Røde Kors Aktuelt
34. årg. Nr. – 1 - 2020

fra Vestfold

75 ÅR SIDEN
FREDEN KOM TIL
NORGE
Røde Kors er til stede
for deg i krig og fred!
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Norge. Det er viktig at vi ikke glemmer denne mørke delen
av vår historie.
Koronakrisen vil helt sikkert også bli en historisk milepæl
og på en del områder har vi hatt en unntakstilstand
som kan minne om krig. Røde Kors er støtteaktør for
myndighetene når slike situasjoner oppstår. Derfor har vi
økt beredskapen på mange områder for å være parat til
å hjelpe hvis situasjonen eskalerer. Frivillige har kjørt ut
varer til folk i karantene og de har også bidratt med hjelp
på flyplasser og i havner.
Siden mye av Røde Kors sin virksomhet innebærer tett
kontakt med andre mennesker har vi tatt i bruk telefon og
digitale løsninger for fortsatt å kunne opprettholde aktivitetene våre uten smitterisiko. For eksempel har besøksvennene våre blitt ringevenner, leksehjelpen har blitt digital og
norsktreningen for innvandrere har foregått via Facebook,
Kahoot og video for å nevne noe.

Tema:
75 år siden freden
kom til Norge

Distriktslederen har ordet

Jeg vil benytte sjansen til å takke alle de frivillige som gir
av sin tid, og alle dem som på en eller annen måte bidrar
med direkte økonomisk støtte til Røde Kors. Dere støtter
oppunder en god sak og hjelper oss med å utføre viktig
humanitært arbeid.

Denne våren har vært en merkelig tid på grunn av
COVID-19. Det kunne vi latt hele denne avisen dreie seg om,
men i stedet har vi valgt å følge den opprinnelige planen
og vie innholdet i denne utgaven av Røde Kors Aktuelt til
andre verdenskrig. Årsaken er at det er 75 år siden denne
milepælen i verdenshistorien var over og det ble fred i

Til slutt vil jeg ønske alle våre lesere en riktig god og trygg
sommer – ta vare på hverandre!

Det finnes regler i krig

I år er det 75 år siden krigen var slutt, og under andre
omstendigheter ville det nok blitt behørig markert denne
våren. For tiden er imidlertid alt fokus rettet mot å
bekjempe Coronaviruset, men allikevel er det viktig å ikke
glemme historien.

Knut Kaspersen
Distriktsleder, Vestfold Røde Kors
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I 1859 ble Henri Dunant, som vi regner som grunnleggeren
av Røde Kors, vitne til lidelsene i slaget ved Solferino i
Italia. Minnene og erfaringene til Henri Dunant ble nedfelt
i boka «Minner fra Solferino», og det var opplevelsene som
var beskrevet i denne boka som ble inspirasjonskilde for
stiftelsen av «Den internasjonale Røde Kors-komiteen».
Noen år senere, i 1864, ble den første Genèvekonvensjonen
vedtatt på en internasjonal kongress i Genève. Denne konvensjonen angår syke og sårede soldater på slagmarken,
og var et direkte resultat av Henri Dunants innsats. Senere
har vi fått ytterligere tre konvensjoner. Én i forbindelse med
væpnede styrker til sjøs, én om behandling av krigsfanger
og én om beskyttelse av sivile i krigstid.

Tore Svenning begynte i Norges Røde Kors i 1985 og har hatt
en rekke internasjonale oppdrag for Røde Kors og Røde
Halvmåne, blant annet i Afrika, Midtøsten, Asia og Europa.
Han har arbeidet mye med globalt humanitært diplomati
og vært rådgiver i Norges Røde Kors. I dag er Tore nestleder
i Sandefjord Røde Kors.

De bestemmelsene som er nedfelt i Genèvekonvensjonene
er siste minimumsbeskyttelse av menneskelig anstendighet
i konfliktsituasjoner. Når all annen lovgivning og alle andre
menneskerettslige ordninger har brutt sammen, da er det
bare folkeretten å falle tilbake på som en slags siste rest av
anstendighet.
Genèvekonvensjonene er med andre ord å regne som
et regelverk i krig og etablerer noen standarder for hva
som er akseptabelt. Hvis vi ser frem mot i dag, så er for
eksempel forbudet mot klasebomber og antipersonellminer
en forlengelse av det arbeidet som startet med konvensjonene. Hvis reglene blir brutt, så finnes det også muligheter til
å bringe de som bryter reglene for en domstol.
Et annet svært viktig område i forbindelse med krig er
oppsporing av savnede personer. Røde Kors er også aktive
i dette arbeidet. Oppsporingstjenesten, eller «Restoring
family links» som den heter på engelsk, er global. Dette
er en tjeneste som aldri gir opp og er spesielt viktig for
pårørende som vil finne sine kjære og opprette kontakten
med dem. Mange av dem vil også gjerne heller ha et svar
som for eksempel kan være at personen de ønsker å spore
opp virkelig er død, enn å ikke vite. Det er nettopp denne
usikkerheten som er så vanskelig. I dette arbeidet spiller
Røde Kors en viktig rolle – og de finner folk.

Tore Svenning begynte i Norges Røde Kors i 1985 og har hatt en rekke
internasjonale oppdrag for Røde Kors og Røde Halvmåne, blant annet
i Afrika, Midtøsten, Asia og Europa. Han har arbeidet mye med globalt
humanitært diplomati og vært rådgiver i Norges Røde Kors. I dag er
Tore nestleder i Sandefjord Røde Kors.
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Krigen la grunnlaget
Sandefjord Røde Kors ble ikke
formelt stiftet før etter krigen,
men det var mange hendelser
både før og under krigen som
la grunnlaget for at dagens
lokalforening ble stiftet i 1946
I 1939 utstedte skipsreder Lars Christensen
i Thor Dahl Rederi et gavebrev til Norges
Røde Kors. Skipsreder Christensen ville
gi bort et komplett feltsykehus med 50
sengeplasser og en sykebil. Forutsetningen
var at dette skulle lagres i Sandefjord
og fortrinnsvis brukes i Sandefjord- og
Sandarområdet. Gavebrevet ble datert den
1. desember, bare tre måneder etter at
krigen hadde startet i Europa, men fortsatt
fem måneder før Norge ble invadert.
Derfor sier denne handlingen mye om
skipsrederens fremsynthet når det kom til
beredskap.
Ganske tidlig beslagla tyskerne feltsykehuset, og etter krigen var det nærmest
ingenting igjen av det. Men etter krigen
ble det utbetalt en krigserstatning som
ble overført til Sandefjord Røde Kors. De
bygde opp et nytt feltsykehuset i 1950 – 51
for disse pengene. Det fikk navnet «Lars
Christensens Lasarett». Sykehuset inngikk
i Sandefjord Røde Kors’ beredskap i over
50 år, og siste gangen jeg kjenner til at det
ble brukt var under en «Øvelse Utflytting»
på Re videregående skole i 1984, men nå
eksisterer det neppe lenger.
Hvis vi skal se nærmere på det som
egentlig var bakgrunnen for Sandefjord
Røde Kors, så må vi tilbake til vinteren
1939 – 1940. Da tok doktor Oddvar Fjellbo
og brannmester Jensen initiativet til å
avholde et førstehjelpskurs i Sandefjord.

Etter at kurset var vel gjennomført ble
ideen om å starte et hjelpekorps født. Den
25. februar 1941 ble Sandefjord og Sandar
hjelpekorps stiftet som et frittstående
korps hvor dr. Fjellbo ble første formann.
September samme år ble hjelpekorpset
tilsluttet Norges Røde Kors, mens dagens
lokalforening, Sandefjord Røde Kors, først
ble stiftet etter krigen – i 1946.
Et annet sentralt navn var Eivind Helland
som ledet speiderbevegelsen i Sandefjord da krigen startet. Imidlertid forbød
tyskerne speideren og virksomheten ble
derfor lagt ned. I 1941 ble Eivind Helland
korpssjef og dermed fikk han anledning til
å fortsette å organisere ungdomsarbeidet,
men på en annen måte, nemlig gjennom
hjelpekorpsets virksomhet. For denne virksomheten ble ikke forbudt under krigen.
Mens krigen pågikk hadde hjelpekorpset flere oppgaver. De var badevakter om
sommeren og deltok blant annet på skirenn
om vinteren som skivakter. Hjelpekorpset
etablerte også et sykehuslag som var ment
å skulle bistå på Sandefjord Sykehus ved
behov. I tillegg var de tilknyttet det sivile
luftvern, forløperen til Sivilforsvaret, og
hver gang flyalarmen gikk hadde hjelpekorpset pliktig fremmøte.
Hjelpekorpset hadde også ganske
vanlige oppgaver som de vi har i dag,
for eksempel leteaksjoner og sånne ting.
Men spesielt én episode var viktig. Den 28.
desember 1944 var nemlig Royal Airforce
på vingene med 107 fly mot Norge. 16 av
disse var Halifax bombefly. Oppdraget var
å slippe miner i havnebasseng og fjorder
for å hindre tyske troppetransporter ut
av Norge. To Halifax-fly passerte over
Sandefjord, begge ble møtt med luftskyts
og det ene flyet styrtet på fabrikktomten til
Jahres Kjemiske Fabrikker. Eksplosjonen

Foto: Asbjørn Torgersen, Rjukan

Da historiefortelleren Tor Nicolaysen ble født var faren hans korpssjef i Sandefjord Røde Kors Hjelpekorps.
Han kjenner historiene fra krigen godt siden både foreldrene og mange av deres venner var med på
oppstarten av hjelpekorpset under krigen.

som fulgte ble ekstra kraftig, sannsynligvis
på grunn av sprengstoffet i minene. Dette
var en lokal katastrofe der åtte i flyet og
én på bakken omkom. Hjelpekorpset
mobiliserte og hjalp til med omkomne og
fik skadde personer ut av de sammenraste
bygningene. Jeg kjente flere av dem som
deltok denne romjulsdagen, og ingen av

Hjelpekorpset oppstilt i Sandefjord fredsvåren 1945. Korpssjef Bjarne Bjerkseth (i dress) foran t.v. Foran t.h.(med veskerem skrått over brystet) troppsjef Jan
Olsen. Jan ble senere mangeårig formann i Sandefjord Røde Kors, distriktsrådsformann og landsrådsformann for hjelpekorpsene. Tor Nicolaysens foreldre
godt synlig t.h. for Jans ansikt.

dem glemte noen sinne denne hendelsen.
Hjelpekorpset drev også med flere andre
ting. Blant annet opprettet de et opplysningskontor for de som ikke kunne
være hjemme lenger på grunn av krigen.
Formålet var å knytte kontakt mellom
de som var på skauen eller i utlandet.
Kontoret hadde mange hundre oppdrag
hvor de blant annet formidlet brev og
julehilsener, men de drev også med
oppsporing av personer.

Jeg kjenner også til en annen episode.
Under krigen var det etablert en fangeleir
for russiske fanger i Sandefjord. De levde
under dårlige forhold, noe hjelpekorpset merket seg. Julen 1942 fikk korpset
klarsignal for å levere pakker med mat
og andre gaver de hadde samlet inn til
fangene. Dessverre ombestemte kommandanten seg. Det var et stort nederlag, og
synet av de skuffede russiske krigsfangene
som så at de forlot leiren med maten og
gavene skal ikke ha vært noe hyggelig syn.
Historien om hjelpekorpset under krigen
viser hvor viktig denne virksomheten er, og
hvor viktig det er å ha en god beredskap.
Derfor valgte jeg også å ta med historien
om den fremsynte skipsrederen som forsto
viktigheten av skikkelig beredskap. For jeg
har gjort meg mange tanker i forbindelse
med Koronasituasjonen. Den får meg til å
stille spørsmål om vi som samfunn egentlig
har vært godt nok forberedt, og om vi har
vært flinke nok til å tenke på beredskap.
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Røde Kors i aktiv innsats under krigen
Mens mange andre foreninger
la ned virksomheten sin under
krigen fordi de ikke kunne
fungere fritt, opprettholdt
Røde Kors virksomheten sin
gjennom alle krigsårene. I
Vestfold er det kanskje hjelpekorpsenes innsats i forbindelse
med evakueringen av Horten
og bombingen på Vallø som
huskes best i ettertid.
Klokken halv fire om morgenen den 9.
april 1940 startet krigsutbruddet i Horten.
To tyske krigsskip kommer inn på havna
og det ene skipet, minesveiperen R-17, blir
skutt i senk av den norske mineleggeren
Olav Trygvason. Hortens befolkning kunne
høre hviningen av granater og til slutt et
drønn så sterkt at butikkvinduer i sentrum
og i mange boliger ble blåst inn. Olav
Trygvason hadde fått inn en fulltreffer i
R-17’s ammunisjonslager. De som opplevde
morgentimene i Horten denne dagen
forteller om skremmende opplevelser.
Hjelpekorpset i alarmberedskap
Horten Røde Kors Hjelpekorps ble stiftet
i 1938. På bakgrunn av den spente
situasjonen ute i Europa var det noen
som hadde tenkt at det kunne være lurt å
være forberedt i tilfelle krigen også skulle

Foto: Fra yadvashem.org The Auschwitz Album.
Bildet viser ungarske jøder som akkurat har ankommet Auschwitz og nå er sortert i en gruppe for arbeidsdyktige menn og en gruppe som sendes direkte til
gasskammerne.

komme hit til lands. På grunn av den
ytterst spente situasjonen i begynnelsen av
april 1940 var hjelpekorpset i Horten satt
i alarmberedskap allerede om kvelden
den 8. april. Da angrepene begynte og
da flyalarmen gikk og kanonene drønnet
morgenen etter, startet byens befolkning en

panikkartet flukt. De ville ut av byen. Røde
Kors var klare til innsats for å hjelpe dem
og 45 korpsmedlemmer møtte på folkeskolen for å bidra. Den gang disponerte
hjelpekorpset tre biler, og alle ble satt inn
for å transportere skadde og døde. Fra og
med tidlig morgen den 9. april, og flere

dager framover arbeidet korpset uavbrutt
med å bringe pasienter ut fra gamlehjem,
barn fra barnehjemmet, sengeliggende
gamle og syke fra private hjem og ut til
distriktet hvor andre hjelpeorganisasjoner
overtok. Grunnet mangel på sikkert tilholdssted i Horten ble korpset forlagt på

Etter bombingen av Vallø oljeraffineri. Bildetekst: Husene langs vestsiden av Karl den 15 gate. I bakgrunnen til venstre skimtes litt av Tschudigården. Foto fra Statsarkivet i Stavanger.
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Larvik torg 17. mai 1945 - Dr. Speilberg i front med frigitte russerfanger.
Thorleif Tybring Speilberg var formann i Larvik og Omegns Røde Kors i perioden 1929 – 1946. Han var også distriktsformann i det samlede Vestfold/Telemark Røde Kors. Distriktet deler seg i 1947 og Dr. Speilberg
fortsetter som distriktsformann i Vestfold Røde Kors i perioden 1947-1956.

låven på Sande Bruk fra kvelden den 9.
april. Der sørget de for sin egen forpleining og i dagene etter hadde korpset
transportoppdrag nærmest kontinuerlig.
Vel 800 personer ble brakt ut av byen eller
overført til andre steder ved korpsets hjelp
disse dagene etter krigsutbruddet i 1940.
Evakuering i Tønsberg
Da luftvernsirenene begynte å hvine over
Tønsberg tidlig om morgenen den 9. april
1940, iverksatte hjelpekorpset i Tønsberg
Røde Kors sin alarmplan. Beredskapsplanen innebar blant annet å evakuere
pasienter fra sykehuset. Noen skulle flyttes
inn i landet, mens andre skulle til nødstasjoner i nærheten. Gamle og syke skulle
også flyttes til tryggere steder. En av de
største utfordringene var å skaffe nok biler
og båremateriell til å gjennomføre disse
transportene. Men utover dagen lyktes det
å gjennomføre store deler av evakueringen mens bombeflyene suste over byen og
drønningen fra kanoner kunne høres i det
fjerne.
Bomingen av Vallø
Den 26. april 1940 ble oljeanlegget på
Vallø angrepet og bombet av engelske
fly for første gang. Da fikk hjelpekorpset
sin første ilddåp og rykket ut med flere
bårelag, men heldigvis var det ingen som
omkom under dette første angrepet.
Nesten på dagen fem år etter, og helt på
slutten av krigen, den 25. april 1945 ble
Norsk Amerikansk Mineralolje Compani
på Vallø igjen utsatt for flyangrep. Det
britiske admiralitetet hadde fått meldinger
som tydet på at oljeraffineriet produserte
spesialdrivstoff til de tyske u-båtene, og

ga ordre til at allierte fly skulle bombe
anlegget.
Angrepet ble i ettertid betegnet som en
katastrofe, og helt unødvendig. 121 allierte
fly var med og det ble sluppet 380 tonn
høyeksplosive bomber og 6-tonns brannbomber.
Skadene var store. Mer enn 67 hus ble
ødelagt, og siden dette skjedde litt etter
klokken halv tolv om natten, lå de fleste
og sov da bombene falt. 54 mennesker
omkom, 30 ble såret og 300 ble hjemløse.
Hjelpekorpset rykket ut under kommando
av Det Civile Luftvern og arbeidet fire døgn i
ett strekk, helt til enkelte av mannskapene
måtte kommanderes vekk. Hjelpekorpsets
folk gjorde en iherdig innsats der de trakk
fram døde og lemlestede fra ruiner av hus
eller direkte rammede tilfluktsrom.
I samarbeid med Ungdommens Røde Kors,
og folk fra saniteten i luftvernet, påtok
hjelpekorpset seg den øyeblikkelige
forpleining av de hjemløse og av luftvernets redningsmannskaper som arbeidet
i ruinene på Vallø dag og natt.
Arbeidet fortsatte i en hel måned, faktisk
også etter at krigen var over og freden
et faktum. Røde Kors-mannskapene fikk
mye ros, og flere ble hedret med et jakkeemblem for innsatsen. Emblemet var et
rødt kors på hvit bunn og hadde påskriften
«Vallø 1940 –45».
Larvik hjelper krigsfanger
I slutten av 1930 årene ble imidlertid Røde
Kors arbeidet utvidet og kom til å ligge på
et annet plan. Det brøt ut krig, og det ble

Foto: Carl O. Hannestad.
Sovjetiske krigsfanger kommer til brygga på Ørsnes ved Kanalen i Tønsberg i maidagene 1945. Dette var
fanger fra sykeleiren på Mellom Bolærne. Hjelpekorpset i Tønsberg var involvert i hjelpenarbeidet og
forflytningen av disse fangene.

opprettet et opplysningskontor som bl.a.
etterlyste savnede nordmenn i utlandet.
Kontoret formidlet formularbrev, men
sendte også livsviktige telegrammer. Det
ble sendt standardpakker til nordmenn
som satt i fangeleirer, og det ble formidlet
kontakt med studenter som en tid satt
arrestert i leiren i Stavern.
Etter krigen var det helt naturlig at Larvik
Røde Kors tok seg av polske og russiske
krigsfanger inntil de kunne sendes hjem.
Også evakuerte landsmenn fra nord som
oppholdt seg i distriktet, fikk hjelp når de
var kommet i økonomiske vanskeligheter
eller hadde behov for en gave til jul for
eksempel.

Kilder
Med rett til å hjelpe – Historien om Røde Kors,
Eldrid Mageli, Pax Forlag, 2014
Hane til middag – Horten og Borre under okkupasjonen 1940 – 45, Leif Backe, 2013

Glimt fra 80 aktive år med Horten Røde Kors
Hjelpekorps, Horten Røde Kors, 2018

Barmhjertighetsfronten – Norges Røde Kors under
krigen 1940 – 1945, Dag Fr. Schilling og Kåre
Ottersen, 1995
Per Nyhus billedsamlinger

Historien om Tønsberg Røde Kors, Tore Asplin, 2009
Larvik Røde Kors 75 års, 1998
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Quislings hønsegård
I slutten av november 1942 ble
532 jøder sendt med skipet
Donau til konsentrasjonsleir
i Polen. En måned før dette
hadde flesteparten av dem blitt
internert på Berg Interneringsleir utenfor Tønsberg.
Våren 1942 irriterte Quisling seg over 17.
maifeiringen som hadde vært. Folk hadde
nemlig hatt på seg røde, hvite og blå
hønseringer på fingrene for å markere sin
motstand mot Tyskernes okkupasjon. På et
NS-stevne på Borre uka etter holdt Quisling
en tale der han blant annet uttalte:
«Vi skal opprette hønsegårder for dem.
Her i nærheten av Tønsberg vil vi få i stand
en stor hønsegård.»
Det var interneringsleiren på Berg han
siktet til. Byggingen av leiren startet etter
Quislings tale og selve leiren var underlagt
Politidepartementet. Tyskerne ønsket ikke
leiren, men NS fikk viljen sin. Leiren var
laget for motstandere av nazismen, for
«arbeidssky og negative elementer», som
det het, og for jøder.
Kom til en uferdig leir
336 jøder ble internert på Berg fra 26.
oktober 1942. Brakkene var ikke ferdige
og alt det nødvendigste manglet. Da de
aller første fangene ankom fantes det
ingen senger, ingen sanitæranlegg, ikke
kjøkken og heller ikke glass i vinduene.
Forholdene var forferdelige. Fangene sov
på gulvet, det rant gjennom taket, de fikk
ikke gå ut om natten for å gå på do, men
hadde bare en bøtte inne. Utenfor fløt det
med ekskrementer. Om boforholdene var
vanskelige så var det ikke bedre stilt med
arbeidsforholdene. De hadde 12-timers
arbeidsdager og skulle bygge leiren ferdig
selv. Sakte, men sikkert gjerdet de seg selv
inne bak gjerder av piggtråd.
Et terrorvelde
Alle fangevokterne på Berg var norske.
De fleste av dem hadde bakgrunn fra
hirden, fra politiet, fra politiskolen på
Kongsvinger eller hadde tjenestegjort på
Østfronten. Det første halvåret hadde de
ikke noe arbeidsreglement å forholde seg
til, og dermed utviklet det seg et terrorvelde overfor de jødiske fangene.
I et intervju med Dagens Næringsliv fra
2015 fortalte Martin Meholm, som med sine
99 år, den gang var den siste gjenlevende
fra Berg, om de forferdelige forholdene:
–De likte å pine og plage oss. Jeg måtte

Berg interneringsleir i 1945Fotokilde: Interessegruppen Berg interneringsleir

løfte en jernstang til jeg falt sammen. Stå
på en trestamme og rope: «Jeg er jøde, jeg
er skyldig i krigen.» Vi måtte også åle i
grisebingen, forteller han.
Mishandling var vanlig og fangevokterne
hadde både straffeeksersis og mange
sadistiske påfunn. For eksempel måtte
noen av de jødiske fangene ved en
anledning klatre opp i et tre og gale som
en hane. Eller bli tvunget til å løpe nakne
rundt brakka, to og to, hånd i hånd.

Fylkeslegen i
Vestfold fikk til slutt
besøke leiren.
Fangene ble også nektet mat som straff,
og da Meholm kom ut fra Berg var magen
oppblåst. Han var feilernært. Meholm
forteller at det aller verste minnet var fra
de 14 dagene han måtte tilbringe på straffecellen i kjelleren hvor det var rotter på
jordgulvet. Årsaken var at han hadde gjort
seg skyldig i å ha stjålet en kålrabi.
Fylkeslegen i Vestfold fikk til slutt besøke
leiren. Han sa at «bare det å være i leiren
måtte være ren tortur».
Røde Kors mobiliserte
Leirkommandanten ga til slutt tillatelse til
at Røde Kors kunne opprette en sykeavdeling for 20 pasienter i leiren. Der delte de
ut de nødvendigste medisinene fangene
trengte. Men en måned senere stengte han
leiren for all hjelp utenfra igjen.

Overlege Paus, Tønsberg 1919,

I løpet av krigen kom det mange fangetransporter til leiren, som også ble brukt
som en transittleir for videre transport
til Tyskland. I månedsskiftet oktober/
november 1943 kom de første studentene og universitetslærerne. I slutten
av november kom det ytterligere 250
studenter. De satt der i et par måneder før
de ble sendt til Tyskland.
Tilfeldigvis var visepresidenten i Norges
Røde Kors, Dr. Paus, nabo med leiren på
Berg. Han klarte omsider å få den norske
leirkommandantens tillatelse til å besøke
fangene, og å ha med pakker til dem,
også til de jødiske. Den eneste betingelsen
leirkommandanten stilte, var at de norske
fangevokterne måtte få pakker de også.
Leiren ble forsynt med opptil 500 pakker
i uken. Innholdet i pakkene kom fra Den
Norske Damekomite i København og fra
Norges Røde Kors.
En dyster del av vår historie
Jødene som kom til Berg da leiren åpnet
i oktober 1942, ble fraktet med tog, i
kuvogner. De ante ingenting om at de
bare en måned senere, den 26. november,
skulle deles i to grupper.
60 menn som var gift med ikke-jødiske
kvinner ble holdt tilbake, mens resten
ble sendt med toget for deportasjon med
Donau. De 227 jødiske mennene ble
deportert fra Berg til utryddelsesleiren
Auschwitz i Ošwiecim i Polen. Bare sju av
disse mennene overlevde.
De gjensittende ble værende frem til 1. mai
1945, da ble de frigitt og sendt med busser
til Kjesäter flyktningmottak i Sverige.

Foto: Ansgar Th. Larsen, fra Slottsfjellsmuseets
fotosamling
Nikolai Nissen Paus (født 4. juni 1877 i Christiania, død 23. desember 1956 i Tønsberg) var
en norsk kirurg, dr.med., sykehusdirektør og
humanitær leder. Han var direktør for Vestfold
fylkessykehus, president i Norges Røde Kors
og hadde en rekke andre verv. Han var en av
Norges mest kjente leger gjennom første halvdel
av 1900-tallet.
Han arbeidet ved Rikshospitalet som reservelege i kirurgi 1911–1917 og ble i 1916
ansatt som overlege og direktør for Jarlsberg og
Larvik amts sykehus (Vestfold fylkessykehus fra
1918), men tiltrådte først i 1918 ved sykehusets
ferdigstillelse i 1919. Her ble han i stillingen til
1947, og bygget i stor grad opp institusjonen.
Han var visepresident i Norges Røde Kors
1930–1945 samt fungerende president
1939–1940, og president i Norges Røde Kors
1945–1947. 27. august 1947 ble han utnevnt til
æresmedlem av Norges Røde Kors.
Han var formann for Sykepleielovkomitéen,
oppnevnt av regjeringen i 1939. Under krigen
var han medlem av fellesutvalget, dvs. styret,
i Nasjonalhjelpen. Han var på 1930-tallet også
president i Den nasjonale Florence Nightingalekomité, den norske avdelingen i Florence
Nightingale International Foundation som ble
etablert i London i 1934 for å hedre minnet
til Florence Nightingale og videreføre hennes
arbeid. I 1930 ble han medlem av sentralstyret
i Den norske lægeforening. Paus deltok i det
humanitære arbeidet under vinterkrigen i
Finland 1939–1940 som leder for det norske
Røde Kors-feltsykehuset. Han fungerte samtidig
som president i Norges Røde Kors etter at presidenten, Jens Meinich, hadde blitt langvarig syk
i september 1939. Han avslo å bli ny Røde Korspresident i 1940, ettersom han hadde mange
andre oppgaver, men ble valgt til vervet i 1945.

Røde Kors aktuelt
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Tønsberg hjelper fiskeværet Tufjord
Mot slutten av krigen trakk tyskerne seg tilbake fra Finnmark og
brukte den brente jords taktikk for å ikke etterlate seg noe av
verdi. Et av stedene som ble lagt i ruiner var fiskeværet Tufjord,
men de fikk god hjelp til gjenoppbyggingen fra innbyggerne i
Tønsberg rett etter krigen.
Fiskeværet Tufjord ligger på Rolvsøya,
ei øy nord for Hammerfest og vest for
Havøysund i Finnmark. Før krigen var
Tufjord det største fiskeværet i Vest-Finnmark og hadde flere fiskebruk. Tufjord var
et velfungerende lokalsamfunn med 400
innbyggere og besto blant annet av internatskole, butikk, fiskerhjem, kirkegård og
bedehus. Livet ble ganske annerledes for
alle som bodde i Finnmark mot slutten av
krigen, for i perioden oktober i 1944 til
mai 1945 startet tyskernes nedbrenning og
tvangsevakuering av Finnmark. Bygninger
ble satt i brann, telefonstolper sprengt,
kaier sprengt i stykker, og i realiteten var
det ingen ting igjen. Alt var rasert, Tufjord
ble fraflyttet og innbyggerne evakuerte
sørover.
Det mobiliseres i Tønsberg
Etter at krigen var slutt, om sommeren
i 1945, begynte Hammelow-Berg, som
var leder av handelstandsforeningen
i Tønsberg og Chr. Warhuus som ledet
håndverkerforeningen å snakke sammen
om hvordan de kunne bidra i gjenoppbyggingen av Finnmark. De tok kontakt
med Fylkesmannen i Finnmark, som igjen
opprettet kontakt med familien Tapper
som hadde fiskebruk og mye annen

aktivitet i Tufjord. Tapperfamilien ønsket
all hjelp velkommen, og dermed hadde
snøballen begynt å rulle.
– Dette ble starten på et fantastisk folkelig
engasjement. Hammelow-Berg og Chr.
Warhuus fikk med seg Ole Halvorsen,
Richard Thon, samt sekretær Thor Evensen
og stiftet en komité som hadde som motto:
«hurtig hjelp er dobbel hjelp», sier Jan
Magne Davidsen som opprinnelig er fra
Gunnarnes på Rolvsøya, men som flyttet til
Horten i 1996, og har samlet mye historisk
materiale.
Davidsen berømmer særlig måten
komiteen arbeidet på, og hvordan de
klarte å mobilisere befolkningen. Gjennom
annonser i Tønsbergs Blad fikk de innsamlingen i gang, deretter lagde de ulike
arrangementer for å samle inn penger.
Det største arrangementet foregikk på
torget i Tønsberg. Arrangementet tiltrakk
seg mer enn 4 000 personer og de samlet
inn over 7 500 kroner i løpet av denne ene
begivenheten.
– Giverviljen var stor, blant annet var det
noen barn som hadde fått noen gryteskrubber de ville gi til formålet. Dette skrev

En liten del av alt tønsbergenserne hadde samlet inn av utstyr.
I tillegg ordnet de med så enormt mye julegaver at Evensen også delte ut til andre øyværinger som ikke
bodde i Tufjord.

Tønsbergs Blad om og givergleden bare
økte, folk strikket, sydde og fant frem
ting som folket i Tufjord kunne trenge og
leverte det inn. Til slutt hadde komiteen
samlet inn over 100 000 kroner, fortsetter
Davidsen.

det satt opp provisoriske bygninger av det
som kunne brukes i ruinene. Tyskerbrakkene fikk tufjordingene bruke inntil de
fikk bygd seg permanente hus. Brakkene
kunne de kjøpe og pengene gikk til videre
hjelp.

Bidro i selve oppbyggingen
Allerede på sommeren i 1945 hadde
de første innbyggerne flyttet tilbake til
Tufjord. I september samme år gikk frakteskuta Rapid II fra Tønsberg til Tufjord
lastet til randen med klær, byggevarer og
noen tyskerbrakker som komiteen hadde
fått kjøpt for innsamlede midler og lastet
om bord på båten. Vel fremme i Tufjord ble

– Thor Evensen reiste selv nordover og var
helt sentral i oppbyggingen av Tufjord.
Han fungerte både som administrator,
lensmann, lege, rådmann og ordfører. Det
eneste man ikke kunne bruke han til var
som prest, ifølge han selv. Han gjorde en
formidabel innsats og de som kjenner til
historien har heller aldri glemt Evensens
innsats. «Vi kan aldri glæmme hain
Ævensen» sa folk til langt ut på 1960-tallet,
forteller Davidsen.

Misunnelse i Finnmark
Hjelpen fra Tønsberg var helt avgjørende
for hvor raskt man klarte å bygge opp igjen
Tufjord-samfunnet, og i 1946 var mange av
de viktigste samfunnsfunksjonene i Tufjord
på plass igjen. Mange familier hadde
returnert, de hadde bolig, skolen var
etablert, det var også fiskerhjemmet og et
samfunnshus. Så nå kunne befolkningen
gå tilbake til arbeidet og gjenoppta en mer
normal hverdag igjen. Tønsberghjelpen
var så suksessfull at andre Finnmarkinger
utenfor Tufjord var misunnelige forteller
Davidsen:

– Det var en hjelp det gikk sagnnord om i
Finnmark og det oppsto misunnelse. Folket
sa ofte: «Hadde vi fått samme hjælp som
tufjordingan så hadde det ikke vært nokka
sak». Dermed måtte myndighetene nekte
private å opprette nye hjelpeaksjoner etter
dette.

Tønsberg Røde Kors Hjelpekorps med Thor Evensen i første rekke i kjeledress. Hjelpekorpset hadde hatt ansvaret for pakkingen av forsendelsene som skulle sendes
til Tufjord. I 1945 var Thor Evensen 25 år og hadde vært formann i hjelpekorpset i 2 år da han reiste nordover til Tufjord. Han viet hele sitt liv til Røde Kors, lokalt
i Tønsberg, for Vestfold distrikt og nasjonalt - fra han var 17 år og til sin død i 1989. Han ble lenge husket – både i Tufjord og her i Vestfold.

Illustrasjon

KALDNES BRYGGE

Tlf: 995 82 244
Salg og service av
industri
og garasjeporter

www.jotron.com

BO VED SJØEN MIDT I TØNSBERG SENTRUM
Med gammel historie i grunnsteinene bygges nå en urban og levende bydel på Kaldnes i
Tønsberg. Langs bryggekanten samles bolig, næring, handel, kaféer og kulturliv i en fin og
balansert miks som gjør stedet til et meget attraktivt sted å bo.
Er du Interessert å bo på Kaldnes Brygge?
Ta kontakt eller se mer på www.selvaagbolig.no/kaldnes

Se mer på www.selvaagbolig.no/kaldnes

Storgaten 64, 3060 Svelvik

Tor André Vedvik - Telefon: 97 95 95 57 - E-post: tav@selvaagbolig.no

www.renotec.no
!

tress

Null s

Vi tilbyr

Avd Tønsberg
Tlf 33 00 30 60
Avd Horten
Tlf 33 38 19 88
www.enterrevisjon.no

GRatiS

Spesialister på:
• Hagemiljø og design
• Uteplasser
• Skifer, belegningsstein
og brostein
• Grøntvedlikehold

lånebil

Farris Bad er stolt
samarbeidspartner
av Røde Kors.
Les mer om mange av våre
engasjement på farrisbad.no/we-care/

larvik bilpleie og
g bilglass as

farrisbad.no
33 19 60 00 | farrisbad@farrisbad.no

Spesialist i bilpleie og bilglass siden 1984
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Attendo er en av Nordens ledende bedrifter innen pleie og omsorg.
Vår visjon “Å styrke individet” tar utgangspunkt i at alle våre
brukere skal ha mulighet til å leve sitt liv ut fra egne ønsker og
behov. Våre tjenester skal bygge opp under dette ved å etterleve
verdiene Kompetanse - Engasjement - Omtanke.
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påfyll av
Få gratis
lt år!
ske i et he
spylervæ

o
eller delkask

Attendo Maribu AS består av Maribu og Marie Treschow. Begge
sykehjemmene ligger idyllisk til med nydelig sjøutsikt.
asko
*ved ka

Kom gjerne på besøk for en omvisning!

diteC
forsterker
lakkens motstandskraft
mot steinsprut
og riper!

www.attendo.no/maribu-sykehjem
www.facebook.com/AttendoMaribu/
Vi holdeR
til heR

Velkommen!

monteR

Rema 1000
Øya

elveveien

laRVik
motoR

Ryllikveien 33, 3154 Tolvsrød
Tlf: 33 35 99 40 - Mob: 92 47 12 01

meny

ColoR
line

Vi ønsker Velkommen
inn i Våre flotte
lokaler på elVeVeien
Larvik BiLpLeie og BiLgLass as • eLveveien 10 • TLf. 33 18 36 30

BERTEL O. STEEN
VESTFOLD AS

NATURAL STONE FROM NORWAY

RÅBEKKEN
Avd. Tønsberg:
33 37 69 00
Dikeveien 1. Telefon 69 36 39 00
Avd. Larvik: 33 11 35 10
Avd. Sandefjord (Skolmar) 33 48 80 00

LUNDHS REAL STONE
- for interior and exterior surfaces

info@lundhs.no | www.lundhs.no

DIN LOKALE
BREDBÅNDS
LEVERANDØR

Høyt & Lavt Eiendom AS
Lågendalsveien 3388,
3277 Steinsholt
Tlf: 33 15 55 00

DETgjør
DU TRENGER
en god TIL
handel
Montér
HUS hos
OG HAGE
Montér Frogn
Monter 7-17 (9-14)
Montér Grøstad
7-17 (9-14)

Zeiner Tønsberg

Måkeveien 1A, 3112 Tønsberg
Tlf. 480 73 000
07-19 (09-16)

DETgjør
DU TRENGER
en god TIL
handel
hos
Montér
HUS OG HAGE
Montér Frogn
Monter 7-17 (9-14)
Montér Grøstad
7-17 (9-14)

Zeiner Holmestrand

www.vestfoldtaxi.no

Våleveien 3
3080 Holmestrand
Tlf. 916 52 000
07-18 (09-15)

Langeland Landbrukstaksering
Taksering av landbrukseiendommer på Østlandet
Salg-Overdragelse-Skifte-Lån-Refinansiering

TLF: 99 24 75 14

www.landbrukstaksering.com
Agronom - Takstmann – Bonde

Streterestranda 90, 3294 Stavern
Telefon: +47 33 19 56 01
+47 99 10 72 73
post@streterecamping.no
www.stretere.no

Bentsrudveien 19, 3083 Holmestrand
post@linnerudas.no

www.linnerudas.no

Rådhusgaten 11
3080 Holmestrand
Tlf: 33 05 95 00
www.holmestrand.kommune.no

Totalleverandør av regnskapstjenester,
økonomisk rådgivning, samt årsoppgjør.
Våre tjenester omfatter alt innen bilagsregistrering,
fakturering, lønn, betalingsformidling, rapportering og rådgivning.
Vi ferdigstiller årsoppgjøret med tilhørende ligningspapirer og selv-angivelser
for aksjeselskaper, enkeltpersonforetak og andre selskapsformer.
Nygårdsvn. 84, 3221 Sandefjord, Tlf. 33 48 03 20, Fax. 33 48 03 21
e-mail: post@masterregnskap.no

Vi tilpasser alt etter kundens
ønsker, både med materialer og
utforming/løsninger
Verksted:
Haugsjordet 3, 3145 Tjøme
Telefon: 913 12 504

www.rekkverkvestfold.no

MENY BUTIKKENE
PÅ NØTTERØY
Meny Teje Torv:
Tlf. 33 35 20 60

Tid for miljøvennlig

ANTIRUSTBEHANDLIG
Lanolinoljen Fluid Film

Dagens biler ruster mer enn noen gang. Det har
aldri vært viktigere å gi bilene en ekstra beskyttelse.
Vi tilbyr gode behandlinger til fornuftige priser. Og
husk - nye biler ruster også.

Vi skaper muligheter for ledende retailkjeder
www.extendaretail.com

Fluid Film lanolinolje virker på en helt unik måte.

•
•
•
•
•
•
•
•

Miljøvennlig
Slitesterk
Drypper lite
Kryper godt
Effektivt på alle biler
Overlegen hvis bilen har begynt å ruste
Gunstig for elektriske/elektroniske
komponenter

Besøk vår familievennlige campingplass i idylliske Svelvik
• Sesongplasser
• Gjesteplasser

• Hytteutleie
• Kun 1 time fra Oslo

www.homannsberget.no • (+47) 33 77 25 63

Velg produktet som i en årrekke har vist sin gode virkning og som kan
dokumentere resultater.
Vår kunnskap og erfaring – din trygghet.
Les mer på våre hjemmesider.

Standardbehandling
Fra kr.

Hovedbehandling
Fra kr.

3.200,- 4.900,Vestfold Antirust
Hortensveien 273, 3157 Barkåker
Tlf. 3333 2599 • info@vestfoldantirust.no
www.vestfoldantirust.no

DU SER DET. DU FØLER DET.
OPPLEV JENSEN LIGGEKOMFORT.
www.jensen.no

HOLMESTRAND
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PROFILELEMENTER
LOGO
MED LokAL LoGo/MErkEr

CMY

Raveien 310, 3184 Borre • Tlf: 33 02 03 00 • E-post: post@platech.no

K

1.1.3

Det er tillatt å benytte egen logo i
sammenheng med Kulør logoen. I slike
tilfeller skal lokal logo alltid plasseres
PROFILELEMENTER
under Kulør og være underordnet
LOGO
MEDstørrelsesmessig.
LokAL LoGo/MErkEr
1.1.3
Det Avstand
er tillatt mellom
å benyttelogoene
egen logo
skali minimum
sammenheng med Kulør logoen. I slike
være 1,5 ganger diameteren til den oransje
tilfeller skal lokal logo alltid plasseres
sirkelen
under
Kuløri Kulør
og sin
værelogo.
underordnet
størrelsesmessig.

Merker som skal stå i tilknytning til logo

Avstand mellom logoene skal minimum
(eks. mestermerket, våtromsmerket o.l.)
være 1,5 ganger diameteren til den oransje
følger samme regel om størrelse og utformsirkelen i Kulør sin logo.

Bredochs gate 1, 3256 Larvik
Telefon 33 16 38 00
www.faugstad-elektro.no

ing i forhold til Kulør logo, men merkene

LARDAL

LARVIK

ANONYM

www.takfornying.as

REF. 546

Ring for gratis befaring og uforpliktende
pristilbud på 906 355 36 eller send en
e-post til sergio@takfornying.as
Se referanser på:

Hesteløkka 38 B
3282 KVELDE

www.takfornying.as

Tlf: 907 11 616

for lyse bakgrunner og Pantone Cool Gray 3

NØTTERØY

egen logo
med lokalt navn satt i Antenna Bold

Bjønnesåsen Bo og
Aktivitetssenter
Takker
Besøkstjenesten

Hagaveien 49,
3275 Svarstad
www.gjerden-fjellsikring.no

RE

Lokal logo, samt merker anbefales integrert
for mørke
bakgrunner.
i Kulørs
fargepalett:
Pantone Cool Gray 10
for lyse bakgrunner og Pantone Cool Gray 3
for mørke
bakgrunner.
Det er
ikke tillatt å kombinere

Nedrev. 8 – Bygg 18, 3183 Horten

www.hsr.no

NØTTERØY

Ring for gratis befaring og uforpliktende
pristilbud på 906 355 36 eller send en
e-post til sergio@takfornying.as
Se referanser på:

ANNONSØR

Merker
skal stå i tilknytningplasseres
til logo
kansom
i utgangspunktet
fritt så
(eks.lenge
mestermerket,
våtromsmerket
o.l.) logo overregelen om
luft rundt Kulør
følger samme regel om størrelse og utformholdes.
ing i forhold til Kulør logo, men merkene
kan i utgangspunktet plasseres fritt så
Lokal
logo,
samt
merker
anbefales
lenge
regelen
om luft
rundt
Kulør logo
over- integrert
holdes.
i Kulørs fargepalett: Pantone Cool Gray 10

Tlf: 33 08 49 00

SANDE

Hjemsengveien 107
3133 DUKEN

SANDEFJORD

Det er ikke tillatt å kombinere egen logo
Condensed.
med lokalt navn satt i Antenna Bold
Condensed.

Foksrødveien 39,3241 Sandefjord

+47 33 47 02 00

Kopstadveien 519, 3178 Våle
Tlf: 33 06 03 38 / 480 28 816 | post@vestfold-liftutleie.no
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post@torgersskraphandel.no

D
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SANDEFJORD

D

D
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D
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SVELVIK

STOKKE

D

Nordre Kullerød 17C, 3241 Sandefjord
Nordre Kullerød
Tlf. 33 47 9117
10

www.stansefabrikken.no

3241 Sandefjord

Dine ønsker - vår erfaring
gir en fornøyd kunde - til fornuftig pris

ADAX AS

C

Nordre Kullerød 17C, 3241 Sandefjord
Tlf. 33 47 91 10

Røde Kors Vestfold
takker annonsørene for
den flotte støtten!

P.b. 38, 3061 Svelvik

Tlf. 33 77 17 50

Tlf: 33 77 30 40

Fax 33 77 17 51

www.juve.as

TJØME

33 00 31 00 - 901 98250
even@evencudrio.no www.evencudrio.no

TØNSBERG
REMA 1000 TØNSBERG
Kilengt. 10, 3117 Tønsberg
Tlf. 33 00 34 80

www.larvik-granite.no

Berganmoen
Lågendalsveien
3277 Steinsholt

3277 Steinsholt

2658

Mob. 91 36 90 00
www.eldevikbygg.no

Munkegt. 3, 3126 Tønsberg

33 00 31 00 - 901 98250
even@evencudrio.no www.evencudrio.no

Tlf. 33 30 00 80 | www.aasvang.no

Graveservice as
Østveien 622, 3145 Tjøme
Tlf: 33 39 15 75
  / 913 68 285

Rådhusgaten 22,
3290 Stavern
Tlf. 33 16 53 50

BORGHEIM

Slagenvn. 57, 3117 Tønsberg
Tlf. 95 33 70 00
Åpningstider:
Man-Lør: 07.00-23.00

Tlf. 33 06 24 34
www.re-el.no

www.everzinc.com

www.royramm.no

TLF: 99 57 30 00

Ankerveien 76,
0766 Oslo

Dronningensgt. 3
3211 Sandefjord
Tlf. 33 44 83 20
Fax. 33 44 83 21
Støtter Sandefjord Røde Kors

Revetalgt. 6, 3174 Revetal

www.dometic.com

Semsv. 1, 3140 Nøtterøy

Dobbel D As

Holmestrand
Begravelsesbyrå AS
Bilet 12, 3080 Holmestrand
Tlf. 33 05 05 11
Fax. 33 05 30 22

www.batteri.no

STOKKE

www.kaffemann.no

STEINBRÅTEN
TRANSPORT AS

Jan Mundal
Transport AS

Vi utfører service og andre
reparasjoner på ditt kjøretøy.

3158 ANDEBU

3145 Tjøme

Tlf: 905 93 151
kontor@mageromarina.no
Mågerøveien 171, 3145 Tjøme

roger@rsbilservice.no | www.rsbilservice.no

Tlf. 97 02 86 74

Tlf. 907 35 824

www.mageromarina.no

Bjørkeveien 1

Haugsveien 80,

ANONYM GIVER

___________________________

VELKOMMEN TIL EIDENE!
KURS OG KONFERANSESENTER
Vi har gode møterom og tilbyr stemningsfulle
og flotte opplevelser i og nær naturen.
Hver gang dere velger å legge et arrangement
til Eidene bidrar dere til å gjøre det humanitære
arbeidet vi driver mulig.

HORTEN

Les mer på
www.eidene.no
Telefon: 33 30 32 32
E-post: booking@eidene.no
Adresse: Helgerødveien 100,
3145 Tjøme

___________________________
Tømrer Martin Langerud AS
Østsideveien 1040, 3277 Steinsholt
Tlf. 917 23 993
___________________________

LARVIK
___________________________
Edgar Berthelsen AS
Elveveien 54, 3262 Larvik
Tlf. 33 13 79 00 - www.berthelsen.no
___________________________
Norsk Flisteknikk AS
Gamle Stavernsveien 77, 3267 Larvik
Tlf: 33 18 12 69
___________________________
Lett-Tak Systemer
3261 Larvik
Tlf. 33 13 28 00
___________________________
Asbjørn Næss Transport AS
Holmfossveien 12 , 3282 Kvelde
Tlf. 33 15 65 00| www.asbjorn-ness.no
__________________________

Tlf: 33 38 52 59
www.notteroy-ror.no

STOKKE

___________________________
Oxytech AS
3108 Vear
Tlf: 33 36 08 03
___________________________
Skalleberg Gartneri
3160 Stokke
Tlf: 33 33 60 41
___________________________

TJØME

___________________________
Tjøme Rørservice AS
Østv-529, 3145 Tjøme
Tlf: 33 30 33 60

Vi takker
for den
flotte
støtten!

tlf: 33 16 45 96

Sykhuset i Vestfold - Sandefjord

tlf: 33 34 29 47

Sykhuset i Vestfold - Tønsberg

tlf: 33 34 30 75

Støtter Røde Kors sitt Blodprogram
www.giblod.no

Advokathuset
Tønsberg AS

Fiber - IT - Mobil
Tlf: 33 50 95 00
Mail: eneri@eneri.no

Ja, vi elsker bunad!
adresse

tlf.:

norskflid.no

adresse

tlf.:

norskflid.no

Adresse: Øvre langgt. 44,

Tlf: 33313563       www.norskflid.no

adresse
tlf.:
norskflid.no
adresse
tlf.:adresse
norskflid.no
adresse
tlf.:tlf.: norskflid.no
adresse
adresse
norskflid.no
norskflid.nonorskflid.no
3110adresse
Tønsberg
33313563 tlf.: tlf.: tlf.:
adresse

tlf.:

norskflid.no

norskflid.no

www.enerifiber.no
adresse

tlf.:

norskflid.no

Telefon: 33 01 87 60
Strafferett • Bistandsadvokat • Forsvarer
Barnevernsrett • Samvær • Barnefordeling
Håkon Gamlesgt. 6, 3111 Tønsberg

Vi utfører bygge oppdrag fra
rehabilitering, ombygging, hytter,
eneboliger, leiligheter, næring og
offentlige bygg, samt taksering.
Hegdalbakken 7, 3261 LARVIK

Kjærlighetsstien 28, 3112 Tønsberg
Tlf. 24 03 12 00

Telefon: 33 19 23 88
Mobil: 922 15 175
www.realbygglarvik.no

BO MELLOM HIMMEL OG HAV
Nytt byggetrinn kommer for salg sommeren 2020!

Sjøparken, 3290 Stavern | post@sjoparken.no | www.sjoparken.no

BENNETT AS | FOTO: OLE EKKER

BENNETT AS | FOTO: OLE EKKER

BENNETT AS | FOTO: OLE EKKER
BENNETT AS | FOTO: OLE EKKER

BENNETT AS | FOTO: OLE EKKER

BENNETT AS | FOTO: OLE EKKER

RETURADRESSE: Tollbugata 115, 3041 Drammen

Sykhhuset i Vestfold - Larvik

Tlf 334 68 400
kjetill@tveiten-riis.no

BENNETT AS | FOTO: OLE EKKER

Meld deg som blodgiver her

B -Blad

BENNETT AS | FOTO: OLE EKKER

BENN

Ja, vi elsker bunad!
Ja,
vi
Ja,elsker
vibunad!
elsker
bunad!
bunad
Ja,Ja,
vi
elsker
bunad!
Ja,vi
vielsker
elsker
bunad!
Ja,
vi
elsker
bunad!
Ja, Ja,
vi elsker
bunad!
vi elsker
bunad!

