Sigurd fnutsen [/S
Nytorget, df.73 14 18

Kongsberg

NYTT FRA

ST ORT IN GET

Det har i den siste tiden vært
meldt fra sikre kilder at Den

Norske Nobelkomite6n, som jo
har ansvaret for å dele ut
Nobels fredsPrj-s, er røket oPP

i et økonomisk uføre. For mYe

"kvinner, vin og sangt' r for
mange år, har tæret kraftig På
det fondet den svenske dYnamitt-
oppfinneren etterlot seg, og da

beklageligvis gav Det Norske
Storting en del av ansvaret for.
Det var forutsetningen at det
bare var rentene fondet kastet
av seq som hvert år skulle ut-
deles i form av Priser. Men det
gikk bare noen få år før komi-
teeri hadde sPist og drukket oPP

rentene og siden har det qått
på fondet løs. Dette har derfor
ført til den krisen man nå står
ovenfor, hvor man kun er i stand
til å utbetale fredsPrisen i
noen få år til før fondet er
tømt.

Ny- ordning:

U-FREDSPR I5
Internt i komiteerl vurderer en

nå en ny-ordning i forbindelse
med utdelingen av Prisen. Det
er fremmet forslaq om at man ca.
1/2 år før derr ordinære freds-
prisen deles ut, deler ut en så-
kalt. u-fredspris. Den Person,
institusjon e.1. denne u-freds-
prisen tl1ial1er , blj-r På1agt
å innbetale et PengebeløP av
tilsvarende størrelse som årets
fredspris. På denne måten vil
man kunne finansiere fremtidiqe
utdelinger av fredsPrisen.

LOKAL FAVORITT

llvilke kvalifikasjoner og krav
som stilles ti1 kandidatene til
den nye u-fredsprisen, er På det
nåværende tidsPunkt ikke kjent.
l{en det ryktes at en lokal kan-
didat kan komme til å bli en av
favorittene. Det er i hvert fall
et faktum at HøYres ordførerkan-
didat ved årets kommunevalq,
Odd Kallerud, har fremmet for-
slag med solld begrunnelse På
venstrerepresentanten l'lorten
Lande. f{en Lande burde ikke ta
seieren på forskudd. Vi mfi huske
på at def- kan være flere små u-
fredskapere rundt om i det gan-
ske land.

1)

2)

BLA-RUSSENS
TOP-HITS LISTE:

"81å-Pion6r" har gleden av å bri
en utsøkt fiste over PoPUIære me

dier, innspillt med Iokale utøve
Rekkefø1gen er antakelig bestemt
ved en eller annen form for demo

kratisk avstemrelse:

I could dance all night-
O1e EVju
I remember Blvis PresIY-
Alf Svendsen

3) lntet nytt under solen-
Magnus Netland

4) vh;t did theY do to the PeoPl
Ornar Evju

5) I morgol i norgo, men ikkje i

Rolf H. Paulsen
6) Sti-Il crasy after all these I

f4arthon Sletten
7) No milk todaY-

Kongsberg lElkeforsYnlng
B) Hair-

Ole Evju
9) Light mY fi-re-

Karl Tangen
rol iiipp faÅgene fri, det er vå

Håkon Bergh
I 1 ) Ring mY bell-

Arthur Borge
12) Yes sir, i can @gie-

Johanna Swårtz
13) I long to hear Your footsteP

Åge Lien
14) Bad boY-

Morten Lande
15) Don't give uP on us-

Rødrussen
16) Musevisa-

Anne-Lise Hansen
'l 7) One and one, ls one-

Kjell Inge Daae

18) Railroad man-
OIe Eskerud

19) I4ost of us are sad- 
" -

Kongsberg Menighetsråd
20) LaYin'too 1ow too 1on9-

Rødrussen

Ut går:
-Old brown shoes-
Age Lien

-Vi har ingen svar a 9r-
Blårussen

Se oPP for:
--Sor.Y,f'malady
RoIf H- Paulsen

-Hei sveis-
ole Evju

RADIO.TV.
SENTER A.S
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MÅRBU TURISTHYTTE

æ7x12**tr:
Åpner 29. juni for fot-
turister og fæG gie.br.

Fiskekortsa§.

Ypperl[ utggtgrg {«t
for trrer innova lb&>
gervidda.

GJøR SOM BLARUSSEN

CA TIL:

EYEI PBESTEGABDEI{
Mårbu Turisthytte
3666 Atrå p.å.
Mobiltlf. 56 034 (kanal 7)

Skolegt. 2 - Tlf. 73 ?5 90

GUTTE. OG I'NGIX}U§XLDN

Vi monterer
tilhengerfeste for deg.

Spcsialtonstruert for Votkswagen og Audi. Forskrifts
messit mootcrl

voe'scn. Artdi. G.oo. EE

Velkommen til
BøHMER BADIO

- ELEKTRISK hyggelig handel.

DaCftnn'§

Bu&snu sLT

SKOLEGATA 14 KONGStsERG
Skavanger - Telefon 73 26 Y - 3600 Kongsberg

Volkswogen- og AudFeiere!

Håkon Lioslond Bilforretning A/5



NYTT ARBEIDSANTRTKK
P.g.a. rødrussens herjinger natt
til 17.mai hvert eneste år, er
det tvingende nødvendiq å renske
Storgata og de øvrige sentrums-
gater for ulumskheter som papir
og bøss, ølilakser og qjenglemte
rødruss før arrangementer tar til
ved 7-tiden om morgenen.

Dette har i de siste år vært Natur
og Ungdom sin oppgave, og de har
etterhvert opparbeidet seg en
betydelig rutine når det gjelder
dette arbeidet. De har derfor
også funnet ut den mest hensikts-
messige arbeidsdrakt å benytte
under dette arbeidet. Etter flere
års eksperimentering har de nå
utarbeidet en model1 som ful1t
ut tilfredsstiller de krav som
still-es til et funksjonsriktig
arbeidsantrekk. Dette prøvean-
trekket som er avbildet b1e
første ganq brukt i fjor og man
regner med at oqså de endelige
utgavene vil få dette utseendet.

Vi legqer merke tiL de rommelige
og høye støvlene - isolerer mot
trekk og glassskår, samt under-
kittelen som hindrer støv etc.
å trenge inn på underklærne.
Videre oppover kan vi lkke unngå
å legge merke til den tidløse og
lune dynejakken. Vi noterer også
det praktiske hodetørkfet samt
vantene. Det kan være kaldt tid-
1iq på morgenkvisten.

Sist men ikke minst må vi nevne
arbeidsredskapet som selvfølgelig
ikke er noen piasavakost med
nylonbust. Som den organisasjon
Natur og ungdom er, har man satset
på gode og ekte sopelimer, med
prima bjørkeris fra Sølvverks-
skogene.

"81å pionererrr ønsker Natur og
Ungdom videre tiJ. lykke i kampen
mot rødrussens fyllestreker og
håper at arbeidet går enda ]ettere
nå da de har fått seg et funk-

sjonsriktiq og tidløst arbeids-
antrekk fritt for moteluner og
plaststo ffer.

Natur og Ungdom sin nye arbeids-
drakt under praktisk utprøve,lse.

TRANGT OM SALIGHETA
Det har i mange år rrært en kjent
sak at Kongsberg Handelsskole
har hatt tildels store problemer
m.h.t. romsituasjonen og plassen
i de rorn man har hatt til rådig-
het. Dette har gjennom årene
ført ti1 en rekke provisoriske
ordninger, som etter lang tids
bruk he1ler må oppfattes som
permanente.

Saken har \ært til behandling i
en rekke råd og utvalg, her nev-
ner vi bare noen få: fylkessko-
lestyret, lrelserådet, parkves-
enet (argående innendørs be-
plantnirg), forliksrådet, arbei-
dstilsynet, o.s.v.
æt er Hrskerud I\rlkesskolesty-
re's lavprioritering av handels-
skoler sn har ført til den kri-
sen skolen nå er i.
Problqnet har na nådd et forelø-
piq klimaks. Iærer Ole EVju
gjorde i vinter et forsøk scm
gikk ut på undervise to klasser
i sanrne rqn santidig, ved å
pfassere to pulter c4på hverarr
dre. Dette nedførLe da at Lære-
ren måtte gå til anskaffelse av
en gardintrapp for å nå opp til
den øzerste klassen. Dessuten
medførte ordningen visse prob-
lemer når elevene øverst måtte
ut i nødvendige ærend. Dette
siste problemet ble avhjulpet
ved at man fikk utfånt et brann-
seil fra Kongsberg brannvesen.

Dette fØrte ti.l at trengende
elever kunne konrne seg tryggere
og framfor a1t, raskere ned.
Forsøket b1e avsluttet før
helserådet og arbeidstilsynet
rakk å uttale seg.
Det var dette totalt mislykkede
forsØket som fØrte til at året

blåruss har måttet leve dette
skoleåret i eksil på Gymnaset.
noe som fra mange hold er kar-
akterisert som et overgrep på
en minoritetsgruppe, og en ned-
verdigelse for oss "Ed1e Bl-å".
SISTE:
Det har nå lykkes K.H. å Iøse
sine plassproblemer. En loka1
entrepenØr er i fu1l sving med
å reise lokaliteter som vil stå
ferdig ti1 bruk hØsten -80.
Det dreier seg kanskje ikke om
skolelokaliteter i tradisjonell
form, men en husbåt (Ies pram)
som er tenkt plassert på Lågen

fortø\ld i i.drettshallen. Tanken
b1e aktualisert (og realisert)
etter at en representant for
bygg oS eiendomskontoret i fy1-
ket tilfeldigvis kom over et
parti pent brukte oljefat og
forskal ingsnater i aler .

Det gjelder å spare, nemlig!

Et snekkerlag hos PK i sving
med å spikre sarT[nen en pram som
skal b1i Handefsskolens nye
lokaliteter.
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SP ORT

81årussen vant øl-stafetten
på Handelsskolens julebord.
Hvem har sagt at man ikke dri-
ver sport på Handelsskolen?
Denne påstanden bl-e skamme-
1ig tilbakevist under jule-
uoidet ti1 H.skolen. Blårus-
sen gikk da seirende ut av
lrx0r5 L øI-stafetten og seieren
var overbevisenCe med tanke
på fremtidig russefeiring.
På forhånd hadde det koruPte
elevrådet lagt forholdene
best mulig til rette slik at
blårussen ikke skulle vinne.

Reglene var nemlig slik at
b1årussen skulle Plukke ut
et 4-manns lag blant 17 russ ,
mensCe restrerende elevene ved
handel-sskofen (over 100) skul-
le stille et 4-manns lag. Det
var ikke ett lag fra hver kI-
asse, som naturlig hadde vært
I tillegg til dette skulfe
øLet iortæres ved hjelp av
sullerør, noe som også dis-
kriminerer bfårussen i det 1

og 2 kl er vant til å drikke
rødbrusen sin med sugerør.
Ti1 tross for dette qikk bIå-
russen seirende ut av kaPP-
striden.

PS. Det har fra 1 oq ? kI hold,
senere blitt hevdet at b1å-
russen jukset til seg seieren.
Dette tilbakeviser vi som bare
sprøyt i det nøytrale dommere
var til stede og avgjorde kam-
pen. B1å-pioner vil derfor få
trøste små 1 og 2 klassinger
med at om 1. elLer 2. år blir
det (kanskje) deres tur.

HVORFOR ALLTID
HUN OM EN BAT

Vi har i årenes løP hørt mange
forklaringer På hvorfor en båt
alltid er hunkjØnn. Men maken
til den listen som Gøteborg-Tid-
nirgen varter oIæ med, kan vi
ikke minnes å ha sett. Avisen
ber oss ta forklaringene for det
de er verdt. Bladets høYst uærr
bødige ti punkts forklaring På
hvorfor vi alltid si.er hun om en
båt, ser slik ut:

1) Lokker med forførerde linjer.
2) Må styres av en mann-
3) TåIer ikke overbelastning-
4) Må ha en mann ti1 å rigge seg

5) Skifter navn når hun skifter
eier.

6) Koster mer å hrolde enn eieren
hadde tenkt seg.

7) Kan dra med seg en mann i
dypet.

B) Må sparkles og males før hun
skal ut.

9) Blir med årene gissen, besvær-
liS oS vanskelig å håndtere.

10) Tar makten i en ubevoktet
øyeb1ikk.Blårussens seirende lag etter den

overbevisende seiren i ol-stafetten'

FJERN SLEKNING AV DE PÅSTÅTTE

I.JHYRER I LOCK NESS OG SELJORDS

VANNET?

(fra vår fuskende medarbeider
i rådhuset og ved Kjennerudvannet

Vann Skrekk )

En lenqe godt bevart hemmelig-
het i rådhuset, er kommet for
en dag (og hvilken dagr jo'
'17-mai) Det finnes ett sjøuhYre
i en av Kongsbergs mest besøkte
badeplasser, nemliq Kjennerud-
vannet. 0g dette har man fra
Komunal-t hold vært fullt klar
over i flere år, uten at man

har foretatt seg noe nevneverdig
med forholdet, tiJ-tross for at
mang en borger godt kunne ha

sat[ ]ivet til under sin uskYld-
ige badetur i Kjennerudvannet'

IITDøDD RASE

Sjøuhyre det dreier seg om er et
eksemplar av en rase man trodde
var dødd ut for flere mi1l. år
siden (f.Kr.) UhYret ser ut som

et helt vanlig uhYre, som vi er
vant til å se, med hode, hale,
Iang tunge og-,en munn som det
freåer ild fra. Altså helt van-
11s.

Etter anmodning ?ra rr31fi Pisn6Pr!
har forskere fra Undersiøuhyrisk
Institutt, de siste 14 dagene
vært ved Kjennerudvannet for å

granske dette særegne tilfelle
noe nærnere. Forskerne har denne
forklaringen På fenomenet:

NY BUNN

Frof.dr.med.Philne Lu Re Ri' som

l-rar ledet forskerteamet sier:

BLA-PIONER AVSLffiER:

SJØUHYRE I KJENNERUDVANNET !

4et viser seg at det mn før
trcdde var bunnen i Xjerneru<!-
vannet, bare har vært en hirrre
av is forårsaket av en lokal is-
tid. De målirger vi har gjort
viser at denne hinnen av is, som

etter millioner av år minner mYe

om en helt naturlig bunn i en
innsjø, har smeltet lanqsomt i
løpet av de siste 2 miIl. år.
Våre bereqninger viser at is-
hinnen brast i februar 1977, for-
øvrig forårsaket av et høYtrYkk
i juli -75, som igjen forårsaket
et ekstraordinært stort badeliv
med mange flodhestliknende
kongsberggensere som gjorde at
hinnen av is allerede da sl-o

verdig, slik en kanskje skulle
tro. Dette har sammenheng med at
rommet under ikke var tomt, men

fylt med en svart, seiq væske.
På fagspråket kalles denne væsk-
en for råolje.
Sjøuhyre, som vi forøvrig har
kalt Nusse, har som det siste
eksemplar av sitt slag, ligget
nedfrosset i denne ishinnen ved
en slik tempratur at hennes fivs-
funksjoner har blitt oPPrett-
holdt. -
SENSASJON

--Mens vi regner med at denne is-
hinnen ble dannet for flere mi11
år siden, er ikke Nusse mer enn

sprekker. Da hinnen smeltet helt ca 10 år gammel. Dette har sam-

bort sank ikke vannstanden nevne- menheng med at den dvaletilstand

.
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SJØUHYRE

Nusse har befundet seg i, j'kke
har hatt noen inflYtelse På hen-
nes alder. Dette må karakteri-
seres som litt av en sensasjon.-

KOI'4UNENS ROLLE
Hvilken rolle har så kommunen
spilt i denne saken? "BIå Pio-
n6r" har brakt På det rene at
kommunens folk helt har handlet
uten respekt for hverken liv
eller verdier, siden saken kbm

rådmann Fri-js for øre våren
1968, Gjennomqangsmelodien for
kommunen har vært at Nusse ikke
skutle komme offentligheten for
øye, før kommunen hadde råd til
å'anlegge et nYtt badeanlegg et
annet sted. Man regner nemlig
med at Kjennerudvannet vil bli
en utvidet del av den Planlaqte
nasjonalparken på Hardangervidda.
Dette vil spolere muligheten av
å i fremtiden kunne bruke Kjenne-
rudvannet ti1 den massebading
det t.iI nå har vært utsatt for.
Naturliq nok er det ingen av de
l-edene politikere elLer noen i
administrasjonen som vil kommen-
tere saken. Alle medlemmene av
bystyret har vært fullt klar
over forhofdet.(Bortsett fra en
ung representant for Venstre som
man ikke turde fortelle det til
fordi man regnet med at han ikke
klarte å holde tett.) nBLå

Pionerrr synes saken minner om en
skremmende likegJ-ad holdning
overfor velgerne, og oppfordrer
a1le til å boikotte fremtidi.ge
kommunevalg. Dessuten vi1 vi tro
at det gjelder å være tidI1g ute
hvis en skal. klare å få duppa
rompa nedi Saggrenda-dammen til
sommeren. \usse får nok være
i fred.

madrofityl* 4,s

trusil(K-FOTO-RADIO-Tv

Nytorget -Tlt.7310 23

Bestill time hos

Salong Åg"
Myntgt. 2 - Telefon 731650 - 3600 Kongsberg

ORD (S ) BRAK

Bri tt-trlaldemar het er j eg , og

min mor gråt da jeq ble født.
llen far behøvde ikke gråte over
spilt sæd.

"Fp1et fa1ler ikke langt fra
stammenr, sa dermen jeq var meq

selv lik allerede den rgangen.
Da jeg ville være nred de andre
ungene på 1eken, kom jeg hanke-
løs hjem tll mor.
"Like barn leker best," sa hun,
"så du får heller lcke a1ene.'r
llen brendt barn som har fått
smaken på steken, lukLer i11e.
Da jeg skulle lære å svØmme'
sa far at nød lærer naken kvin-
ne å sp.inne oq hevmeq oPPj vas-
l<evannel . "Dcn henges e.i , sorn

alt er druknet!" ropte han og
s1o barnet ut. med vannet. Siden
lærte han meg at når nøden er
størsL, er det- ingen hjelP og
fri. Broren men var femte hjulet
på vogna, jeq var tapt bak. Da

jeg begynte pii skolen lærte jeg
nye lekser.
"Det er riktig at man lærer så
lenge man lever," sa 1æreren,
"men etterhvert lærer man bare
borl," la han ti1. Sånn lærte
vi at ingen kjenner dagen før
en har lest Aftenposten.
ttMan skal høre mye før ørene
faller av,'r skrek 1æreren, og
vred øret av meq under overhør-
ingen, da jeg var dum nok til å

si, atdet man ikke vet har man
ikke vondt av. Det var da jeg
fikk kalde føtter av å qå på
tynn is.
Det var mye jeg ikke forstod.
llva var vitsen med å komme f,ørst
til mø1la når de første sku1le
bli de siste? Hvorfor skal det
rak rygg ti1 å bære medgang, når
den alikevel skal tidliq krøkes?

'tEn god latter forlenger 1ivet,"
humret onkel [{ans, og 1o seg i-

hje1. Jeg giftet meg. Først var
ingen skjede skadd, men snart
var skril-tet tatt. "Jar.ja, man

reder som man liggerr" tenkte
jeg.
Den som graver en grav, finner
ut hvor hunden ligger begravet.

"l-1aren vant oppover, men ned-
over tapte jegr" pleide jeg å

si. l"len hva skulle jeg si ti1
mange bekker små gjorde en stor
å som allikevel bare var et sP-
ytt i havet? AlIe vet jo at
frem oq tilbake er dobbelt så
1anqt.
"[)et går flere toq" sa de, mens
hele NSB qikk til helvete. 0m

sommeren qikk jeg alltid over
bekken etter vann fordi qresset
alltid var grønnest på den and-
re siden av gjendet.
Når .jeg ville fortelJ.e eventyr
for sønnesønnen min, lurte jeg
på om han ville høre det om den
Iure reven som lurte på om den
hadde lurt seg selv. Eller om

jeg skulle ta den om bjørnen
som hadde 10 manns styrke og 12
manns fett. Eller det om haren
som ikke visste hvor den selv
hoppet.
"En dåre kan sannelig spørre for
segrtt sa min sønnesønn. "Det er
ikke lett å gjøre en torsk om

til ti vise laks," sa jeg sPøke-
fu11t.
"Nei, men ve1 begynt er let-tere
sagt enn gjortr" sa han. "De
gamle er nå eldst da," sukket-
.i eq.
"Ja, det er tydelig at alderen
tyngerr'r sa gutten. Jeg skjønte
plutselig at jeg snart hadde sa-
get over øksen som liggemed
roten til alt ondt. Når jeg nå
ligger på mitt døds1eie, vet
jeg at jeg hverken har gått den
smafe eller brede vei. men den
veien hona sparker.

A. R ISTVE DT EFTF.
G LØER OTTOSEN

Telefon 731347 3600 Kongsberg

OPTIKER

Biøtn
Kirkegt. l0
tlf.73 zt4 00

Åpent hver lørdag

Jl' F'*J..".HP siKo
DRAftTMENSVEIEN

BEN§IN SERVICE

EUFlCtal<o

Ilf.(03) 73 22 0l frtobil tll. 57 604 '55 2't:'



Lys og mørk eik leveres omgående fra lager.
Åpningstlder:

Mand?g, tirsdag, onsdag, fredag .............. kl. 9.00-1?.00
Torsdag ..... k1.9.00-18.00
Ameniverlørdag ................. kI.9.00-13.00

ØKONOMIENS FADER VAR

Vår kapi.ta1, D-l som er i Vesten
Amor:isert vorde Di.ne investeringer
Kcfime Din profitt
Stige dine kurser i Wa1l Stre3t,
så1edes scm i Europa.
Gi oss i dag vår daglige crnsetning.
Og forleng våre kreditter scrn vi for-
lenger våre skyldnere.
Led oss ikke inn i. konkurs.
Irbn fri oss fra fagforenirgene.
For Dj-n er halve verden, makten
og rikdonrnen i 200 år --
Manrnon!

ALT ELEKTRISK - AUT. INSTALLATøR

Nytorget - 3600 Kongsberg

Skogsredskaper a/s
D/myrgi r 1 B Tlf (03) 7-r 37 00 ll6OO Kongsbr'§

FEESitrI FAFIVE clG MILJE'
SPESIALFEIFIFIETNTNG

sToRGT.24 - 3600 KONGSBERG - TELEFON (03)731402

r tptlg![-e,tgr Konssberg

Banev.32 - Kongsberg - TIf.73 13 35

DRAMMENSVTIEN

KOLONIAL

Gml, Drammensveien - Kongsberg

Bil I Traktorsalg A/S
Storgt. 35 - 3600 Kongsberg.

Ttt.7311 17
vis a vis taxistasjonen

Nytorget - Tlf. (01) 73 15 OB

BUTIKKEN FOR VOKSNE VELKLEDDE

Skal De bygge eller modemasere?

KONGSBERG DAMPSAG
SON]NCV S GATE 9. KONGSBEBG

§OLUEE NMUNDSEN I

UESTS! IIE]I FIRUEHAII IIEI
Nytorget, 36O0 Kongsberg. Tlf. (03) 73 11 09

}II,§IKICSERWI(cE.§
IC(oNGSBEBG

TilSTAUIEf,TER _ IIOTER _ REKVIS]TA _ PLATER _ MUSII(KSKOLE

Gullsmad
3gr,æ,+

EiltlR wlililÆss
ER STEDET

Nyrorget, tlf.73 13 04



GJøR SOM BLARUSSEN !

GJELDER DET:
BØKER OG MATERIELL

GA TIL:

FI.Gi. ISRS5EN A€
BOK. OG PAPIRHAITIDEL
Nymoens Torg og Kirkegt.7

.Io

DnC

HEI UNGDOM !

VILKOMMEN TIL VÅR

FOTO OG PLATEDISK

MUSIKK & FOTO
Kari Borge

KONGSBERG
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Brødr, Sælebakke [/S
Storgt.30, Kongsberg, df.08 - 73 10 99

Aut. Fordforhandler

V I GRATULERER

KONGSBERG MED

DET FØRSTE

BLARUSSKULL

BLARUSsEN KJØPER

UNDERTØYET SITT
HOS:

:Eiker
TRIKOTASJ E UTSALG

E. BAKKERUD & E. SAUDE

CI. s. wilmrsvo[[
Storgt.24 - Tlf.31 573

Dyrmyrgt. {5, tll.73 36 55
eiO. Lampeland, tlt. Svene 235
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t,RUrit-(At.l
Iol I'Ltssefeir-rnqa.

llerilirrtl lirstebil v,/llrlrJe, He

lnnk.jøp iiv ut:;tyr t_ii ltyrrtrnq.rv br1,
i.erln i,ry ilv trirrrspi.rrenter oq ;rlakater. ol.. vz,l-.1esL

rnu J. r r,.;llussef'est, h.lelte,/[ unqs senteret, 0]avs gt.2,
tltri elrnq irv i.ussekort ool avi-ser v/herb.1 ørn
Uocl rnat oq qodt dr rkke gir t jo-hei tilt i d 1 i g m clr qe r) .
( 0Os I 5e 1 I er 6 lærere kommer, husk at deer de sjsle som skal hjem.)

I ramrnøte f or. al le på llanrjelsskolen.
Vi skirl teqne plakater, transparent.er til
bru k på Aks.j on U 1å Ne I l ik og i russet oget ,+ å pynte lasLebilen
V i holder på t_ i1 vi er f erdige.
Ta med hammerrspiker, ma.l_erkoster og a1t.
annet utsLyr som det kan Lenkes v i fårbruk for.
liente ts1å ruellrker i 0slo

lri uLskeielse.
v/Hans

lrammøte f or alle på ilandelsskolen.
Fordelrnq av nell-lker o! aviser 0.,/T,,.."

Salqet starter fra fø1 gende steder:
-N ymoens T or g v/T ur id, H ilde og L inda
-Bankhjørnet v/Anttr:, -rv Jorunn og Eli
-Nyt0rget v/Hans og Hans Gunnar
-Reidar Brekke v/Ev a og L i ti
-S-1aget Numedafsvn. v/Dag og Herbjørn
-5-1aget Konqsqårdm. v/Jostein oq Håvard
-Bjørn's Iian, Rudsm. vz'Hanne og Arrne Mette
Full irrnsats, r det.te tidsrom er det
flest folk ute.
Jnnleverlng av penqer på H. skolen

Fri uLskeieise.
v/l ore

lvla I 1'.-t ,;, k I 'l {.r. u0

løpet

19.00

1 av dagen

1 5. UU

kvelden

15.00-17.0i.1

1t.1t

kvelden

rl,ik1

i. t

k1

0m

Mai 16; k1 09.0u

kl 09 .3A

k]

k1

0nr



klr)2.00

k1 02.00-05.00

k1 u5.00

k1 06.10

k1 L)6.4\

k] 09.00

k1 89.3A
kt.11.00-14.00
k1 14.00

kt 15.00

k1 15.30

0rn kvelden

AIle nrøter vecl llandelsskolen f or å trli
iøf'teL,-,pp på lastebilen.
Vekk irrq av lærere (l'tye t jr:-hei)
i-l usk at 1ærerne skal taes med på laste-
bjlen et-ter hverl som de blir våkne.
Russef rokost hos Ilisabeth Daae, SchIan-
brrrs;chv. 2A. tVr spiser oss gocl e oq metLe
det er i-kke qodt å vite når neste gang b1

Avreise ti1 Kirketorget, vi må være der
k1 6.45.

Uppstilling for deltakelse i 11-maj.
komiteens program. Bekransni-rr q ved fva.
Sang "Sønner av N or ge ", denne må læres
utenat. Pause ca mellom k1800 og 900.
Frammøte H.skolen.
0ppstrlling av toqet vårt sammen med
l-ærere og eventuelle andre elever
Avmars3 for deltakelse i barnetoget.
Salq av aviser
Samling Gamle Gyrnnaset.
0ppstilling riq klargjørinq av vårt. inn-
slag i russetoqet.
Årets russet.og seLter seg i bevegeJ-se.
(Vi er forhåpentjig enda med.;
Russetale på Nytorget
Salg av avrser

Saml ing på Hander-Lsskolen etter slaget

l4utiqens russefest sammen med de røde.
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