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Svensk protest mot

nøytralitetsbrudd.
Mitraljøser og ammunisjon
til de norske skip som lå
i Gøteborg smuglet
Statsadvokaten har reist tiltale

teinene på «Dicto» og »Lionel».
Stockholm, 24. april (NTB):

De svenske aviser offentlig
gjør idag under store overskrif
ter en melding fra Tidningar
nes Telegrambyrå, der det he
ter at statsadvokaten i Gøte
borg- har reist tiltale mot de
engelske kapteiner på de nor
ske skipene «Dicto» og «Lio
nel», der som kjent forsøkte å
løpe ut fra Gøteborg for en tid
siden sammen med noen andre
norske skip. Det viser seg at
skipene i all hemmelighet var
blitt hevæpnet i strid med de

1. mai lovfestestes som

arbeidets dag.
lår har dog minisferpresidenf en besluffet at arbeidets dag

ska! feires 2. mai.
(N. T. B.) Ministerpresidenten har

vedtatt følgende lov om arbeidets dag;
§ i. Den i. mai feires som arbeidets dag

og er almindelig fridag.
De bestemmelser som 1 lovgivningen er

gitt for søndager skal også gjelde for i.
mai.

§ 2. Når i. mai faller på en virkedag,
skal det betales full arbeidslønn for denne
dag.

§ 3. Ministerpresidenten kan fatte be
slutning om at arbeidets dag undtagelses
vis feires en annen dag enn 1. mai. Be-

Dødsstraff for å hjelpe krigs
fanger til å flykte.

(N. T. B.) Norske statsborgere har
i den siste tid flere ganger søkt om
gang med krigsfangen dels stukket
nydeisesmidler til dem og i noen
tilfelle hjulpet dem til å flykte. Det
gjøres oppmerksom på at alene
omgang med krigsfanger er for
budt og straffes med tukthus etter
forordning av 21. september 1941.

Oslo, 24. april.

gjeldende svenske bestemmel
ser. Britiske konsulære og di
plomatiske representanter
bak denne bevæpning, som i
den svenske presse betegnbs
s«m regulær våpensmugling.

Bevæpningen av de norske
skipene fant sted i Gøteborg,
idet det blev bragt ombord 20
lette mitraljøser sammen med
forskjellige våpendeler og am
munisjon.
«Stockholms-Tidningen» hen

viser til at det fra svensk side
ikke var gitt noen tillatelse for

stemmelsene om x. mai etter denne lov
gjelder da for den annen dag.

§ 4. Chefen for socialdepartementet gir
nærmere forskrifter til utfylling og gjen
nomføring av denne lov.

§ 5. Denne lov trer ikraft straks.
Oslo, den 23. april 1942.

QUISLING
J. Å. Lippestad. R. J. Fuglesang.

Med hjemmel i § 3 i loven om arbei
dets dag har ministerpresidenten fastsatt at
arbeidets dag 1942 skal feires den 2. mai.

Den som dessuten hjelper en krigs
fange til å flykte ved å gi ham hus
ly, klær, mat og lignende, må ifølge
Reichsstrafgesetzbuch's § 91, b reg
ne med dødsstraff for begunstigelse
av fienden. Befolkningen advares i
dens egen interesse mot å begå
handlinger av denne art, da straf
feforskrifiene vil komme til anven
delse med største strenghet.

inn.
mot kap-

våpeneksport. Våpensmuglingen
blev oppdaget allerede den 2. ds.
— da «Dicto» og «Lionel» kom
tilbake til Gøteborg etter det
mislykte gjennombruddsforsøk.
Ombord på disse to skipene fant
man ialt fem ferdigmonterte mi
traljøser og våpendeler, maskin
deler, kulelagre og ammunisjon.
— Avisen går ut fra at mitraljø
sene opprinnelig blev smuglet
inn i Sverige fra England.

«Dagens Nyheter» og «Sven
ska Dagbladet» beskylder uttryk
kelig den britiske vice-handelsat
tache ved den svenske legasjon i
Stockholm, Georg Binney, for å
være en av hovedmennene i den
ne affære. Binney skal imidler
tid allerede ha forlatt Sverige.

For øvrig melder de svenske
aviser at den svenske regjering
allerede har tatt skritt til å ned
legge protest i London mot den
ne folkerettstridige bevæpning
av de norske skipene. Videre har
den svenske regjering på grunn
av tiltalen mot de to engelske
kåpteiner gitt den svenske justis
kansler i oppdrag å undersøke sa
ken.

24. april (NTB): Fra der
Fiihrers hovedkvarter har overkom
mandoen for den tyske forsvarsmakt
fredag sendt ut dette kommunikeet:

På den sydlige del av østfronten
var tyske angreps- og støttroppefore
ta,gender i Donetz-området kronet
med hell. I sjøområdet ved Novoros
sisk blev et sovjet-russisk tankskip og
to handelsskip ved bombe
treffere. På det nordlige frontavsnitt
blev en avskåret fiendtlig gruppe til
jntetgjort på Volchov-fronten etter
flere dagers kamper.

Kampfly angrep havneanleggene i
Murmansk og beskadiget et handels
skip ved bombetreffere.

Under opprenskning i området bak
fronten tilintetgjorde ungarske avdel
inger en sterkt væpnet bolsjevikisk
bande.

I Lappland avviste tyske alpejege
re flere fiendtlige angrep og tilføyde
motstanderen alvorlige tap.

I Middelhavet senket tyske u-båter
to transportskip på tilsammen 13.600
brt. og tre kystseilskip i den britiske
tilførselstrafikk.

De militære anlegg i Lavaletta og
flyplassene på Malta yblev på nytt al
vorlig skadej- under rullende luftan
grep.

Ved den amerikanske østkyst og i
det Karibiske hav senket tyske ubå
ter seks fiendtlige handelsskip på til
sammen 35.000 brt. Umiddelbart uten
for en nordamerikansk havn angrep
en ubåt en slepebåt med tre lektere
og senket alle fartøyer ved artilleri
ild.

Kampfly bombarderte inatt med
god spreng og brandvirkning havne
anleggene på den britiske sydkyst.

Britiske bombefly angrep natt til
idag beboelseskvarterer på forskjelli
ge steder i kystområdet i Nord-Tysk
land. Civil,befolkningen hadde noen
tap. Fire av de angripende bombefly
tolev skutt ned.

Det britiske luftvåpen mistet 161
fly i tiden fra 11. til 20. april. I sam
me tidsrum gikk 25 tyske fly tapt i
kampen mot Storbritannia.

Oberleutnant Ostermann oppnådde
igår sin 83. til 85. luftseier.

engelsk

6 skib senket
i amerikanske

farvann.
Ay gårsdageus kPtnmimikeer.

Sandetjords og Sandars uthugst
i Bjerkeskogen.

Et Imponerende arbeide hvor de samleda
omkostnlnger vil dreie seg om en halv mill. kroner.

i hoggingen.

(Fot. A. H.)
Øverst tilvenstre; Traktorvegen som tildels er nybygget for vedtransporten. Tilhøyre: En av d© prak
tiske trysil-skogshytter. Nederst tilvenstre: Kokken Sverre Evensen utenfor sitt kjøkken. — Endel av

det tilhugne tømmer.

Og slik har øksen og sågen
sunget nu i hele vinter i Bjerke
skogen i Hedrum hvor Sandefjord
og Sandar kommuner har kjøpt
ikke mindre enn 8000 favner ved
på rot.

(Fot. A. H.)
140 favner fin ved fra Bjerkeskogen som traktoren har transportert fram,

klar til å kjøres til byen.

Å hugge et så stort kvantum
samt å få det transportert ned til
bilveg og derfrå til opplagstomtene
i Sandefjord og Sandar er et stort
apparat. Riktignok har man 2 år
å arbeide på, men allikevel —.

Egen transportveg.
'Hvor stort arbeidet er fikk vi

først det rette inntrykk av, da vi
forleden avla Bjerkeskogen et be
søk. Fra gården Bjerke i Lågen
daien dro vi opp transportvegen.
Treschow har tidligere anlagt en
skogsveg her et stykke innover,
men denne var ikfce helt brukbar
når det gjaldt vedtransport med
traktor. Ja, for som bekjent er
traktor leiet for å dra de svære
ved- og tømmerkvanta fra skogen
og ned til bilvegen. Det første som
møter oss er derfor ganske store
utbedringsarbeider på denne veg.
Ja, den nederste del er helt om
bygget utelukkende av hensyn til
vedtransporten. Lenger oppe imot
skogen, hvor man tar av fra

Hittil

Klart og kraftig lyder økse
huggene inne fra skogtyknin
gen. Lytter man høres øksens
klang rundt om på forskjellige
steder blandet med sagens iltre
toner i den ellers så stille dype
skog. Så lyder der et kraftig
brak — en av skogens kjemper
segner overende ikke langt und
av. Den sterke stamme må gi
seg overfor det skarpe stål og et
par kraftige menneskearme

er hogget 1750 favner,
Arbeidsleder Skjauf er meget begeistre! for traktoren som

trekke opp til 6-7 favner ved.klarer

bred gate i skogen for traktoren.
Denne er riktignok brukbare bare
om vinteren, men adskillig ryd
ningsarbeide har vært nødvendige
ifor å’ få traktoren fram. I løpet av
scmmeren vil ytterligere utbe
dringsarbeidsr bli utført.

Inne i skogen på en liten for
høyning er ført opp 3 praktiske
skogshytter og en kjøkkenbarakke
hvor der i siderummet også er so
veplass til endel av hoggerne. Vel
fremme finner vi kokken Sverre
Evensen, Lasken — en kjekk ung
kar som også gjerne tar et tak

med øksen når ikke arbeidet i

Treschows veg, er anlagt en n;

kjøkkenet krever hans nærvær
der.

Å hogge ved er et hårdt arbeide
som krever et godt og rikelig kost
hold, noe som det ikke alltid er
lett å skaffe i disse tider.

— Hvorledes ligger det an med
maten, spør vi.

— Ikke så aller verst, svarer
Evensen. Hoggerne holder seg med
brød, kaffe og pålegg seiv. Praktisk
talt hver mann har sin egen kaf
fekjel og de fleste tar denne med
i skogen når de drar ut om mor
genen. Jeg steller kun middagsma
ten for dem. Vi har fisk en gang i
uken. Ellers går det gjerne på laps
kaus, småsuppe og hermetikk. Det
var en tid snaut med poteter, men
nu er det bedre.

— Når drar hoggerne ut?
— Ved 7-tiden om morgenen og

kommer hjem ved 5—6-tiden da

En leir med 4 hytter.

Bra med mat.

men først nu vil det bli

middagen serveres
— Blir det ikke litt kjedelig her

oppe i skogen?
— Å, jo. Fritiden brukas mest til

å reparere verktøy og klær. Litt
kortspill forekommer jo også. Fre
dag avsluttes i almindelighet ar
beidet for nken og lørdag og søn
dag tilbringes så hjemme.

Vi får også anledning til å slå
av en prat med mannen som diri
gerer hele det 'store apparat, ar
beidsleder SJcjauf. Han er fra An
debu og har stor erfaring som
skogsmann.

— Vi arbeidet her il
Bjerkeskogen 14. oktober ifjor.
Den første tid drev vi med bare
8 mann. Det var vanskelig med
innlosjeringen. Først blev Bjerke
hytten benyttet. Før jul fikk vl sia
satt opp en barakke. Materialene
måtte bæres opp. Det blev derfor
ikke hugget mere enn 330 favner
før nyttår. Men så fikk vi sått opp
et par kjekke skogshytter — de
kom ferdiglaget fra Trysil og var
bare å sette sammen. Disse hytter
som er rummelige og lyse er fol
kene\meget begeistret for.

— Da blev det vel mere fatt i
arbeidet?

— Ja, men den sterke kulden
'hindret endel. Det var ofte en sur
jobb for hoggerne. Først i mars
måned fikk vi riktig sving på ar
beidet. Den siste hytte blev forre
sten ikke ferdig før til påske.

— Hvorledés liker De traktoren?
— Sant å si hadde jeg ikke

stor tro vd den etter de første
prøver, men etterhvert gikk det
bedre og bedre, slik at jeg etter
den første skepsis nu ikke bare
er blitt overbevist om dens sto
re anvendelighet i skogen, men
er helt begeistret for dens yde
evne. Fra først av klarte den 3
favner ad gangen. Men etter at
vi hadde fått nye store rammer
til sledene greide den å dra 6
å 6y2 favn ved ad gangen. Og
da den klarte opp til 6 vendin
ger fra skogen ned til bilveg pr.
dag så forstår De at det mon
net. Jeg er overbevist om, sier
Skjauf at traktoren har en stor
fremtid for seg til fremdrift av
tømmer og ved i skogen.

— Hvorledes er De fornøyet med
folkene?

riktig fart

(Forts. alde 3.),

- seivom De kunde få bensin.

Alt dengang bensinen kostet 50—60 øre literen var det
en god forretning å gå over til generatordrift, seiv om det
hadde vært nok bensin å få. Idag er bensinprisen over
det dobbelte, og det er ikke mange dråpene de få utvalgte
fremdeles får utlevert. Ingen vet når det stopper helt.

Hvis De legger om nu, bar De ennu sikkerhet for at
hjulene kan holdes igang uten avbrekk, forutsatt at De
ikke lar Dem friste av noe „like så godt og billigere”,
men straks velger det anerkjent beste: GM IMBERT
vedgass-generator. Trekkraft og økonomi, driftssikkerhet
og holdbarhet er erfaringsmessige særpreg ved denne geniale
konstruksjon. Den tjener sig op på kort tid og det går
flere av IMBERT i Norge enn av alle andre generator-
merker tilsranmen. Nærmcre oplysninger og overslag fra
undertegnede forhandler,

GENERAL 11881 VEDGASS

MOTO R S jaasl GENERATOR

SYSTEM IMBERT

Sandefjord Bilceniral A/s
Telef. 2060, 2426.

 

 

' ;!;; .

$ T'^} ** y v

j>x y

polyfoto
jf DET NATURLIGE! FOTOGRAFI
Fotograferingen gjenopfatt.
Telf. 3286. Privat 3414.

TORVET 7.

LØRDAG 25. APRIL 1942. > SANDEFJQRDS TIDENDES 81’, ÅRGANG



Sfd* 1

har vakt denne uke. Det annet
apotek lukker kl. 18.

Vakthavende apotek er søndag
lukket mellom kl. 13 og 16.

Vakthavendes adresse og tele
fonnummer er oppslått på apote
kets dør.
Dr. Knap (dr. Lundar) har vakt.

Det lyses for
gårdbruker Ragnv. Amundsen

Ragnhild Hobæk, begge Stokke.
— maskinist Terje Stigen og

Lilly Hogsnes, begge Vear, Stokke.

50 år
fyller fru Anna Thorsen, Ski

ringsalsveien 31, imorgen søndag
26. ds.

Vi gratulerer !

Til kretstilsynet, foreldre og
barn i Eramnæs krets.

Jeg må på denne måte få tak
ke for den hjertelige hilsen og
den store gave som er blitt meg
overrakt i anledning min fratre
den som lærerinne ved Framnes
skole.

har funnet ut at de forhistoriske
menneafcer aldri var hverken hjul
bente eller smalskuldrede. Jeg vil
de tross alt føretrekke å være
hjulbent fremfor forhistorisk.

Hytteinnbrudd
er foretatt i Skråvika i Brun

lanes. Det er stjålet sengetøy,
håndklær, hermetikk, en prisme
kikkert m. m. Også i Naverfjor
den er det gjort innbrudd i en
hytte men ikke stjålet noget.

Indremisjonens Ungd.avdelings
Offeruke.

Vil henlede opmerksomheten
på møte iaften på bedehuset,
hvor sokneprest Joh. M. Wisløff
vil tale.

Imorgen søndag blir det avslut
ningsfest på bedehuset, med ta
ler av sokneprest Wisløff og sek
retær Rivrud.

Offerkonvoluttene vil bli inn
samlet på festen. E. S.

Grankvist som generatorknott
også i Sandefjord.

Som omtalt i Sandefjords Blad
har svenske prøver med gran
kvist som generatorknott fait
meget heldig ut. Grankvistens
brenselsverdi overstiger løvtre
vedens.

En generatorbileier i Sande
fjord har forsøkt grankvist som
brensel istedenfor knott, og skal
være meget tilfreds med eksperi
mentet.

En kjent Sandefjordsdame,
frk, Inger Thor sen, er idag
avgått ved døden, ca. 7B år gam
mel.

I Denne oRe blendes -1

||H (» 20.44 tu kl. El

ioA^cil^V

APOTEKET

«H V Å L E M»

Privat telf. 3320

En vitenskapsmann

Med noen aktelse,
A. ANDBJKSEN,

harpist.

Dødsfall.

Ragna Joberg.

fyller 60 år mandag 27. april. Han
er født i Sandefjord og sønn av
Johan Mauritz Bryde og hustru,
Karen, Allerede i 14 års alderen
dro Leif Bryde tilsijøs med bark
«Anna» av Sandefjord.

Han var med forskjellige seil
skip og gikk våren 1901 med på
selfangeren «Belgica»s ekspedi
sjon til Øst-Grønland. Han tok
styrmannseksamen 1902 og hyrte
seg samme år til hvalfangst i
Finnmark. Året etter blev han an
satt som fangstbestyrer i hval
fangstselskapet «Håbet». I 1904
blev han bestyrer og fangstleder
på fangstskipet «Alemania», som
med hvalbåten «Falken» begynte
pelagisk fangst i farvannene mel
lom Norge, Bjørnøya og Spitsber
gen. Fangsten blev opparbeidet på
det åpne hav og ekspedisjonen var
således det første pelagiske hval
fangstforetagende i Norge,

Bryde tok skipsførereksamen i
1905. 1906—10 førte han D/S «Gal
veston». Etter hjemkomsten i au
gust 1910 blev han ansatt som be
styrer av Chr. Christensens hval
fangstselskap i Chlli med landsta
sjon i Ooral Chili og fl. kokeri
«Tioga» og 3 hvalbåter. Dette-sel
skap drev han til 1912 da det blev
solgt til Bergen. Umiddelbart etter
blev han ansatt som bestyrer av
«Odd»-selskapet, fangstfelt Syd
Shetland, fl. kokeri «Guvernøren»,
som han drev til 1916 da fangsten
blev avbrutt grunnet krigen. 1915
begynte Leif Bryde sklbsrederi her
i byen og disponerte barkene
«Hatholmen», «Disa» og «Queem
of Scots», fullriggeren «Transat
lantic», motorskipet «Lai» og damp
skipene «Breim» og «Askelad» samt
verdens største betongskip «Sti
ger».

I 1920 startet han Hvalselskapet
«Færøene», landstasjon og 3 hval
båter. I 1923 startet han hvalsel
skapet «Blåhvalen» med fl. kokeri
«Ragnhild Bryde» og 2 hvalbåter
«Norrøna» og «Columbus» som.han
drev pelagisk hvalfangst med på
Vest Grønland. Høsten 1924 fikk
han konsesjon for hvalfangst på
Mexico Vestkyst og lot da «Blå
hvalen»s materiell gå over til hval
selskapet «Mexico» som han ledet
som fangstbestyrer på California
kysten til 1926. — I februar 1927
startet han «Hvalselskapet Blom
våg» med landstasjon og 3 hval
båter stasj onert på Blomø nord for
Bergen. I 1928 startet Bryde hval
selskapet «Ishavet As» med fl.
kokeri «Haugar» som han drev pe
lagisk hvalfangst med i Nordisha
vet til 1931 da sammenbruddet i
hvalfangsten forårsafcet oppløs
ning av diette selskap. Han startet
så i 1933 hvalselskapet «Ishavet
av 1933» med fl. kokeri «Esperan
za» og 3 hvalbåter, fangstfelt Syd
øst-Grønnland og Island. Etter
hjemkomst samme år fikk han
konsesjon for hvalfangst på Mex
icos vestkyst igjen og overdrog så
«Ishavet av 1933»S materiell til
nytt selskap «Compania Ballenera
Bryde S. A.», fangstfelt Baja Ca
lifornia. I 1939 kjøpte han M.s
«Haugar» som han solgte igjen i
mars 1940. I 1941 fikk han konse
sjon for hvalfangst fra Bjørnøya,
men kom ikke igang grunnet
krigsforholdene. Desember samme
år fikk han konsesjon for hval
fangst på Finnmark.

Herr Bryde har ialt ført 9 skip,
disponert 22 og startet 7 hvalsel
skaper.

I 1912 inngikk Bryde ekteskap
med Ragnhild Brun Jakobsen og
deres 3 barn lever alle. For kort tid
siden mistet Bryde sin kjære hus
tru.

Skibsreder Bryde er en virksom
og initiativrik mann. Han er en
djerv sjømann og fangstmann og
det står et frisk vær om ham både
ombord og iland. Han er vei kjent
som friluftsmann, seiler, skiløper
og fisker.

Vi ber ham motta vår hjertelige
gratulasjon i anledning av 60 års
dagen.

Sandar Kaninavlsforenings
foredrag på Sandar i dag bringes i

erindring.

Skibsreder Leif M. Bryde

60 år. To gressbrander
i Sandar.
La ikke barn få fyrstikker mellom

hendene !
— Nu be&ynner gressbrandene, sier

brandmester Jensen i en samtale med

«Sandefjords Blad». Det er farligc brander
som lett kan komme til å ødelegge store
verdier, spesielt utover i bygdene hvor det
visne tørre gresset kan stå helt opp til
husveggene. Så tørt og lettfengelig som
det nu er, kan ilden lett spre seg og an
tende hus. Man bør derfor være forsiktig
når man skal svi av større områder og på
forhånd ta de nødvendige forholdsregler
til å hindre store ødeleggelser.

Vi har allerede hatt to gressbrander nu,
den ene onsdag i Lundenvegen og den an
dre torsdag i Bugården. Til begge brander
måtte vi rykke ut for å slukke og det
koster penger. Det viser seg at det nesten
alltid er barn som forårsaker de store gress
brander — barn som ikke er store nok til

at de bør ha fyrstikker mellom hendene.
Derfor bør folk sørge for at barna ikke
får anledning til å leke med fyrstikker på
denne farlige måte — helst bør fyrstik
kene legges slik at de små ikke kan få. tak
i dem, sier brandmesteren til slutt.

Som kort meddelt igår, skal det
til inntekt for Sandefjords Barne
hjem åpnes en utlodning i Kon
gensgate 7 tirsdag 28. april. Byens
barnehjem trenger støtte — god
støtte i denne vanskelige tiden da
alt som skal til for at driften kan
holdes gående på en tilfredsstil
lende måte, er dyrt. Den syfore
ningen som nu i en lang årrekke,
trofast og dyktig har arbeidet for
hjemmet — har før om årene van
ligvis holdt basarer i Ungdomsfor
eningens lokale. Formannen i sy
foreningen, fru Aanderud Larsen
opplyser at på grunn, av forholde
ne lar det seg ikke gjøre å arran
gere basar nu, man har derfor
valgt å holde en utlodning med
tombola i et av byens forretnings
lokaler som ligger beleilig til.

Syforeningens iherdige damer
har forarbeidet og samlet mange
vakre og nyttige gjenstander og
at man har håp om å få også en
del matvarer til utlodning.

Barnehjemsbasaren var alltid
godt besøkt, mest av byens damer.
Nu når utlodningen holder til i ét
lokale på strøket — håper man qt
også byens herrer vil avlegge be
søk og prøve lykken og dermed bi
dra til å sikre hjemmets drift til
glede for små og store i Lund
og for de i hyen som så å si
stadighet hjelper til.

Damp- og karbadere i Sande
fjord vil idag med stor glede mot
ta meddelelsen om at Sandefjord
komm. Bad nu skal holde åpent
hver fredag og tørdag med damp
bad og karbad. Idag er badet og
så åpnet.

Spontan jubel på
skole-konserten igår

Den offentlige generalprøvc som Sande
fjord Orkesterforening arrangerte for skole
elever igår vakte den største begeistring.
Det var skole-elever i alle aldre samt man
ge av clevenes lærere.

Dirigent, solist og orkester var i godt
humør og kontakten med salen var sluttet
med en gang. Zorahayda blev riktignok
for lang for de yngste, de blev uroligc,
skrapet med stoler og gav seg tilmed til å
snakke litt sammen. Bjarne Buntz vant
det unge publikum med en gang og blev
fremkalt flere ganger, foruten at han måtte
synge Tårnarien da capo.

Mot slutten av programmet antok ap
plausen foretruende høyder. Suppés ouver
tyre utløste en spontan begeistring som
blev uttrykt med bifallsrop og jubel, og
Bojarmarsjen måtte spilles da capo. Kapell
mester Griiner-Hegge var også gjenstand
for stor hyldest fra sine unge venner i
Sandefjord.

Ikveld finner så premieren sted og imor
gen 2. konsert. Til imorgen er det ennu
noen billetter igjen, de blir selvfølgelig
solgt. Mindre enn to fulle hus kan ikke
Sandefjord møte kapellmester Grimer-
Hegge og Buntz med.

Mandag gis det konsert i Munken i
Larvik og lørdag 2. mai i Tønsberg.

Hedrums kommunalhistorie

vil foreligge i manuskript til jul, utta
ler gårdbruker Anund Allum til «Bygde
nes Blad». Det blir ingen fortsettelse av
Lorentz Bergs bygdebok, men kommer ve
sentlig til å befåtte seg med saker som har
vært behandlet i formannskap og tidligere
herredsstyrer. Herr Allum mener også det
er en tanke å fotsette Lorentz Bergs bygde
beskrivelse hvor han slapp — altså tre
slektledd tilbake.

Oppmerksomheten
henledes på møtene på Bedehu

set mandag og tirsdag ved pa
stor Eikeland, der reiser for
«Den Norske Misjonsallianse».
Eikeland er en dyktig ordets for
kynner som alle vil ha utbytte
av å høre.

Støtt Sandefjords
Barnehjem!

Dampbademe i Sandefjor

fryder seg.

N. Schrøder Nielsen.

SANDE FlISRDS BLAD

Intel sommerkursus på
Skiringssal iår.

Skiringssal Ungdomsskole har
hvert år arrangert et praktisk
kursus for piker, et kursus som
alltid har hatt stor tilslutning.
Som regel har det meldt seg flere
enn man har anledning til å ta
inn, seiv om man har hatt tilla
telse til å ha 30 elever på disse
praktiske kurser.

Skolebestyrer Asph a u g
opplyser til Sandefjords Blad at
kurset i år dessverre må avlyses
foreløbig. Det har vært gjort
hvad gjøres kunde for å skaffe
tilstrekkelige materialer til hånd
arbeids- og husstellundervisnin
gen, men slik som forholdene lig
ger an, lar det seg ikke gjøre. —
Det kan dog tenkes at kurset vil
bli avholdt tidlig på høsten når
det blir bedre med grønnsaker og
slikt som benyttes i husstellun
dervisningen.

At kurset i år må avlyses fore
døbig er så meget mere beklage
lig, som det også nu hadde meldt
seg over 30 elever. For alle dis
ses .skyld vil det være å håpe at
kurset vil kunne avholdes^senere.

Maksimalpriser på ved
i Sandefjord og Sandar.
Da mange har vært i villredé

med hensyn til maksimalprisene
på ved i Sandefjord og Sandar
har vi innhentet opplysninger om
de prisene som gjelder nu.

Prisen pr. favn tdkjørt fra pro
dusent til forbruker i Sandefjord
og Sandar er kr. 51.—• for hard
ved og kr. 40.— for gran og furu.

Hvis forbrukeren seiv henter
veden ved bilvei er prisene hen
holdsvis kr. 40.—• og kr. 35.—.

Fra disse kommer til fradrag
et trekk stort kr. 4.50 for første
5 km. og deretter 25 øre pr. km,
for avstand fra leveringsstedet
til nærmeste jernbanestasjon.

For eksempel:
Hvis veden hentes ved bilvei i

Kodal i en avstand av 12 km. fra
Sandefjords jernbanestasjon blir
prisen på hardved kr. 46.—
minus trekk 6.25

hvorved vede.ns pris blir kr. 39.75
Samtlige priser er beregnet

uten den omsetningsavgift som
kommer til såfremt produsenten
selger ved for over 100 kr, pr.
måned. Denne avgift er som be
kjent 10 pst.

Åpningcn av årets totalisatorsesong for
Telemark finner sted førstk. søndag, 26,
april, på Klosterskogens bane ved Skien.
Det tegner til å bli «alle. tiders» åpnings
premiere. Banen er i tipp topp stand. lalt
er der anmeldt 120 hester. Der blir 9 vel
besatte løp med 13 starter. Særlig er blods
kontingenten denne gang helt fremragende
med 25 blodshester. Der kommer bl. a.
stortravere som Saint Protector, der som
kjent har årets beste tid med sine impone
rende 1,23,5. Videre Senator Martin med
Jon Espeseth i sulkyen, Juan, Josey, Lee
Ford, Volo Worthy og King Worthy m. fl.

De norske hester er også godt represen
tert med Siljan-Baus, som har gått på en
km.-tid av 1,37,2, hvilket er årets hittil
beste tid, i spissen og med Jon Espeseth
i: sulkyen. Ennvidere kan nevnes Mangel-'
rødtussa, Glunda, Lilli Schuman, Pjokken,
Gullstjerna, Lasken, Oddberg Lilli, Gons
hoft-Siljar, Omerkongen, Skartumsokken,
Kong Trygve, Skarplynna m. fl. Det blir
således en fin samling til å innlede seson
gen.

Telemark Travselskap har på ansøkning
til departementet fått tillåtelse til å av
holde totalisatorkjøring også. søndag den 3.
mai.

Vi minner om den spesielle fest i af
ten, som ledes av medlemmene i Fj
Frelsesofficersforh. fra Tønsberg; Lar.
vik og Sandefjord. Det blir sikkert
fom forrige gang en kveld
å få lytte til de mange opplevelser i
frelseskrigen Det blir også meget
sang og musikk. Hjertelig Velkom
men. C.

Fra propagandalederen i Stokke.
Foruten forskjellig musikkun

derholdning, sang og opplesning
blir det ved kf. Presterud frem
vist to filmer på kameratfesten i
kveld. Den ene er en opptagelse
fra kampene på østfronten.

Vi gjør oppmerksom på at det
også vil bli holdt en utlodning.

Tjømø blir lukket område.
Ordfører Wiese på Tjøme har

med tanke på sommertrafikken
henvendt seg til vedkommende
myndigheter med andragende om
at innreise må bli tillatt for al
mindelige reisende iår. Etter
hva Tønsbergs Blad erfarer har | Alle som skal sende en lykk
ordføreren imidlertid mottatt be- ønskning til konfirmantene må
stemt avslag, og Tjøme blir der- huske å benytte en av de mange
for som nu et lukket område for vakre festtelegramblanketter.
sommerturistene. I Halvparten av inntekten går

Såvidt man forstår gjelder av- til det store og landsomfattende
slaget unidlertid ikke de som har hjelpearbeid som med så stor
eiendommer på Tjøme. dyktighet utføres av Nasjonal-

Travløp på Kloster*
skogen imorgen.

Frelsesarmeen.

— Stort sett riktig bra. Enkelte
er blitt helt fremragende hoggere.
Sigurd Olsen, Sandar, har klart
opp til 2i/? favn på 8 timers dag.
Av andre som er særdeles flinke
og hogger pen ved kan nevnes Ei
nar Andersen, Adolf Andresen og
Oskar Svinterud, alle fra Sandar.
Gjennomsnittet er ca. 1 favn pr.
dag. .

— Hvor meget er hugget i alt?
— Det blev hugget 1160 favner

ved og endel. tømmer som tilsvarer
140 favner ved. Alt blev kjørt ned
til bilveg før vinterføret gikk. Et
terpå har vi hogget endel mere,
slik at vi nu i alt er oppe i 1750
favner (inklusive tømmeret).

— Og arbeidet videre fremover?
— Man kan vel si at vi ennu ik

ke . mere enn såvidt er kommet
skikkelig igang. Der skal nu føres
opp en ny hytte, som senere vil bli
omdannet til stall. Det er så me
ningen å øke hoggernes antali fra
80 til 40 hvis vi bare kan få folk.
Vi vil så søke å hogge mest mulig
i løpet av sommeren og høsten —
og få veden ned straks vinterføret
kommer. Hittil har vi vesentlig
hogget på de store myrer, men må
snart ta fatt på liene hvor arbei
det blir adskillig tyngre, slutter
herr Skjauf.

Sittende fra venstre: Nils Tholfsen, gårdbruker Solberg, skogoppsyns
mann Knut Hartveit og ordfører Holtedahl.

Begravelse.
begravelse foregikk fra hjemmet
igår, hvor venner og naboer sam
men med1 familien var samlet om
avdødes båre for å, følge henne til
det siste hviiested. Før pastor Lud
wigsens alvorsfylte og vekkende
tale som han knyttet til Amos 4,
12: Gjør deg rede til å møte din
Gud», blev der sunget av salmen
«Velt alle dine veier» og etter ta
len «Så ta da mine hender». Båren,
som var vakkert pyntet med blom
ster blev så båret ut fra hjemmet
og ført til familiegravstedet på
Sandar gamle kirkegård. Under
jordfestelsen sang man av salmen
«Tenk når engang den tåke er for
svunne!».

Festtelegramblanketter.

Odd 9AiuieA-He.qqe. — en. 4io4

VI SKREV igår at Johan Svend
sen var den fødte komponist. Idag vil
vi gjerne legge til at kapellmester Grii
ncr-Hegge er den fødte dirigent. Det
fortelles at han gjorde sine første for
søk som dirigent i fireårsalderen, men
da det riktignok grisene han diri
gerte i grisebingen!

Fru Marie Hansens

Vedhugst i Bjørkeskogen -

Fra befaringen i Odbergskogen i Hvames.

(Forts. fra 1. side.)

(Ufuqent.

LOftDAG 15. APRIL 1941.

DER LIGGER mcre i ordcne: den
fødte dirigent. Griiner-Hegge var
ikke bare ung da han begynte å di
rigere, men han hadde musikk i blo
det/Når man ser ham dirigere San
defjord Orkesterforening, ser man
hvorledes han med sine bevegelser vir
keliggjør musikken, lever i den og får
den til å klinge med sin inspirasjons
kraft. •

• INSPIRASJONEN er det viktig
ste for en dirigent og han må ha den
i så sterk grad at han kan inspirere et
helt orkester, få det til å følge seg og
uttrykke det dirigenten ser og føler i
musikken. Denne inspirasjonskraft er
det som gjør Griiner-Hegge til «den
fødte dirigent», som gjør at han kan
«spille på orkestret» og i Sandefjord
Orkesterforening levendegjøre en så
krevende komposisjon som Johan
Svendsens Zorahayda.

Etter åha besiktiget leiren og
særlig kikket litt på de prektige
skogshytter fra Trysil, drar vi til
bake til bygden.. Som nevnt i inn
ledningen er det et imponerende
arbeide som her er sått i gang.
Hvor stort det hele er forstår en
best når en rent løselig og fore
løbig beregning av omkostninge
ne viser følgende tall:
Innkjøp av ved på rot 150* 000,—
Hogst 90 000,—
Administrasjon 30 000,—
Kjøring fra skogen til

bilveg
Kjøring til byen

Kr. 470 000,—
eller nær en halv million kroner.
Trekker man fra salg av tømmer
kommer en til — etter dette rent
løiselige omkostningsoverslag —
en pris. pr. favn av ca. kr. 55,—
tilkjørt opplagstomt i Sandefjord
eller Sandar,

Vi tror.de to kommainer og de
res forsyningsnemnder kan være
stolte av det tiltak som her er
gjort. Det vil sikre Sandefjord og
Bandar en tilførsel av ved som det
uten tvil vil bli et meget stort be
hov for — ved som det på annen
måte vilde vært ytterøt vanskelig
å skaffe.

foreningen mot Tuberkulosen og
Norske Kvinners Sanitetsfore
ning.

Årets første «lystseiler»
blev sett på fjorden onsdag kveld.

Det var en motorbåt med seilrigg som
var ute og provet seg for første gang
i år.

Kolonister!
Husk medlemsmøtet i kveld på Fø

nix

APROPOS Svcndsen må vi minne
om Ivar F. Andresens ord: «Med Odd
Griiner-Hegge tror jeg å kunne si at
Norge har fått en stor dirigent hvis
make vi ikke bar hatt siden Johan
Svendsens dager.» Med Griiner-Hegge
får Sandefjord oppleve en dirigent som
er anerkjent over hele Europa, en di
rigent av internasjonale' dimensjoner,
en skapende kunstner hvis interesse
for Sandefjord Orkesterforening hele
distriktet er ham takknemlig for! Det
viser også den tilslutning konsertene
har fått.

100.000,—
100 000

|  '  
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I
Metodistkirken: Fest kl. 7. Frk. Olden

taler. Pastor Wahlstrøm deltar.
Barnemøte i Salem kl. 3 ved Afrikagutten

Imanuel Minos.
Salem: Kl. 7,30 taler misjonærene Tollef

sens og Immanuel Minos. Lærum deltar.
Bibclklassen har møte i sakristiet kl. 19.

SØNDAG
Kinamisjonens Ungdomsuke: Kl. 6 hos M.

Allum, Framnæs. Emissær Ringsrud m.
fl. taler.

Ungdomsforeningen: Kl. 19 møte på
Sandar. Tale av pastor Østenstad.

Den frie menighet: Losjelokalet møte kl.
18. Raacl taler.

Sole: Søndagsskole kl. 11.
Salem: Kl. 10,30 og 6 taler misjonærene

Tollefsens og Immanuel Minos. Lærum
deltar.

laften kl. 19.30: Ukens fest.
Fru Sannes leder. Inga Gjelsås
taler. De øvrige i F. F. offifers
forbundet fra Tønsberg, La?vik
og Sandefjord deltar, samt korp
sets offiserer og kamerater. Me
gét sang og musikk. Bevertn.
(Brødm.) Entré 0.50,

Søndag møter kl. 11 og 19.30.
Korpsets offiserer og kamerater.
Velkommen.

Indremisjonens Ungdomsav

delings Offeruke.
Lørdag kl. 7% møte på bede

huset. Tale av sokneprest Joh.
M. Wisløff og sekretær Rivriid.
Kollekt. Alle velkommen.

Søndag kl. 5 avslutningsfest
på offéruken i Bedehuset. Tale
av sokneprest Wisløff og sekre
tær Rivrud. Musikkoret deltar.
Mat medtas, drikke fåes. Inn
samling av offerkonvoluttene.
Entré 0.30. Alle velkommen.

DEN FRIE MENIGHET
LOSJELOKALET

Søndag møte kl. 18. Raael ta
ler. Sang og musikk. Alle veik.

Mandag kl. 7 hos Karl Olsen
Bøe ved kallskap. Østenstad og
Allum.

Søndag 10.30 og 6 pastor WahL
strøm. Solosang og Musikkf.
S.skole 12.10.

LØRBA6 IS. APRIL 1942.

Predikantlisten.

Barnelosje „Ansgar”
har møte mandag kl. 18.15.

Påsto? Ole Eikeland

taler på Bedehuset mandag og
tirsdag aften kl. 7.B0. Kollekt til
«Den Norske Misjonsallianse*.

12-marmskonkurransen 1942
Larvik Bridgeklubb — Spar

knekt — Sem Bridgeklubb —
Sandefjord Bridgeklubb søndag
den 26. ds. kl. 15.30 i Dronnin
gensgt. 9. Entre kr. 0,50.

Maleriutstilling.
i Grand Hotell, Tønsberg, mandag, tirsdag, onsdag, 27 — 28. og 29. april.

samling norsk kunst:

I. F. Eckersberg, professor Å. Normann, Nieis Hansteen, Å. Baade, Gu

stav Wentzel, Reinholdt Boil, A. Thurmann, Mathilde Diedrichson, G. Stener

sen, Dørenberger, Diriks, Aagaard, Johs. MUlier, A. Thornam, Halvdan Gran
m. fl.

FRELSESARMEEN

METODISTKIRKEN

Kunsthandler 0. H. Jahnsen, Akersgaten 28, Oslo, frembyr en utsøkt

Benytt denne anledning til innkjøp av god kunst.

LORDAG

MØTE

Sandefjord omestenorening

PREMIERE
i Sandefjord Bads festsal

lørdag kl. 19.30.
Alt uisolgt.

2. KONSERT
i Badets festsal søndag

kl. 19.30
Billetter i Richard Olsens
bokhandel, tlf. 2009. Til
oversblevne ved inngangen

fra kl. 18.30.

i, maskinskrivning event. ste
nografi ønskes. Bill. mrk.
«Straks 25» i eksp.

Melkegjeiter
skaffes. Telf. 2485, Tønsberg.

(VAE)

Pengeanbringelse.
En del verdifulle fargelitografi

er til salgs. Henv. telefon 2161.

0. H. JAHNSEN.

Assurer føllhoppen
i Tyr før jo heller.

Fosterforsikring er medtatt i Tyrs
poliser uten tillegg i premien. Og
så iår betaler Tyr et bidrag på kr.
5.00 til serum- eller betaxinbehand
ling av føll etter hopper som er for
sikret i Tyr ved død- og skadefor
sikring. Det kreves at sprøytning
foretas av dyrlæge umiddelbart
etter fødslen. Bidraget sendes i
posten mot bevidnelse fra dyrlæge
på selskapets skjema. Professor
Wirstads veiledning om foring med
cellulose og om stell av føllhoppen
og føllet, fåes hos agenten eller
sendes gratis og portofritt fra ho
vedkontoret, Akersgt. 21, Astoria
gården, Oslo.

Sandefjord priv. Fødehjem

 TJENESTE SØKES  

Ung gutt
18 år, fra godt hjem ønsker ar

beide på bondegård. Bill. mrk.
«I sommer» i eksp.

 TAPT OG FUNNET  

En damesykkel
funnet, Pedersen,, Natvall. I

Innramning.
Pen, god, billig.

Halvard Andresen.

Telf. 3212.
Bestil plass.

SANDEFJORDS blad

KLIPP UT!

Etter overenskomst mellom landbruksrådene i Buskerud og Vestfold
skal iår slippes følgende drifter av havnedyr i Geitvassdalen på
Hardangervidda;

Avgiftene forutsatt levert og hentet Haugastøl st.
Innmelding med opplysning om opplastningsstasjon til underteg

nede innen 1. juni.
De som vil melde inn sau må straks bestille merkeklaver med eier

navn og adresse (for både voksne og lam) hos M. Skjæveland. Vikeså
pr. Klungland st. Uten slik betryggende merking mottas ikk© sau.

Nærmere om tid for avreise m. v. blir meddelt senere. Forbehold :
transporttillatelse med jernbanen

Tønsberg, 25. april 1942
(V.A.E.)

vV \\Von^irmasjonsfiiIsener

V1*  
CÅ INNOM

ELLER RINOTIL
S?' NÆRMESTE TELE-

S«$* GRAF ELLER RIKS
ET TELEFONSTASJON

HALVE INNTEKTEN OÅR Til

TUBERKUL05EKAMPEH

Direktoratet for Industriforsyning har den 15. mara d. å. gitt for
skrifter om bruk av metaller til maskiner, samferdsels- og transportmid
ler, måleinnretninger, apparater og til anlegg og utstyr til utvinning,
framstilling og bearbeiding av materialer. Forskriftene (rundskriv Me
taller nr. 33.) fåes utlevert ved henvendelse til Forsyningsdepartementet,
Kontoret for Metaller og Jern & Stål, Grubbegt. 1—3, Oslo, samt i for
syningsnemndene.

I En god motorsnekke, en min dre robåt og en mindre seilbåt
ønskes kjøpt snarest. — Henv.

Dyr til fjellhavn.
Unghester, 2 og 3 år av begge kjønn (kun kastrerte handyr). Av
gift kr. 25.00.
Okser, avgift kr. 25.00 for dyr over 2 år og kr. 15.00 for yngre,
regnet fra slippningstiden.
Sauer, avgift kr. 3.00 pr. dyr (frakt ca. kr. 2.00). Voksne værer mottas
ikke, værlam før 15/4 må være kastrert. Innmelding av sau kun fra
fylkets nordre bygder.

Oslo, den 22. april 1942,

FORSYNINGSDEPARTEMENTET
Direktoratet for Industriforsyning.

A/S MOTORVERKSTEDET
(Tidl. Eskedal Slip. og Motorverksted)

Telefon 27 65—3744,

METALLER

BÅTER

Vestfold landbrukskontor.

t&rT

•TjSf’/'

KLIPP UT !
 TIL SALGS B

Støvsuger
utmerket, tilsalgs. Pris 150.00.
Telefon 2389.

En kalveferdig ku
til salgs. Pris kr. 600.
Eksp. anv.

Kålrabi fil for
til salgs. 10 øre pr. kg.
M. Andersen, Bøe, Telf. 5074

Så godt som ny
Uléfoss-rulle

til salgs. Pris kr. 130.—
fru Pedersen, telf. 3845.

1 bok- og sølvskap
polert 300.—, 1 toalettkomode

200.—, 1 pikekomode 80.— til
salgs. Eksp. anv.

konfirmantdress
til salcss. Kr. 50.—.
til salgs. Kr. 50. Eksp. anv

 ØNSKES KJØPT  

Damesykkel
ønskes kjøpt, gjerne en som er

lite brukt. Eksp. anv.

kjøpes eller byttes med gutte
sykkél (kr. 56.—).

Samme sted kjøpes en brukt,
pen dukkevogn. Eksp. anv.

eller sjekte med seil, ønskes
kjøpt. Nilsen, Sfrikkecentralen.
Telefon 3441. Etter 5 2718.

ønskes kjøpt. Bill. mrk. «Moder
ne» i eksp.

UTE BRUKT SMOKING,

(størr. ca. 48) ønskes kjøpt. Bill.
med opplysninger mrk, «Prisfor
langende» snarest i eksp.

Kikkert
Zeiss 8x30 — 6x30 eller Buck

8x30 — 6x30 ønskes. kjøpt. Bill.
mrk. «Kikkert» i eksp.

En pent brilkt dress
str. 48 ønskes kjøpt. Bill. mrk

«Haster» i eksp.

En leke-havestue

En sykkelfilhenger
med dekk og slange ønskes

kjøpt snarest. Bill. mrk. «Pris»
i eksp.

Moderne brukt sportsvogn
ønskes kjøpt. Eksp. anv.

Ene- eller lomannsboiig
kjøpes. Bill. mrk. «Byen eller

omegn» \ eksp.

2 vær. og kjøkken
til leie på Haukerød. Helst ens-

Jige. Kodal nr. 52.

Moderne leilighetr
B v. og kj. på Bugården til leie

for enslige eller nygifte. Bill.
mrk. «55.—» i eksp.

 ØNSKES LEIET B

Tannlægekontorer
Herværende tannlæge ønsker 3

—5 værelser straks eller senere.
Bill. mrk. «Centralt» i eksp.

Moderne leilighet
2 a 3 værel-ser og kjøkken øn

skes av enslige. Bill. mrk. «B.
0. B.» i eksp.

Sommerhus

eller innleie på bondegård be
liggende ved sjøen ønskes av fa
milie Bill. mrk. «For sommeren»

1 TJENESTE LEDIG  

Pålitelig hushjelp.

En lite brukt

EN LITEN ROBÅT

Ef pent brukt soveværeise-

kjøpes. Eksp. anv.

i eksp

selvstendig i matlagning og
husets gjøremål søkes. Bill. mrk.
«Iste mai» i eksp.

Formiddagspike
ønskes fra 9—3. Eksp. anv

Ung pike
fra godt hjem, med pen frem

treden og lyst til fotoarbeide, får
plass som medhjelper hos Bryn,
Torvgaten. t

PIKESYKKEL

møblement

m LEIE  

' STBtf a

Henv

VÅR DYRFØLTE TAKK

til alle for den store oppmerk
somhet ved vår kjære Martins
bortgang.

Familien Hauge.

SALEM

I aften kl. 7.30 og søndag kl.
10.30 og 6 taler misjonærene Tol
lefsens og Imanuel Minos. Læ
rum deltar. Alle velkommen!

Kinamisjonens Ungdomsuke
bar møte på Sandar mandag kl.
7.80 ved emissær Ringsjø. Råstad
Musikkforening deltar. Alle hjer
te! ig velkommen.

Norsk Separator-A/S

og Norsk A/S Alfa-

Laval.

Maskiner for landbruk,
meieri og melkestell.

Enesalg av støpegods
fra A/S Gjøvik Sføperi

& Mek. Verksted.

Lagre også:
Bergen, Trondheim

og Harstad.

S.fjord komm.

Vaskeri.

Vaskeriet mottar nu all slags
privat vask til behandling.

Privatundervisning

Pengeanbringelse.

Byggetomter ved Helgerød sko
le til salgs. Egner sig godt til
grønnsakdyrkning inntil videre.
John Jensen, telf. Helgerød c. 29.

Hus i byen
inneh. 3 leiligheter til salgs

ved

Georg Solberg A.s.
Telf. 2488, 2619, 2782.

Rosenvoldsgate nr. 2
Selveiertomt med vel vedlike

holdt våningshus og sidebygning,
inneholdende otte værelser, 4
kjøkkener, god kjeller, brygger
hus. Gjeld til Hypotekbanken kr.
7800.—. Pristakst kr. 18000.—,
til salgs for dødsbo ved

advokat Th. Miøen.

Sykler!
Gode brukte sykler med eller

uten gummi kjøpes fiks kontant.
Frifz Karlsen & Co.

Sykkelverksted. Telefon 3222.

VeuUttsteaUet.
I aften 18—20,

Søndag 17—19—21.
Gustav Frøhlich

Viktoria v. Ballasko
i

En pike i hver havn

En film med frisk salt sjøsprøit
og freidig frodig humør.

Aftenposten: En frisk og un
derholdende film — enkel og smi
lende uten annen hensikt enn å
more publikum. (Rey)

Tillatt for barn.

Klipp ut!

Togtider ved Sandefjord sl

Gjelder pr. 25/4 1942.
Tog gåi til: -
Oslo og Drammen 8.10, 18.10.
Tønsberg 7.30a, 8.10, 12.00, 15.10

17.00, 18.10, 21.05.
Larvik 7.80a, 10.05, 11.55, 15.05,

18.05, 20.10, 21.55.
Skien og Brevik 11.55, 18.05.

Lægeaut. sykegymnast.
Massasje — Kurbad — HøifjeUs-

SOla
Telefon 3650.

VEDKAPPING
utføres i Sandefjord og San

dar Ring telefon 3580.
Keim-Johnsen,

Øvre Gokstadveien.

Trygg Jakken 1.41.0,
far Jakken e. Jakson T. 42 u. Tekla, e. Trygve T. 33, mor Dokka e. Kong
Salomon G. 790 u. Silkedokfca G, 1945,

Hingsten representerer de beste blodlinjer i norsk travavl.
Trygg Jakken står til bedekning hos

Nils Østby, telef. Tjølling, Avgift kr. 100.—.

Alleplags maskiner,
elektriske anlegg og motorer, nedlagte fabrikker kjøpes. Greit kon
tant oppgjør på stedet. Realiser nu fremfor å la det stå og ruste ned.

H. E. Halvorsen,
Theresegaten 16, Oslo. Telefon 61248.

Rasjoneringskort til

KORNPRODUSENTER

Utdeling av rasjoneringskort og malingsmerker for 14. periode
til kornprodusenter i Sandar foregår på forsyningsnemndas kontor
etter følgende orden:
Landbruksnummer:

Det tilsendte skjema nr. 205 må i, utfylt stand innleveres ved
avhentning av rasjoneringskortene.

SANDAR FORSYNINGSNEMND.

Herskapelig enebolig
på Hjertnespromenaden, nyoppusset, komfortabel, moderne innred
ning til salgs ved undertegnede. Stor tomt rummelig uthusbyg
ning. Vakker forhave. Inneh. bl. a. kontor med forværelse. Henv.

Kjeld Hansen-Just,

Sandefjord komm. bad
åpent lørdag 25/4 fra kl. 10—20.

Dampbad for damer kl. 10—14.
Dampbad for herrer kl. 14—20.
Senere vil badet være åpent hver:
Fredag dampbad for damer kl. 10—14 og herrer 14—20.
Lørdag dampbad for damer 10—14 og herrer 14—20.
Karbadet åpent kl. 10—20 for damer og herrer.
Billettsalget slutter kl. 19.15.
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Jesu Awm fat

Vår tekst er en del av den bønn,
som gjerne er kalt Jesu ypperste
prestlige forbønn og som hos Johan
nes slutter seg like til Jesu avskjeds
tale til sine disipler straks før han
blev forrådt.

Han ber her at Faderen vil herlig
gjøre ham — med den herlighet
han hadde hos Faderen før verden
var.

Gjennom lidelsen og døden gikk
vegen til denne herlighet.

Frivillig hadde han gitt avkall på
den og tatt på seg et skrøpelig og
dødeljg menneskelegeme for å løse
ut den i synden bundne menneske
slekt og føre så mange som seiv vil
tilbake til Gud .

Når han nu ber om å få tilbake
herligheten hos Faderen er det ikke
for å nyte den, men for derved å
forherlige Faderen.

Han hadde forherliget ham på
jorden ved det liv han levet, de ord
han talte, de gjerninger han gjorde,
de mennesker han frelste.

Ved hele sin fullkomne lydighet
mot Faderen i kjærlighet til Gud og
mennesker.

Og dog var denne forherligelse
begrenset sålenge han var i forned
relsen.

Den forherligelse av Faderen som
var målet for hans fornedrelse kun

Om Spanias rekatolisering
skriver «Protestantische Rundschau»
at den nye tid som syntes å dageg i
Spasia for protestantene, igjen er for
bi. Den katolske innflydelse er om
mulig sterkere i «det nye Spania» enn
i det gamle republikanske. Ved alle
universiteter i Spania dominerer den
katolske teologi, ikke bare innenfor
de katolske fakulteter, mén også in
nenfor de øvrige. Ved universitetet i
Salamanca er opprettet et store ka
tolsk presteseminarium, et internat for
500 prestekandidater er nu under opp
førelse. Her skal for frpmtiden eliten
av det spanske presteskap utdannea i
spansk katolsk nasjonal ånd. Prote
stantismens stilling i Spania blir for
hver dag hårdere og sværere. (KPK).

(KPK). Fra en ringe og uanseelig
begynnelse er den svenske søndags
skole vokset til en bevegelse som om
spenner hele landet og som etter en nu
fcreliggende oppgave teller en stab
på 30 000 lærere som underviser
400 00q barn. Alle kirkesamfund sam
arbeider i søndagsskolesaken.

(KPK). Der er tid etter annen fra
Kina meddelelser frem om
den store etterspørsel som just i disse
bevegede år er etter bibler og bibel
deler. Nu foreligger der også nærme
re angivne og høyst merkelige eksemp
ler på denne almindelige trang til å
lære de kristnes hellige bok å kjenne.
Et ikke kristent universitet skal såle
des ha utgitt en engelsk bibeloverset
telse, og et annet universitet som hel
ler ikke står på kristen grunn kar of
fentlig meddelt i pressen at det har
opprettet en lærestol i bibelkunnskap,
pg nu vil besette den med en kristen
misjonær.

(KPK). En krets av unge kristne
medisinere i København har i løpet av
et par år gjennem sang, tale og utde
ling av blader prøvet på å bringe evan
geliet ut til de mange syke på hoved
«tadena hospitaler. De har dannet
små lag og går en gang om uken
rundt på 3—4 avdelinger om aftenen
mellem klokken 18 og 19. Denne lille
gren av det kristne ungdomsarbeide
er blitt møtt med stor imøtekommen
het og takknemmelighet fra hospitale
nes side og man vil nu prøve pa å ut
vide kretsen så alle hospitaler kan bli
besøkt.

(KPK). «Federal Council of the
Churches of Christ in Amerika» har i
sin siste statistikk over de kirkelige
forhold i Amerika, som gjelder for
forrige år, gitt et. overveldende inn
trykk av den splittelse som råder i
kristenheten i denne verdensael. Der
finnes i de forenede Stater en samlet
befolkningsmegde på i alt 127 mill.
mennesker. Heroverfor står 250 for
skjellige kirkelige samfund eller grup
per med et samlet tall på 64 501 594
medlemmer, men heri er merkverdig
vis også medregnet det jødiske kontin
gent på i alt 4 6471184 medlemmer, så
ledes at de egentlige kristne samfund
kun teller 59 860 410 tilhengere. Det
kan heretter regnes ut at 51 pst. av
samtiige beboere i U. S. A. ikke tilhø

UTLANDET

Svensk søndagsskole.

Bibelen ved de kinesiske
universiieter.

Kristne medisinere
i København.

KirkeHg statistikk
fra Amerika.

Joh. 17, 1—8.
Av sogneprest Fr. Grønningsæter.

3. søndag etter påske.

Men — «Guds faste grunnvoll
står og har dette segl: Herren kjen
ner sine.» Her stiller troen seg. Gud
vet om oss. Vi hører ham til og er i
hans hånd. Vi er til hans rådighet
på den vegen han vil føre oss. For
troens innerste vesen er denne ube
tingede overgivelse til Gud, uten
regnestykker. Og der, bare der,
har den sin ubegrensede tåleevne.

Derfor er det så om å gjøre at vi
holder oss på denne troens grunn,
— og ikke prøver å stive opp vår
tro med optimistiske regnestykker,
eller prøver å lage vår egen grunn
voll på fornuftige arrangements.
Begge deler forfusker vår hele over
givelse og tillit til Gud alene, og
svekker dermed vår styrke. Bare i
tillit til Gud er vår sjel stille og
sterk. Med Guds nærhet og fred i
hjertet har vi «den ferdighet til
kamp som fredens evangelium gir».

rer noe religiøst samfund og kun 45.5
pst. regner seg for tilsluttet den krist
ne kirke.

de bare nåes når han gjennom
lidelsen og døden fikk tilbake plas
sen ved Faderens høyre hånd med
allmakt i himmel og på jord.

Han hadde fått makt til å gi evig
liv til alle dem som mottok ham.

Nettop ved å gi evig liv med alt
det som følger dermed til syndige
mennesker slik dette kan skje over
den hele jord, når han har plassen
ved Faderens høyre hånd, vil Fa
deren bli herliggjort på den måte
og i den grad dette er mulig i denne
verden.

Frelste menneskesjeler er det
som fremforalt forherliger Gud her
i verden.

Hvor dog Jesu storhet lyser fram
i det han ber sin Far om like før sin
lidelse.

Bare Faderens forherligelse gjen
nom frelste menneskesjeler har han
for øye.

Så kaller han idag ved sitt ord
og sin Ånd enhver av oss til å mot
ta frelsen i ham og derigjennom
være med å forherlige vår himmel
ske Far. /

Er du villig å følge dette kall?
Han står for døren nu og banker,
Å dyre sjel gi akt derpå.
Fornekt ham ei i dine tanker,

Og la ham dog ei ute stå.

I maksvær, for medvind og i
smult farvann er det egentlig ikke
så meget som røyner på. Det glir
jevnt av seg seiv, — en kan sitte
og sole seg i ro, mens hånden hvi
ler dovent på roret. Javisst kan det
uberegnelige hende, — men «det
klarer, seg nok,» og en er da båt
vant.

Men der er tider aldeles uten
maksvær, tider da all ens opp
merksomhet og mot og styrke prø
ves til ytterste evne. Og det klarer
seg ikke, — det strekker ikke på
langt nær til. Optimismen har sin
grense. Når en langvarig påkjen
ning på nerver og forhåpninger har
tynnslitt den, så brister den en dag,
— og så ligger menneskesinnet
vergeløst nakent og hudløst i mot
løshet og selvoppgivelse.

Det er bare én makt inne'i sjelen
som holder, utover grensen for hva
et menneskesinn kan tåle, — og det
er troen. Optimismen, vår egen na
turevne, har sin grense. Men troens
evne har ingen grense, for den er
av Gud seiv, og den har åpen vei
til ham som til enhver tid og til en
hver prøve gir styrke og frimodig
het.

Optimismen og fornuften har det
tilfelles at de lever på beregning.
Optimismen regner lyst og fantasi
fullt med muligheter og resultater.
Fornuften regner nøkternt og prøver
å innrette seg opportunt. Men i ti
der da krefter er sluppet løs som ik
ke lar seg passe inn i regnestyk
kene, da feies disse små byggene
overende, for de er reist på løs
sand.

Tro.
Av Gerd Hemmingsen.

sela
«Men nu blir de stående disse

tre, tro, håp, kjærlighet, og størst
blant dem er kjærligheten».

De har det vanskelig alle tre.
Troen har det vanskelig. Det er

vanskelig å tro på det gode i vonde
tider, det er vanskelig å tro på ly
set i mørketider, det er vanskelig
å tro på Gud i krigstider. Troen
må kjempe for livet. Ofte må den
mistvile om livet.

Håpet har det vanskelig. Der
brast så mangt et håp. Kanskje
var det falske håp som skulde
briste. Håpet søker ofte sitt feste
i ting som ikke holder. Men også
det levende håp har det
vanskelig. Det levende håp er født
av Guds ånd. Det speider med sitt
barneblikk etter Guds rikes vår.
Og seiv om der er mange vårtegn,
så ligger dog enda vinteren kald
og streng mange steder. Gudslivet
fryser bort eller lider under svære
frostskader.

Troen og håpet har det vanske
lig. Men vanskeligst er det for
kjærligheten. Den må føle seg
som en flyktning i en tid full av
hat og bitterhet. Kjærligheten er
langmodig, velvillig, den bærer
ikke avind, brammer ikke, opp
bleses ikke, gjør intet usømmelig,
søker ikke sitt eget, blir ikke bit
ter, gjemmer ikke på det onde, gle
der seg ikke over urettferdighet,
men gleder seg ved sannhet, ut-

Siden misjonsselskapet blev stiftet for 100 år siden har det
vokset sterkt og har idag et stort apparat med et omfattande
virkefelt. Territorialt spenner Det Norske Misjonsselskap over 4
områder hvor norske misjonærer drbeider. L. Zulu og Natal hvor
man begynte arbeidet i 1867, 2. Madagaskar, 3. Hunan i Kina med
mijonsstasjon fra 1903, og 4. Kamerun hvor man begynte mi
sjonsvirksOmheten i 1925. Allerede dette forteller ganske meget
om omfanget av norsk misjonsvirksomhet. Om den videre regner
misjonærenes hustruer med, har I)et Norske Misjonsselskap idag
255 misjonærer i arbeide, og safhmen med dem 1660 innfødte
prester cg evangelisten De arbeider blandt en befolkning på til
sammen omkring 6 millioner mennesken 1667 innfødte menig
heter med bortimot 152 000 medlemmer står tilsluttet selskapet.

I anledning av at norsk misjon kan se
tilbake på 100 års virksomhet, arrangerte
Norges kristelige Student- og Gymnasiast
lag i Oslo et stort jubileumsmøte i For
bundssalen hvor det blev holdt taler av ge
neralsekretærene Vågen og Hallen. Det
egentlige jubileumsforcdrag blev holdt av
stipendiat Olav Guttorm Myklebust.

Han begynte med å fremheve hvordan
1842 er det store gjennombruddsår for mi
sjonstanken i vårt land, og et selvstendig
norsk misjonstiltak blev skapt. Også før
1842 fantes det norske misjonærer. Tale-,
ren minnet om Hans Egede, og nevnte fle
re andre — Jørgen Cappelen, H. C. Knud
sen m. fl., men dvelte særlig ved Shreuders
store og banebrytende innsats og de nærme
re omstendigheter ved Misjonssclskapets
stiftelses. Ikke minst kom han i denne for
bindelse inn på kvinneforeningenes inn
sats. Kvinneforeningene har båret dagens

Billedet viser fra venstre : Hovedstyrets formann K. O. Kornelius, i midten et parti fra Misjonsskolen i
Stavanger, og tilhøyre generalsekretær Einar Amdahl

Det mtske

Det blivende.

setskaps
iu&ileum.
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holder alt, tror alt, håper alt, tå-
ler alt. (1. Kor. 13). Hvem kan
tvile på at kjærligheten har det
vanskelig?

Men tiden er ikke bare vanske
lig. Den er samtidig svanger med
store muligheter. Det holder på å
våkne i vårt folk en dypere trang
etter Guds ord. Fra mange kanter
av landet meldes om vekkelse og
liv. Ungdommen søker Gud. Man
ge eldre vekkes opp av sløvhet og
indifferentisme. Folkeslagene rys
tes. De gamle holdepunktene ryker
som brente tråder. Vélklædde sje
ler, som tidligere sov den borger
lige selvrettferdighets trygge søvn,
står idag avklædde, nakne og
skjelvende i tidens stormvær. Av
dypeste nød fra tusen munne sti
ger bønner opp mot himlens Gud.

Dette er den åndelige situasjon.
Og den er uten sammenligning
den viktigste. Det er viktigere enn
alt annet at Guds gjerning
får fremgang og at Guds ånds ar
beide i hjertene fremmes. Derfor
blir trass i alt troen, håpet 0£f
kjærligheten stående. De blir stå
ende når alt annet faller. De re
presenterer det b liv end e i
en verden full av omskiftelser.
Der hvor den kristne troen kjem
per, det kristne håpet lyser og den
kristne kjærligheten lider, der
gror livet og fremtiden.

«Dagen»

menighet,

byrde og hete i misjonsarbeidet. Uten dcm
vildc Det norske Misjonsselskap og norsk
misjon idet h;!e aldn kunnet utføre det
storverk som er gjorf i fremmede verdens
dekr. Kvinneforeningenes mor er Gustava
Kielland. Hun er ikke den eneste som er
gått i bresjen for kvinnearbeidet, men hun
var den første som tok opp denne gjer
ning — derfor stråler hennes navn med
egen glans. Hennes fotspor lyser av vel
sign el se.

Taleren pekte på de andre nye beve
gelser som kom til, cg som alle hadde det
til felles at de var kirkelig preget. Perioden
fra 1840 til iS8o-årene kan betegnes som
kirkens misjons gjennombrudd. Anderledes
var det med det neste stare tidsrum i norsk
misjon. Vi opplevet misjonstankens annet
gjeriombrudd i vårt land. Det karakter
isertes ved en intens aktivisering av leg
folket og ved alliansebestrebelsene. Det be

CMS

tydeligste misjonstiltak i denne tid er Det
norske lutherske Kinamisjonsforbund.

Om norsk misjonsliv etter århundre
skiftet nevnte taleren spesielt Lars Dahles
veldige innsats.

Det første er at misjonen har gjort
norsk kristendom til en verdenserobrende
makt. Tallene kan gi et begrep om arbei
dets omfang idag. Norsk misjon blandt de
fargede folkeslag teller idag ialt ca.
200,000 kristne, hvorav % faller på Det
norske Misjonsselskap. Tallet representerer
bare 1,5 procent av de 13 millioner evan
geliske kristne. I forhold til folketallet
kommer imidlertid Norge som en god
nummer én. Vi sier ikke dette for å skry
te, sa taleren — i misjonen er alt skryt
utelukket. Siden misjonens begynnelse er
i alt 400,000 blitt døpt, det utføres hvert
år på de norske misjonsfeltcr ca. 12,000
dåpshandlinger. Ingen av dem som gikk i
spissen for arbeidet i starten drømte om —
kunde ikke drømme om at høsten skulde
bli så stor.

Først etter 14 år blev den første hed
ning døpt — i Zulu. Aldri, sa taleren, har
det norske misjonsfolk tatt imot et bud
skap med større glede og innerligere takk
til Gud.

I takk for alle som siden er vunnet sang
forsamlingen etter talerens oppfordring
Landstads mektige sadlme som blev skrevet
dengang budskapet, om den første døpte
kom: «Oppløft ditt syn, o kristen sjel».

Taleren fortsatte med å peke på hvor
dan den kirkebyggende linje har vært fulgt
hele tiden, slik at idag er det ialt sa. 2000
norsk organiserte menigheter på misjons
markene.

Mest omfattende og innflydelsesrikt har
skolearbeidet vært. For tiden finnes det ca.
700 skoler på de norske misjonsmarker
med 30,000 elever. En annen side av det
kristne kulturarbeide er sykearbeidet. Også
ber er store ting utrettet. Også på det so
ciale og de filantropiske områder har norsk
misjon øvet storverk. Skrefsrud var såle
des også en samfundsreformator. Endelig
har norsk misjon gjort en innsats på det
videnskapelige område.

Til slutt pekte taleren på hvordan ju
bileet skal ha en dobbelt oppgave, å styrke
arbeidet og være en appell om større og
sterkere innsats. Han understreket i denne
forbindelse særlig bønnens makt. De fol
dede hender er misjonsarbeidets hemmelig
het — og herlighet. En kristen offensiv i
verdensformat er menneskfeslektens eneste
håp. Derfor går arbeidet videre over ter
skelen til det nye hundreår under det dob
belte løsen: evangeliet for verden, verden
for evangeliet.
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Kristenlivet er trygghet — en fomnderlig trygghet. Des
sverre forstår vi det ikke alltid.

Vi forstår ikke, at denne vår angst og bekymring er det tryg
geste og ufornuftigste av alt. Vi forstår ikke, at vår himmelske far
har overtalt ansvaret for oss — både for i dag og for i morgen

Og han vet hvad vi har behov.
Kommer lidelsen — tung og sviende

kommer den fordi vi har lidelsen behov
Kommer lykken, varm og smilende, imot oss og gjør livet

til en fest, så kommer den, fordi vi har lykken behov.
Kommer fattigdommen, snikende og svart, så kommer den,

fordi han vet, at vi har fattigdommen behov.
Og kommer overflod av gode kår, så kommer de, for di Han

vet, at vi har overflod og gode kår behov.
«Tro på Gud i alle tider, tro på Gud i stjernløs natt.
Tro på Gud i dinne strider, grip med troens arm Ham fatt.
Tro, når stormen om dig fnyser, tro når solen vennlig ler.
Tro, når du for smerten gyser, tro når ingenting du ser.
Tro på Gud 'i dine plikter, tro på Gud i farens stund.
Tro på Gud, når venner svikter, aldri rokkes Guds forbund.
Tro på Gud at han dig leder gjennem strid og gjennem fred.
Tro at han din vei bereder, tro på Gud og våk og bed.
Tro på Gud, og du får seier, tro kun på hans løfters ord.
Tro på Gud, som makten eier hist i himlen og på jord.
Tro, han aldri dig forlater, men dig fører hjem til sig.
Ti han er din store fader, som sitt barn han elsker dig.»

Vi er evighetsvesener — og jordlivet er bare skolegang. Lek
sene tildeles av den mektige og kyndige lærer, som aldri taper
målet av syne : Fullkommenhet til sist.

Vi kan være trygge. Vi bør være trygge.
Der gjøres ingen feil deroppe. I den Alvidendes råd er alt

overveiet. Vår himmelske far har intet forsømt — og han har
intet å angre.

Det blir ikke gjort
feil der oppe.

Fra et besøk på

En ettermiddag hadde vi møte i kirhen.
Litety og lav lå den der med sitt lille kirke
spir, noen meter oppe over de nærehusta
kene, I storm og stille, i vinterkorte dager
og sommertyse netter, mens havets sang
bruste omkring den, har den ligget her og
'fulgt slektenes vandring. Helt fra 1621 og
til idag har dens klokkeklemt kimet ut
over øen, til unge og gamle, fra slekt til
slekt. Og to ganger har det hendt at Stor
sjø og storm feiet bort hus og hjem. Alt
hvad de hadde bygget og samlet i lange og
tunge år, blev 1 en eneste natt skyllet bort.
Da flokket de sig om kirken, det eneste
som stod igjen. Og her bøyet de sine knær
1 bønn om frelse hos «Ham som kan stor
men binde og bryte bølgen blå».

Og for mig blev det en mektig tale som
jeg sent vil glemme, den lille andaktsstun
den i denne vakre kirken. I det svake lyset
som siver inn fra de små rutene, stiger
farger og former fram i bløte linjer. På de
gamle høgreiste plankeveggene skimter man
de gamle vannfarvemaleriene, som blev av
dekket ved kirkens restaurering for noen
få år siden. Og opp til koret har de gått
disse trauste kvinner og menn opp gjennorn
tidene, 1 takk og bønn. Her har de knelet
ned for Hans alter, hustruer og mødre, i
kamp for sine som kjempet i uvær og storm
den fortvilte kamp for liv og frelse. Vær
bitte gubber og seige menn, herdet i kam
pen for tilværet, for hustru og barn, ofte
med døden for øyet, bøyet seg her og latt
takken og lovsangstonen stige til Ham som
holdt sm hånd over dem i farens stund.

Orgeltoner og salmesongen stiger. Fra
slekt til slekt er de baret fram under kirke
hvelvet, de samme toner, de samme ord.
Slektene skifter, slekter fødes, slekter dør,
kirkens klippegrunn Jesus Kristus, er igår
og i dag den samme, ja til evig tid!

Gud er Gud om alle land var øde.
Gud er Gud om alle mann var døde!
Vi går forbi skolestuen på hjemvegen.

Der lyder sang der inneha. Lyse, friske
barnestemmer :

Også her på denne nakne, barske øen
gror kjærligheten til hjemstedet, landet,
folket.

Så skifter sangen, og nu er det som
grunntonen i sinn og tanke fritt får velde
ham:

Hvem klappet ?
På et stort misjonsmøte blev det

samlet inn penger til misjonen. Det
blev tegnet mange og store beløp.

Presten leste opp givemes navn og
beløpets størrelse:

«Fabrikkeier X kr. 1000». (Vold
somt bifall fra forsamlingen).

«Kjøpmann Y. kr. 600». (Veldig ap-
plaus)

«Disponent N. kr. 500». (Forsamlin
gen klappet begeistret).

Klappingen stilnet av efter hvert
som beløpene blev mindre. Da pres
ten til sist leste:

«Enkefru B. kr. 5», var det beit stil-
le. — 

Presten som personlig kjente fru B.
og visste at hun var fattig og sikkert
hadde ofret rneget ved å gi sine 5 kro
ner, gjorde en pause? så ned mot for
samlingen og sa: «Jeg hørte de gjen
ncmstungne hender klappe».
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Ja, vi elsker dette landet
som det stiger frem,
furet, værbidt over vannet
med de tusen hjem.

«— også vi når det blir krevet
for dets fred slår leir —.»

«Gud signe vårt dyre fedreland,
og lat det som hagen bløma .»

«Og Gud du i nåde til oss såg,
dm kjærleik oss ikkje gløymde.
Da sende ditt ord til Noregs fjell,
og ljos yver landet strøymde!»

IVAR NORDENBORG
i «Bud og Hilsen».

inn i vårt liv, så

Edin Holme.

Grip.
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