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Çannat giwde  Syuccatad.
Gurmar Syver•tad ar borte, fallen på ean post i de

framste linjer her hjemme. Tanken er 61 uhyre emertefulL
Den vil Ikke riktig fortate en, fordi vi ikke rIkag vil eller kan
forstA det er trant. Det er tungt for oes å meddele dette tll
Imstru og barn, foreldre og eseken og til alle dere som forMod
hva han var verd tor osa.

Det var en helstept kamp for landet han førte, Gunnar, og
gjennom deme var det vi, bana kamerater, best larte ham å
kjenne. Hans smittende humer, hans freldige liveglede preget
alltid kreteen ute. Han skaffet seg plam lient dem, og pler
i derea hjerter, og den arnerte som preget dem da dette sorgema
budskep ble kjent, føltes dobbelt stor — fordi guttem Irengte
ham. Smerten  kan  ikke lages ved trøstende ord, det er Ute
levere tabake dl slekt og venner. De kan bare Ikakes I heder
om hans mbme.

Det var så eelvfølgekg al Gunnar atte kropp og ajel
I kampen, aå eelvfølgelig at han aldri sperte seg — en I
arbeld som sprt. Det sunme trofaste alktaforhold ta over-
og underordnet aom akaffet ham hans famakatte og ansvare-
fulle staling på arbeidaplemen, var det som akellfet ham hana
Irede plass blant kemeratene.

Hvem har glemt ham på ldrettaplaesen? Hvem ber garat
hana inabitte seterevilje når det gjaldt å viane løPet? 013at —
4envilje tli seter og kamp for land og folk? Han gark aldit på
akkord.

Og i dere som stod hans hjerte neernmet — feankie
og barn. VI vet han laigtet etter dere, og mmet dere og
hadde dere allad framst I tanken. Ja, han hadde bare det tanke
— det gjeldt å selre og å kannee hjem. Det betyckle eit nende-

mye  for  han.
Han fidik tenke opprytt orn enn I nos anoln Ineodot-
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Thorialf Jen•en har miatet livet i kampen far Narge.

Hana ded w et stort og faelig tap for kamerater og medar-
heldere, og det ble et merkbart savn og et hull 1 hjemmefrontens
rekker her på atedet. Han blherte ungdommena beote garde.
Med ungdommena og energi gikk han inn for sine oppgaver,
og hana ytelser og reaultater I denne lange og tunge kampen
har vært av meget stor betydning. Med ra ekte og sann for-
atkalee av kampens betydning for vårt folle framtid, gbkk han
helt og fullt opp I Hjemmefrontens arbeid med utzettelig energi

og offriktig
I eitt arbeed og ein fritid, I hverdag som helgedag, g/kk han

aktri eviktande inn for de oppgaver aom måtte breer. Hans
Migkag var elik at han ofte arbeidet under vanakeliga forhekt
Iten han mestret og overvant disse vanrker. alitbd kunne

hana raelarbektere were Mkre  pit  hans vfflighet til å hjelpe når
de trengbe det.

Therlaif Jensan tgbarte de yngre, han ble 2:3 kr. Verater
karaerater satte ham neoget bad , og de beklagor dypt at ban

ikke fer re neultateno c dat rrLn : nr
illtereffle-

VI zettor ham en vurns tr f crt godt .tetar..bst:

kemerstakap, og en takk for hans Inuarta I Hjesontafrunton.
Han kan stå eorn ehrompei pL i ette uag nordemana. Han falt
for ettt kad.

Thorielf Jensen er ded, men hans minne vil kore.
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og narn. Vi vet nan lengtet etter dere, og samet dure og
hadde dere alltid framst 1 tanken_ Ja, han hadde bere  en tanke
— det gialdt å setre og å koznine hjem. Det betydde uende-
lig mye for ham.

Ilan fikk ein tanke oppfyit om enn I noe ennen men1ng —
bakom klem ban faLt_st eln post_
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Domprost Hygen tilbake i
sin menighet.

Beveget gudstjeneste• I Vår Frelses kirke.
Norges frihetsdag soro Gud har

skjenket oss, var de ord eom
dr rnprosten i Oslo, Joha. Hygen.
hilste sin store menighet med på
Kristi Himmelfartedag. Kirken
har hatt harde tider, men Kristi
kirkes grunnvolt står evig og kan
aNiri brytes. Aldri har vel Vår
Frelsers kirkes menighet opplevet
en slik Kristi Himmelfartedag eom
denne da de kunde ha sin guds-
jeneste under det mektige inn-
rrykket av fred og frihet for land
o folk. Aldri har vel den gamle.
:erverdige kirken vaart fylt av en
-iturre og mer beveget forsamlIng.
Lenze for gudetjenesten tok til,
var rdle plesaer opptatt På hver
dde av alteret stai norske flagg
torn vitnesbyrd om at en ny dag
va: begynt for Norges kirke..

Under sterk bevegelse korn dom-
prost Hygen inn fra sakristiet og
gikk opp til aliteret Soknearett til
Var Frelsers menighet Joha Die-
triehson eteg opp på talerstolen

rettet noen varme valtometord
11 domprost Hygen.

Dompreet Hygen innledet  ain
rrde med en personlig hilsen til
monighetens prester og hele me-
nigheten og videre det norske
folk. Han takket for den Istøtte

don (NTB) : De nasieke
armyndigheter fører

.take liberal polit1kk 1 de tyske
yene, melder Rentere korreepon

dent ved den ruselske armå. Man-
ge offiserer mener at tyskerne 1
grunnen ikke er så vanskelig I ha
med å gjøre. Når all fasceeme
er utryddet, skulde dert 1kke

han og alle de andre farviate og
fangne prestene  ir  landet har fått

den tunge tidea som nå er forbi.
Vi feirer klag minnet an Gude
seiersmakt, uttahe han N. Vi
mInnes dagen dat Gud. viste sin
guddaannedighet og makt ved å
sin senn og vår frelser opp ta seg.
For vårt ifile norwke foLk har Gud
visrt  sin  store nAde. Haa har gitt
oes frihet og fred igjen. Die or-
dene, fred og frihet . synger i våre

hjerter, og belper  aiv  takknengig-
het stremmer gjennom ce.
Dette er ref den  rtenste  dagen v'
ha• oppievd og vår takknerniighet
kjenner ingen greastr. Takken er
foret og fremst rettet til Gt4 for
di han lot ces elippe dpas bra
gjennom tiderm herjinger. Vår takk
retter seg cgai W dem som vi tror
har Crtert Guelo redskan I landets
kamp, til dem san hver på slo

13liss har Ofret og gfort sin
sata. Vi tenker med terbedighet
og takk pavår Renge  og  Kron-
prins sum I utlendighet har ledet
vare rettø mendiebeter. Vi retter
vår takk tll Weinnadrontsre fo/k
for det vanekellge, men fremra-
gende arbeid de ber ytet, ofte med
Ilvet som Innats V1 tenker på

Sases.

skje  tyskerne ikke er så
åskelig å ha med å gjøre.

Liberal pollfdric fra rusalsk elde.
den tyake naejen •kukle WI et
skikkelig fot

byene får tpekørne tov  ta  å
velge eine egae borgameetre
som eamarteider med de nueeleke
militermyedIgketer. Overeit
tyskerne watt 1nn I wbetiet for L
rydde opp, eldc at man Igjen katt
koanne tdbake tIl nomintale nar-.
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Hva major Troot
vår alef, kan lare
kraft ved bene bøpin
uten benedat til å ems:
glød for å. skape og b
ta  mier, rted bea
pentecidgbet — og vit
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kkag kom  det  evdelleger av det iseske
ed heer og med tog ti ado, sit bea-
losee kjerte på Yomptervet og

NTB‘tata.

segit  ehitinatad.
a ejeten for hjenimestyrkene I vårt
vår. Med heat har vårt land mbtert
vI hadde ikke råd  ti  å mithe ham

bare 42  kr  geanineL 1 1927 Me han ut-
gader fra Norges Te~ke lakikole
å ha trekt 1 år mindre enn hva som

regraden ved N. T. t og i 1906 bie han
ere 35 år gammaL
ed reime fra landet — 1:11 Engiand. Han
t fagmann på den tekniske kjemis om-
en mest viktig gren av denne, Munil-
- metaanl. Med disse

•

en hetpdningefull humate angt bak
iold for den ak som lå hem på kjertet:
niemes

a rekke anigrende tiatid fra universi-
i Sverige eom I Znglesul og Amerik&

tte det virke uhyre overreabende for
han helt fra han forlot landet gikk

tv militar inneabi — for landets fri-

så plan med ham seiv. Han var tei
psee vanakebgbet etrerate ham ikke,

yte sitt beete.

trygt ag rolig borte I Amerika et eted
ca hadde hans største htteresee, hoppet
skjerea et rted INorge for å ta fatt på

betydninsfull oppgave som stilte de
kadde tatt den på seg. Pør ban gikk
deraing, hadde han gjennomgått en
g hadde avansert til major.

betydde fere os, for vår front, som
I aom I keraeratalig samarbeid ble gitt
n og sisperevne. Alltd 1 forreete linje,
ag ialt, og møl eln ntretbellge Iver og
N opp det Nom skulle trInge vårt folk
fest eammen med dem. Zn striande
etolte i.v has
ipplevt å bIL møtt av jobelen fra sine

hylde ham som den han var.

eln post her hjemme.
lekap soin altal prege hans minne.

ergaa. ladeplaimen
for fjetnktg av prester er god-
kjeat. Bielcopeise gla ftenekt
å effektoere den. Bkkopeee gh

failmakt ti å keestiteere I
kidige stainger og foretteettee ft

tedir aige D. N. ICa andepien. Provl-

sorisk anorcleag av eseme dag• the
N. gir Wakopene ftarnakt ti å son-

Adta  flowur aoin lorso.
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I das  kulte  evaertc

•

de  bat•  oun

De "bst Offit 111vair' da  tra-

D. 9,3
Ptt  thwera proo

Ds beet• balr rald 419~.

Opprop fil Norges icirets-
menn og kvinner.

Den 13. september 1940 ble
Norgee Landeforbund for Idrett
og Arbeidernes Idrettederhund
enig om eanding av nona idrett
ved møte mellom de lovlige valg-
te Mittemenn. Det 1nterimetyre
eom var utpekt av de to forbend,
begynte strake sitt arbMd med å
organisere norak idrett etter de
retningslinjer som var tnaket

oPP.
Imidlertid grep de nye makt-

havere  inn  og aveatte de valgte
ledere og opplaste IdrettsorganI-
e aajonene. Deretter proklamerte
de idtt eget klrettaforbund og
eekte å få idrethemgdommen
med der. Da bie Idrettafrarten
skapt, og den ble den største og
meet erdge stunkIng norek ung-
dom har vært med I. Dons styrka
og betydnag har vist seg gjen-
nom neaten 5 år. I diame  år  har
interimatyret vaart oppretlhoMt
gjennom et arbeidsutvalg. Like-
Mdes har det vart eamarbeid
mellom Sierforbundet og A.. L'Es
utvalg og også mellom bizetta-
lagene.

.arbeidautvalget vender seg nå
til idretteorganissajonene med
sIgnalet til å gjenoppta ettt ar-
betd. I første cangang retter vi

li.oekva (NTB) : Moakva radio
kringkeetat idag følgende bad-
skap fra marekalk Staik
stateminierter Churchel:

aeg henvender meg til Dem
pertionkg, herr stataminister, eå-
vel som til den britiske  heter  og
det britiske folk og sender dere
miae 1,44~Faltrs.

ditee anmedninger:
1) 7111agene:

Lagene komitituerer g og
gjenopptar  een  vIrksombet ana-
rest mulig Alle 1,t4 reekter
til Interimetyret i kretes mont
vil bekjentgjøre iån adreem iså
saart det ka.n.
2) TII distratalag og A. L 1ra

kreteer:
Formannen  i interkstyret I

kreteen melder ein adreese
Norges Idrettsforbund, beht te-
legrafisk. Er ikke formannon el-
stede, må et av forhundets med-
leenmer meide earg.
5) Te  ezertorbundese  og

Formennene I esitorbund og
utvalg, eller en representant for
dette, innkalls til møte. Dette
møte haldes i Toreggsten 2, Ckdo.
teleton 33370, den 12. mai 1945

111.
Ingen offisielle arrangernenter

fer etter nearmere beekjed fre.
klretteforbundet.

Norgee btrettateetal.
Arbeldstetvalget.

Interimøtyret.
Ganatet Diger. øystabe Zgefewsd.

Iteidar DaM. grAre

Stalihrisitilser
Churehill.

tår  Selles flende, den tyake
perlalieme.

Denne historieke seder ble tni-
fert ved de ruseieke, tritake tee
amerikanske armaer fSl kamp
for å befri Europa. Jeg uttrykker
m1n tillit til at de vennekseilaio
forbt som votre land knyt-
' '


