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Jag hoppas alla har kunnat njuta av denna soliga sommar även om det ibland 
varit i varmaste laget. En och annan har kanske drabbats av översvämning-
ar. Vädret har varit minst sagt växlande. 
För några innebär hösten att inte längre gå till sin skola. Det är säkert med 
blandade känslor. För en del en lättnad för andra saknad. 
Att inte trä�a sina arbetskamrater är en stor omställning, men vi som tillhör 
Lärarförbundet behåller den fackliga gemenskapen och fortsätter som med-
lemmar som förut, och deltar i lokalavdelningens verksamhet på samma vill-
kor som övriga. Med ett pensionärsombud i varje avdelning är det väl sörjt för 
att pensionerade medlemmar får information och riktad verksamhet. Många 
av dessa ombud är adjungerade ledamöter i lokalavdelningsstyrelserna. 

Pensionärsombuden får stöd och hjälp i verksamheten av den centrala kom-
mittén, som bland annat ordnar regionala trä�ar för både ombud och med-
lemmar. Till kongressen har förbundsstyrelsen föreslagit att stadgarna ska 
ändras så att de inte innehåller bestämmelse om en central kommitté. Det 
känns minst sagt ödesdigert. Den unika ställning som Lärarförbundet har  
när det gäller pensionerade medlemmar äventyras. Jag är övertygad om att 
många lärare väljer just vårt förbund, eftersom man vet 
att man får finnas kvar i sin organisation efter att ha 
lämnat sin tjänst och att en bra riktad verksamhet 
erbjuds. Att behålla erfarenheten och kunskapen 
inom organisationen är framsynt. Pensionärerna 
har två ombud utan rösträtt i kongressen. Vi får 
alla hjälpas åt att övertyga övriga kongressombud 
att se till att stadgeregleringen av centrala 
pensionärskommittén finns kvar.

Glädjande nog har våra centralt ordnade 
resor lockat många. I maj gick två mycket 
uppskattade resor till Kroatien. På  
sidan 8 finns inbjudan till Skottlands-
resor 2015.

Den vår de svage kallar höst ligger 
framför oss. Jag tillönskar alla en 
härlig sådan och så småningom en 
riktigt God Jul.

”Behåll erfarenheten och kunskapen 
inom organisationen”
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AKTUELLT
”Behåll erfarenheten och kunskapen 
inom organisationen”

Mindre makt för äldre?
 

Lärarförbundets kongress har ett stort antal frågor som  
den ska fatta beslut om. Här är motionerna och förslag till 
stadgeändringar som berör pensionerade medlemmar.

”Pensionärsmedlem känns förlegat”
Pensionärsmedlemmar har, trots att man lämnat yrkeslivet, en 
viktig roll. Inte minst genom att marknadsföra Lärarförbundet  
och läraryrket. Att heta pensionärsmedlem känns förlegat medan 
seniormedlem känns mer uppdaterat, skriver Avdelning Norrkö-
ping som föreslår att kongressen ändrar epitetet pensionärsmed-
lem till just seniormedlem.

Stiftelsen SAF byter namn
Stiftelsen SAF förvaltar ett antal stiftelser, av vilka de flesta är do-
nerade till Sveriges allmänna folkskollärarförening. I en motion till 
kongressen föreslås nu att stiftelsen byter namn till Lärarstiftelsen 
Sveriges allmänna folkskollärarförening (benämnd Lärarstiftelsen). 
En av orsakerna bakom förslaget till namnbyte är att många för-
knippar namnet med SAF som i Svenska Arbetsgivarföreningen, 
som var något helt annat.

Förbundsstyrelsen har lagt ett förslag till 
stadgeändringar som i korthet innebär:

• Stopp för pensionärers förtroende-
uppdrag i förbundet
Enligt nuvarande stadgar har pensionärs-
medlemmar rätt att inneha förtroendeupp-
drag i förbundet, det vill säga är fullvärdiga 
medlemmar. Förbundsstyrelsen vill nu att 
pensionärsmedlem endast ska vara ”valbar 
inom den verksamhet som finns för dessa 
medlemmar”. 

• Att pensionärskommittén avskaffas
I förbundet finns en kommitté för pen-
sionärsfrågor. Den är rådgivande till för-
bundsstyrelsen och kommitténs ledamöter 
utses av förbundsstyrelsen efter förslag 
från avdelningarna.  Nu vill förbundssty-
relsen inte ha någon kommitté enligt stad-
garna längre, utan istället inrätta ett så 
kallat referensorgan. 

Förslagen ogillas av pensionärsombuden
När pensionärsombud från hela landet 
samlades till konferens i slutet av septem-
ber var det frågan om förbundsstyrelsens 

En motion från Avdelning Älmhult föreslår 
att pensionärernas ombud likställs med öv-
riga ombud och ges rösträtt vid kongressen. 
En medlem i Mölndal har också motionerat 
om att pensionerade medlemmar ska ha 
rösträtt i de beslutande församlingar där 
de har rätt att delta och yttra sig. Avdelning 
Mölndal föreslår dock att kongressen ska 
avslå motionen. Även avdelningen i Käv-
linge och en enskild medlem i Avdelning 
Uddevalla motionerar om att pensionärer-
nas ombud ska ha rösträtt på kongressen. 

FS: Nej till rösträtt för  
pensionärsmedlemmar
Förbundsstyrelsen vill stärka medlemska-
pets värde i linje med förbundets uppgift – 
att vara ett fackligt yrkesförbund för lärare, 
skolledare och lärarstuderande, som tillva-
ratar medlemmarnas fackliga intresse. 
Därför föreslår FS att medlemmar som 
utbildar sig till lärare eller är yrkesverk-
samma som lärare ska få en stärkt position 
i förbundet i förhållande till de som lämnat 
det yrkesverksamma lärarlivet bakom sig. 
Därmed vill FS inte att förbundets pen-
sionärsmedlemmar och representanter på 
kongressen ska ha rösträtt.

förslag till stadgeändringar som väckte 
störst uppmärksamhet. Ombudens upp-
fattning är att pensionerade medlemmar 
även fortsättningsvis ska vara fullvärdiga 
medlemmar, det vill säga valbara till förtro-
endeuppdrag. De ombud som deltog i kon-
ferensen anser också att en kommitté som 
representerar pensionerade medlemmar 
ska vara stadgemässigt reglerad. 
Konferensen beslutade att skriva till för-
bundsstyrelsen och hemställa om att de 
reviderar sitt förslag så att föreslagna änd-
ringar ej ska föreslås.
De bestämde sig också för att de ombud 
som var närvarande ska kontakta sina kon-
gressombud för att informera om pensio-
närsombudens uppfattning.

Motioner om röst-
rätt på kongressen

Förslag till  
stadgeändringar

Vill du påverka  
kongressens beslut?
Kontakta kongressombud  
och berätta vad du som är  
pensionärsmedlem tycker  
om förslagen till ändringar. 



I FOKUS
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Långa arbetsdagar  
fyllda av sång och musik

D
et var en av musiklärarna 
på folkskoleseminariet som 
väckte mitt intresse för orgel. 
Lärarbristen var stor i början 
av 1950-talet och bristen på 
kantorer med förenad tjänst 

som lärare var ännu större. Under sista 
terminen vid seminariet kunde man anmäla 
sig till en sommarkurs som förberedelse till 
kantorsexamen. Jag placerades i Lund, där vi 
undervisades i orgel- och pianospel, harmo-
nilära, musik-och gehörslära, kördirigering, 
orgelkunskap och sång. På söndagarna fick vi 
hålla till på orgelläktaren i Lunds domkyrka 
och lära oss om gudstjänstens olika moment. 

Jag fick anställning i Sexdrega i Västergöt-
land och blev efter några år dessutom skol-
bibliotekarie och senare även tillsynslärare. 
Kyrkan – mitt i byn – var byggd 1811 och den 
gamla pneumatiska orgeln visade sig vara 
ganska problematisk, inte minst vintertid då 
luften i kyrkan kunde bli mycket torr. 

Det år jag anställdes fanns mer än 1 200 
skolkantorer i landet. 1969 var det runt 800 
och bara hälften av skolkantorstjänsterna var 

besatta. 1974 var antalet nere i cirka 570. År 
2000 var det 40 kvar och 2013 var antalet fyra.

Tjänstgöringsförhållandena för skolkan-
torerna var otillfredsställande. Heltid i skolan 
och därtill 3–14 timmar i veckan i kyrkan, 
själv hade jag 7–8 timmar. Begravningar var 
en stressfaktor. De förlades ofta efter skol-
dagens slut. En snabb promenad hem för att 
byta kläder och så iväg till kyrkan. Men under 
min tid kom även förbättringar, 1989 fick vi 
rätt till ledighet två dagar per vecka. Denna 
kunde en gång per månad tas ut lördag–sön-
dag. Vi fick också en ledig storhelg varje år. 
För skolkantorn var annars helger som jul 
och påsk fyllda av tjänstgöring.

Körövning var det normalt en kväll i 
veckan under terminstid. Vi sjöng vid alla 
större högtidsdagar och då och då vid begrav-
ningar, och hade regelbundet gemensamma 
musikgudstjänster för körerna i pastoratet. 

Barnkören var ett glädjeämne. Tack vare 
rektorns positiva inställning fick jag under 
många år öva en barnkör med elever på 
mellanstadiet. Vi sjöng vid avslutningar 
(i kyrkan!), julfirande och Lucia. Jag hade 

också en kyrklig barnkör delvis rekryterad 
ur skolkören.

Vid en gudstjänst då många barn var 
närvarande hade vi kommit fram till slut-
psalmen. En mamma satt på läktaren med 
sina tvillingar, två flickor i femårsåldern. 
När mamman skulle gå ner i kyrkan för att 
överlämna blommor, fick flickorna sitta kvar. 
Under psalmen kom så en av dem fram till 
mig till nära orgelpallen. Då sista versen bör-
jade – det sjöngs en lovpsalm – klev hon upp 
på en stol till vänster om mig. Plötsligt började 
hon skjuta in register efter register, de spakar 
som till- och frånkopplar en stämma, vilket 
fick till följd att orgeln klingade allt svagare 
för att i sista takterna ljuda med en ensam 
rörflöjt. En uppmärksam åhörare måste ha 
undrat. Det var tur att åtminstone en stämma 
fick ljuda till slut!

Jag hade oftast musik i klasserna 4-6 och 
även några år i klass 7. I den senare klassen 
brukade jag då och då gå till kyrkan för att 
demonstrera orgeln. Efter en stunds musi-
cerande sa en kille: Du kan väl spela något 
roligare!  Jag hade memorerat en låt som hette 

– Under min tid har kyrkomusiken i hög grad förnyats. Men 
all musik passar inte i kyrkan, ibland har man gått för långt 
för att tillfredsställa alla smakriktningar, säger Lars Rydh. 

Lars Rydh, skolkantor  
i Sexdrega under 40 år,  
berättar om ett yrke  
i förvandling.
Text: Lars Rydh   Foto: Privat
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Kantorernas 
organisering
1769 försökte man i Lunds stift 
inrätta en änke- och pupillkassa 
(för efterlevande barn). Änkekassan 
kom så småningom igång, 

1850-talet bildas enstaka klockar-
föreningar.

1901 bildas SAOK, ”Sveriges allmän-
na organist- och kantorsförening”. 
Avskaffande av klockarinstitutionen 
och lösning av pensionsfrågan av-
visades av riksdagen.

1947 byttes klockarinstitutionen 
mot modern lagstiftning.

1950 kom ny kyrkomusikerstadga 
och bestämmelser om lön.

1957 blev SAOK KMR – Kyrkomusi-
kernas Riksförbund.

1967 gick SL och KMR samman. 
Från 1994 skulle alla medlemmar 
vara dubbelanslutna.

I Sexdrega kyrka syns en ängel som spelar på ett portativ, 
en liten orgel som spelades med en hand medan den andra 
handen pumpade in luft via en liten bälg. Av Callmander 1906.

”Elephant Jump” av dansken Kjeld Bonfils 
som hade spelat med Svend Asmussen och 
var en av de bästa jazzmusikerna på sin tid. 
För några år sedan träffade jag en elev från 
nämnda klass, som sa: 

–Vet du vad som är mitt roligaste minne 
från skolan? 

Om detta hade jag ingen aning.
–Jo, det var när Elephant Jump strömmade 

ur pipverket!

I gamla tider var beteckningen klockare 
ofta synonymt med försångare. På 1200-talet 
skulle klockaren ansvara för kyrkan, nycklar, 
ljus och ringning. I en förordning från år 
1644 står att ”man borde få sådana män till 
klockare som även kunde hjälpa pastorerna 
sjunga.” Formell kompetens krävdes inte – en 
kraftig stämma räckte. Klockaren kunde vara 
organist, men inte alla organister kunde vara 
klockare. Organisterna hade ibland bisysslor 
som krögare, vinhandlare, skrivare eller 
musikant vid gästabud och bröllop. Lönen 
för klockare och organister kunde betalas 
in natura, men i städerna hade man på 
1800-talet ofta gått över till kontantlön. Till 
tjänsten kunde vara kopplat ett löneboställe. 
Det finns ett gammalt talesätt som lyder: 
”Klockarfar skall allt bestyra”. Några exempel 
från 1500–1700-talen: Han skulle ringa eller 
sätta ringkarlarna i arbete, sätta syndare i 
stocken, ställa en förförd piga på skampallen 
och så småningom sätta sig i klockarstolen 
och därifrån stämma upp psalmer och sång. 
Han skulle ta fram oblater och vin till natt-
varden. Somnade någon åhörare skulle han 
med kyrkstöten väcka denne, som det hette 
”medelst flitigt uppvaktande”. Han skulle ta 

upp kollekt. Efter gudstjänstens slut var han 
ålagd att hänga in skrudar, släcka ljus och 
stänga kyrkan. 

Först fram på 1800-talet blev det någorlun-
da allmänt med orgel i kyrkan. En orsak var 
Wallins psalmbok som kom 1819. I den fanns 
både gamla och nya psalmer men man ville 
ha en orgel för att ”styra” sången. På plats-
er utan orgel förekom att man använde ett 
psalmodikon, ett ensträngat instrument som 
spelades efter en enkel sifferkod med stråke. 

Med tiden kom en reaktion mot de stora 
orglarna som imiterade orkesterklanger, där 
impulserna från tangent till pipa överfördes 
genom pneumatik (luftstötar via rör). Från 
1939 och framåt blev de mekaniska orglarna 
allt fler. De digitala orglarna har också ökat 
i antal, men de når aldrig den äkta orgelns 
klang.

Vi fick ny psalmbok 1986 med många nya 
psalmer och reviderade äldre koraler. Samma 
år kom även en ny mässbok. Kyrkomusiken 
idag har större bredd än någonsin. Orgelmu-
sik kan uppfattas som mindre ”folklig” och 
får stå tillbaka för andra instrument. Det är 
på många håll tydligt att orgeln är åsidosatt. 
I en annons om en ledigförklarad kyrkomu-
sikertjänst stod ”orgel ingen nödvändighet”. 
Vart är vi då på väg? Har orgelspel blivit 
fult och farligt? Det måste inte alltid vara ett 
postludium spelat på orgeln, men när orgeln 
nästan aldrig används för detta är något fel. 
Min förhoppning är att orgeln inte förlorar 
sin givna plats i kyrkan och gudstjänsten och 
att en orgelkonsert inte blir en sällsynthet. •

”Vet du vad som 
är mitt roligaste 
minne från 
skolan?
Jo, det var när 
Elephant Jump 
strömmade ur 
pipverket!

Fd. elev



AKTUELLT

Förväntansfulla lärare  från hela 
Norden strålade samman i Trondheim strax 
före midsommar. Det var dags för den årliga 
träffen för nordiska lärarpensionärer.

Vi inkvarterades på Hotell Britannia med 
spa i lyxklass och inledde mötet med en 
konsert i Nidarosdomen och välkomstmid-
dag.  Sedan följde intensiva dagar i möten 
med gamla och nya kollegor. En guidad tur i 
staden, besök på Ringve hembygdsmuseum 
och Kristianstens fästning, Mariaklostret i 
Tautra, där sju cisterciensnunnor fortfarande 
är verksamma och en båttur till Munkholmen 
stod på programmet. På Bårdshaug herrgård 

Intensiva dagar i Trondheim I skolan:
– Vad ritar du, Håkan?
– Jag gör ett porträtt av Gud.
– Men det kan du väl inte? 

Ingen vet ju hur Gud ser ut.
– Inte än, men när jag 

är färdig vet dom.

fick vi höra om gårdens anrika historia och 
efter en färd med gamla vagnar på Thams-
havnbanan till Lökkengruvan kände vi 
historiens vingslag. I stället för hammarslag 
fick vi nu avnjuta en fantastisk konsert djupt 
nere i berget.  

En minnesvärd resa och enda nackdelen 
var väl att priset avskräckte en del deltagare. 
Nästa sommar planeras ett nytt möte med 
Island som värdland.•

 Britt Hallgren

Dags att gå ner i Lökkengruvan.
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Överst från vänster:
Deltagare som klätt sig i folkdräkt.
Dags att gå ner i Lökkengruvan.
Utanför Ringve museum.
Den första elektrifi erade järnvägen 
i Norge.
Foto: Tommy Christell
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Nya böcker

Ursäkta, men...

Författare: Oskar Uggla, illustrationer 
Pontus Wallstedt
Förlag: Askunge

Läraren Oskar Uggla har under ett 
decennium bett elever som kommit 
försent att skriva några rader på en 
lapp om varför. En del av lapparna 
är unika, andra känner kanske varje 
lärare igen. Samlingen ger ett gott 
skratt blandat med eftertanke om 
barns uppväxttid.

Den solidariska genen

Författare: Göran Greider
Förlag: Ordfront

”Att det jämlika samhället kan exis-
tera, men bara om vi är änglar, och 
det är vi inte” har det ofta sagts.
Greider tar oss med genom evolu-
tionsbiologin och modern hjärnforsk-
ning. Bilden som träder fram bekräf-
tar inte alls tesen om människans 
egoistiska arv. Vi är tvärtom en 
solidarisk art.

I början av september ordnades ett med-
lemsmöte för pensionärer i Umeå Folkets hus. 

På programmet stod bland annat en fö-
reläsning av Lars-Erik Edlund, professor i 
nordiska språk vid Umeå Universitet.

– Det blev en fantastisk resa genom his-
torien, med utgångspunkt från ortsnamn, 
som inte alls betyder det man tror och här-
ledningen av de som togs upp skapade en 

Träff i Umeå lockade 60
helt ny bild av hur kustlandskapet sett ut 
och förändrats, berättar Gunnar Nordin i 
pensionärskommittén. 

Mötet handlade även om pensionärsverk-
samheten i avdelningarna och regionens 
representant i pensionärskommittén infor-
merade om aktuella frågor. 

Nästa års regionala medlemsmöte i Mitt-
norrland ser ut att bli i Östersund. 

”Med präst och skolrådsledamot 
ibland hon bittert stred. 
Kan inte fruntimret förstå 
att hugg själv sin ved? 
Till materiel man sade nej 
Har fröken inget hut? 
Och griffeltavlan gnisslade och 
armbågen strök ut.

1)  Gif icke barnen för långa läxor. De
 måste ha tid att leka, äta och 
 sofva.

2)  Låt icke det du lär barnen öfvergå
 deras förstånd. Mycket af hvad 
 barnen höra i skolan kunna de 
 fatta och lära följaktligen mycket
 litet däraf.

3)  Kom ihåg, att det barnen, som
 skola tänka, icke du skall tänka 
 för dem, att det är dem, som du
 skall förmå att tala och icke du
 som skall tala för dem, att det är
 de, som skola använda sina kraf-
 ter, då bli icke dina utslitna i
 förtid.

4)  Försök att få en god läroton.
 En mjuk, vänlig röst är musik i
 en skolsal.

5)  Öfva dina lärljungar i att tala sitt
 modersmål väl, men afbryt dem
 icke med dina rättelser under
 det de tala. När de tystnat, skall
 du komma med dina anmärk-
 ningar och rättelser. Sedan må de
 omsäga meningen, som den bör
 vara.

6)  Upprepa högst sällan en fråga.
 Vänj dina lärjungar att höra efter
 hvad du säger. Uppmärksamhet
 har en lärarinna rättighet att
 fordra. 

7)  Gif dina trögare lärjungar tid att
 tänka efter. Det bästa beröm en
 inspektör gaf en lärarinna var:
 Hon gaf sina trögtänkta pojkar tid
 att fundera ut svaret på sina 
 frågor.

 Ur
 TIDNING FÖR LÄRARINNOR.
 1899 nr 32, sid. 255

REGLER FÖR EN LÄRARINNA

En av verserna i en sångtext av 
Olga Wikström, småskollärare och 

läroboksförfattare i Trollhättan. 
Sången skrevs till SSLF:s 

40-års jubileum 1959. 
Melodi: I Lissabon där dansa de. 
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”Förkasta förslaget att 
avskaffa pensionärs-
kommittén”
◗  Vid ett regionalt medlemsmöte för med-
lemmar från Västra Götaland och Halland 
var upprördheten stor över förbundssty-
relsens förslag att centrala kommittén ska 
strykas ur stadgarna. Mötet antog i enighet 
följande uttalande, som skickades till val-
kretsarna inom området: 

Till Valkretsarna i Västra Götaland och 
Halland
Vi har varit stolta över att vara medlem-
mar i Lärarförbundet, som behåller sina 
medlemmar även efter pensioneringen. 
Verksamheten är bra organiserad med en 
central kommitté och pensionärsombud i 
varje lokalavdelning.

Vi är 122 pensionerade medlemmar, som 
samlats till konferens i Skövde och vill 
betona vikten av att denna organisation 
bibehålles.

Förslaget att avskaffa den centrala kom-
mittén måste förkastas.
 
Skövde den 17 sept. 2014
Enhälligt antaget intygar IngBritt Mellgren

Läs mer om förbundsstyrelsens förslag 
till kongressen på sidan 3.

LÄRARFÖRBUNDET INFORMERAR

Hitta lätt på Lärarförbundets 
nya webbplats!
Du som besöker lärarförbundet.se då och 
då kan ha märkt att den fått ett helt nytt 
utseende och en ny struktur på sistone. 

Förut fanns till exempel en speciell avdel-
ning på webbsidan riktad till pensionerade 
lärare. Den är numera avskaffad. Ingen källa 
till oro! Webbplatsen skräddarsys istället för 
just dina behov. Det enda du behöver göra är 
att logga in en första gång. 

Alla som är medlemmar i Lärarförbundet 
kan logga in på lararforbundet.se med sitt 
personnummer och medlemsnummer.  Vid 
första inloggningstillfället skapas ett med-
lemskonto. 

–När en pensionärsmedlem loggar in kän-
ner webbplatsen av det och visar allt som rör 

just pensionärer, säger Tobias Gustafsson, 
webbansvarig på Lärarförbundet.
Det går också bra att ange flera olika intres-
seområden. 

Varje gång du sedan besöker lararforbun-
det.se ser du en siffra som anger hur mycket 
ny information om dina intressen som har 
publicerats sedan senaste besöket. Du kan 
även spara artiklar du hellre vill läsa senare. 
Då blir de lätta att hitta igen. 

Allt är inte klart än på den nya webbplatsen, 
till exempel har inte alla lokalavdelningars 
material flyttats över än. Det sker det när-
maste halvåret. 

Läs mer: lararforbundet.se

Följ med till Skottland 2015
Följ med på en rundtur i whiskyns, kil-
tens och säckpipans hemland. Vi flyger 
till och från Edinburgh och erbjuder två 
olika resor. 

Vårresa 17– 21 maj, då vi bor i Crieff på fina 
Crieff Hydro Hotel – ett anrikt kurortshotell 
på gränsen till Höglandet i norr. Därifrån 
gör vi spännande utflykter till skotska hög-
landet med skiftande naturscenerier och till 
golfens Mekka St Andrews på östkusten. Vi 
besöker Edinburgh med sitt berömda slott – 
Edinburgh Castle! Whisky finns självklart på 
programmet och en helkväll ägnas åt ämnet. 
Prel. paketpris med flyg från Arlanda är ca 
12 000 kr inkl flyg, alla utflykter, svenskta-
lande lokalguide, 4 övernattningar med fru-
kost, 4 luncher och 4 middagar med måltids-
drycker. 

Höstresa 20–27 september, då vi efter 
några dagar i Crieff med omnejd (3 nätter), 
fortsätter norrut till trakten kring Inverness 
(2 nätter) där vi utforskar den vackert om-
växlande västkusten och gör en båttur på 
Loch Ness. Resan avslutas i Edinburgh (2 
nätter), där det bjuds på en skotsk afton med 
säckpipemusik! 
Prel. paketpris med flyg från Arlanda är ca 
17 500 kr inkl flyg, alla utflykter, svensk-

talande lokalguide, 7 övernattningar med 
frukost, 4 luncher och 7 middagar med mål-
tidsdrycker. 

Anslutningsflyg till/från Landvetter och 
Kastrup kan i dagsläget inte specificeras, då 
inga flygtidtabeller och priser är klara ännu.

Ansvarig arrangör: Specialresor Birgitta 
Johnson AB i Karlstad. 
Anmälan sker till Specialresor AB, 
tel: 054-18 89 00 eller specialresor@sbj.se.

Läs mer: lararforbundet.se

Princes Street i Edinburgh.


