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Bekransningen au Sfømannsminnesmerket.

Det var statsmaktene
som gikk i brodden.
lp->f

,

Redaktør Hjertholms tale på torget.

Deres offer må ikke
være forgjeves.

Det var solkongen Ludvig den som ©r en samlingsregjering, vil
Egil Thoresens tale.
14. som sa de berømte ordene: Sta stille sine- plasser til disposisjon li
Bekransningen av Sjømanns
' Il • ‘x tW igpp É
ten, det er meg. Det er runnet my© ke etter heimkomsten, uten å vente
minnesmerket ble et høytidelig
vann i Seinen siden den tid og det på nyvalg. Det vil si at vi får en ny
og vakkert innslag i dagens pro
te vannet skyller i dag over vraket samlingsregjering inntil de nye
gram. Det var -blitt oppholdsvær
av Ole Wegger i Seinens mun valgene har talt. Det blir en regjeog man næret de beste forhåp
ning. Og Ludvig den 14.s oppgåver ring satt sammen fra flere politiske
ninger om at 17. mai allikevel
er overtatt av demokratiet. Han partier som får ta det midlertidig©
Konsul A. C. Olsen.
Ordfører Gulliksen.
vilde få sin avslutning i sol. En
fikk noen moderne etterapere i Hit ansvaret for gjenreisningen av lan
mengde mennesker samlet seg
ler og Mussolini. Men tidens vann det, økonomisk, rettslig og kulturelt.
ved sjømannsminnesmerket. Sjø
er allerede skyllet over dem også. Den nåværende regjering har så
Den striden vi nå har gjennom vidt en kan se vært uhyre forsiktig
mannsforenlngen, Maskinistfore
levd har dreiet seg om demokrati i sine disposisjoner, slik at den ikke
ningen og Sandefjord Sangfore
ets rett til å leve. Det har seiret, har bundet sin etterfølger. Den nye
ning marsjerte inn på plassen
seiv om det knep mange ganger. regjeringen får utvikle seg fritt og
under sine faner og flagg. Høy
Urkraften i folkene foldet seg ut i vil kunne arbeide etter sine egne
-i'
tideligheten ble innledet med at
full blomst og den var tilsist den rettningslinjer i samsvar med fol
sangforeningen sang Ole Ander
sterkeste.
kets ønsker.
sens vakre komposisjon: Ved kirDet demokratiske samfundet er
Det er mange oppgåver som lig
Ikens jSjiømånnsmiiinnesmerko. —
bygget opp organisk etter en lang ger og venter. Rettsordningen er
Teksten er skrevet av A. Gogstad.
utviklingslinje. Det ledes av folk sikret ved tiltakene fra londonregje
Etter dette vakre sangnummer
som er valgt av selve folkemassen. ringen, men gjennomføringen står
steg fylkesskolelærer Egil Thore
Det kan ikke være anderledes. No igjen. Det skal ydes rettferdighet Taler av ordfører Per Gulliksen og konsul A. C. Olsen. sen på talerstolen og holdt en hav. En bønnens regnbubru bant
dem sammen. En underlig bønn
en må være ledere i demokratiet til begge sider. Landssvikerne skal
frisk og tendende tale:
om at over lidenskapens nød må
—som i diktaturet. Men i disse ha dom, og deres større og mindre
På Sandefjord nye kirlkegård ertes seier er blitt så overvel
Det er vel fagre stunder når kjærllghet få seire. — Ti så
årene har vi lært å kjenne forskjel hjelpere får sm del. Spesielle insti
len.
tusjoner tar hånd om de kulturelle var det en gripende begivenhet dende skyldes det sikkert ikke våren kjem her nord, og atter hans løfte lød!
I demokratiet er det folket som oppgåvene. Det er det økonomiske 17. mai ved middagstider idet minst flyvåpnats innsats. Flyv er som eit under nytt liv av daude Vi har våre døde med oss den
dagen vi kommer hjem, sa en
«r staten. Ledelsen skal tjene gjenreisningsarbeid som kommer det ble lagt kranser på gravene na gav sitt liv for at vi kunde gror.
Aldri så man sådan vår! I ød av dem før han seiv gikk ned. —
folket og folket skal kontrolle til å oppta regjeringen mest. Her til de britiske flyvere og de to leve og for det blir vi dem evig
sel overflødighet har mor Norge De er med oss her i dag, de er
re ledelsen. Det er slik vi vil ha gjelder det i første rekke å få orden russere som ble skatt av tyske i takk skyldig.
Også her i distriktet har vi skapt rammen om vår frihets med oss inn i framtiden, den
det, og det er dette prinsippet vi i vårt pengevesen, sperre alle ne under fangenskap her.
Forunderlig! Var framtid de ga livet for. — No
Først talte ordfører Per Gul vært vitne til en slik flyulykke, gjenfødelse.
har kjempet for i 5 bitre år. Det er krigsfortjenester og det som er stjå
liksen:
hvorved
6
engelske
flyvere
om
løvskogen
virkelig
så ren og står det til oss i all vår gjerning
let
under
krigen.
De
direkte
krigs
ikke alltid ledelsen (som vi kaller
Gleden er stor over alt i vårt kom. Ulykken vakte sorg over skjær? Var fjorden så smilende å vise at deires offer ikke var
statsmakten) løser sine betrodde skadelidte må få hjelp til å bygge
oppgåver så godt som vi håpet. sine heimer opp igjen, og så må land i dag, men i denne over alt her, men vi var da avskåret vakker? Var himmelen så høy og forgjeves.
Det er demokratiets store fordel at det sørges for å holde arbeidslivet strømmende glede er det et fra å gi uttrykk for vår delta tindrende hlå? — Klang fugle
Her foran våre døde kamera
vi kan bytte ledelse. Den gode le i gang. Det blir sikkert nødvendig smertelig innslag, tanken på al gelse. I dag har vi møtt fram for sangen så jublende og yr? — ter gir vi hverandre håiiden på
delse får lengere levetid enn den å ta i med hard hånd og bruke le dem som har gitt sitt liv for å hylde dem, takke dem, og he Norge, Norge, blånen de opp av det at vi vil stå øom brødre hand
det grågrønne hav, du var nok ved hand mot kvar som vil lan
mindre gode. Diktaturet er henvist mange penger, en må gjøre det for sitt fedreland, det være seg ute dre deres minne.
til idioti eller ufornuft, helt vilkår å spare landet for inflasjon og ar eller hjemme, — Blant dem som
På Sandar og Sandefjord kom alltid slik. — Men våre øyne så det herja! Som våre feder svor:
lig. Krigen har lært oss diktaturets beidsledigheten som er folkets vær på den måte har funnet helte munes vegne har jeg den ære å det ikke. Vi vendte vårt blikk Å standa fast som fjell til gamle
idioti. Vi er ferdig med det.
ste pest i fred. Det skal skaffes rå døden kommer allierte og norske legge denne krans på deres gra mot j orden, mot vår egen bitte, Dovre fell. — Det ord lat søner
Statsmakten har store og alvor stoffer til industrien, mat og klær til flyvere i første rekke. Ved sine ver, idet jeg uttaler at det alltid lille plett. Vi kavet og kjaset i sanna!
lige oppgåver til alle tider. Den landet, ja det er tusen oppgåver vågsomme flyferder har de hver vil være en æressak for oss å jordbundet streben. Vi mistet Sammen vil vi stå, og sammen
skal skjøtte den indre politik som venter.
evnen til å fange inn den skjønn vil vi bygge landet, det landet
gang hatt livet som innsats, de verne over disse graver. —
Statsmakten kan ikke klare det har nok alltid vært på det rene
ken slik at liver mann føler de har
Her er også to andre allierte het du ødslet på oss.
som de gikk fra.
er. god ledelse. Den skal ha hand uten hjelp fra folket seiv. Det som med, at ikke alle vilde komme soldater stedt til hvile, to russi
Nu ser vi det. Nu har vi lært
De gjorde det for Norge,
om utenrikspolitikken som ofte er kreves av oss er i første rekke loja tilbake, men disse djerve, ufor ske krlgsfanger som på en opp hva landet vårt er for oss. Først
de gjorde det for oss.
mer innviklet. I et litet land som litet mot statsmakten. Vi har levd i ferdede unge menn vek ikke til rørande måte ble myrdet av ty da vi tapte det, vant vi det fullt
en
illegal
periode
hvor
vi
i
tillit
til
ikke går svanger med imperiepla
bake for noe offer. Når de alli- skerne. Jeg sier myrdet for det og helt.
Blant de mange deltagere i høy
ner dreier utenrikspolitikken seg vår nedarvede rettsfølelse saboterte
Underet er skjedd! Men — tideligheten var også en god del
er ikke en krigshandling det å
mest om handelspolitiske saker og hver eneste lov av okkupasjons
skyte to sultne mennesker, som nytt liv av daude gror. — Og vl sjømannshustruer, som fremdeles
de- kan være vanskelig© nok. Over makten som gikk mot våre nasjo felles nasjonale mål. Vi må fortsatt
strekker
hånden over gjerdet for står her foran våre døde kame ikke har hørt noe fra sine kjære
hele verden er det strid om råstof nale interesser. Nå er den tiden ha politiske partier, for vi har ikke
å
ta
imot
en matpakke. — Det rater i dyp sorg og ærbødighet, der ute. De vet ikke hva som kan
fer og salgsmarkeder, og hver' kar slutt og vi må slå om. Vi er igjen funnet noen bedre metode å skjer
er
ikke
til
å forstå at represen fyllt av takk. De ofret sitt liv for være hendt. Vi kunde lese angst
rer til seg. I denne striden har et blitt et lovlydig folk og må sette vår pe tankene på. Men vi skal søke
tantar
for
en
nasjon som har å vinne livet for oss. Det er de og uvisshet i mange øyne, og
godt navn, en solid framferd store ære i å påse at alle blir lovlydige. å finne fram til de virkelige store
yndet
å
smykke
seg med navnet beste som dør! — Aldri hørte du nettopp denne usikkerheten og
fordeler. Vi håper det vil bli min Etter en slik urolig tid vil det være fellesoppgåver og bli enig om dem.
kulturnasjon
kan
opptre på en dem tenke på svik eller unnfal engsteLsen la en demper over 17.
en
del
som
er
kommet
i
vane
med
Siden
får
vi
slåss
for
våre
særme
dre djevelskap i diplomatiet etter
lenhet. Norge, hjemmet, krevet mal-feiringen i går.
å trosse lovene. Hvis de fortsetter ninger. Og det er ønskelig om vi så bestialsk måte.
denne krigen.
Etter Thoresens gripende tale,
På de to kommuners vegne at de ble på sin post. Og der stod
Men i urolige tider får statsmak med det så skal vi stå på vakt. — kunne finne fram til en bedre sam
la
kaptein Børnick ned en krans
de
på
vakt,
og
der
gikk
de
ned
tene større oppgåver både innen, Svartebørsen må bli stemplet som arbeidsånd i det politiske ordskif legger jeg denne krans på deres
landet og utenfor. Det er en slik nazistisk handling, og alle tilgjen tet. Dette er en del av folkets opp graver. Heller ikke disse vil bli under det norske flagg, korsmer Ifra Sjømannsforeningen og ma
feet, lidelsens, men også seirens skinist Aksel Mathiesen en krans
oppgave vår statsmakt sto overfor gelige varer må bringes inn i de gåver i gjenreisningsarbeidet.
glemt, men vernet om.
ordinære kanaler så de blir rett
i 1940.
Det er sagt at det er vanskeligere
Deretter talte konsul A. C. Ol symbol. De visste det; Hvis et på vegne av Maskinistforenin
folk vil leve, må noen kunne dø! gen. Fanene ble senket til ære
Det var en eksplosiv tid. Over ferdig fordelt. Det er nødvendig å å vinne freden enn krigen. Vi er sen;
På de ensomme vakter gikk for de krigsforliste sjømenn. —
fallet kom overraskende på oss hjelpe dem som har lidt mest un nå i den heldige stilling at vi har
Hver fallen er bror og venn,
som på de fleste folk, og vi sto der der krigen, lønnsmottagerne, som erfaringene fra den forrige freden å sier Nordahl Grieg i sitt vakre tankene til landet der nord, — Høyitideligheten We avsluttet
uten sterke forsvarsmidler, uhyre ikke kunne betale jobbepriser. Her bygge på. Den krigsfreden som dikt om våre falne norske hei hjem — til mor, til kone og med at Sangforeningen sang
langt svakere enn Frankrike, som trenges det uegennyttig samarbeid ble en fredskrig, med økonomisk ter. Og da det ble kjent at 6 bri barn. Og til fedre og sønner gikk «Den norske sjømann», mens for
også måtte bukke under for den or på alle hold. Dette blir den neste krakk og grove statsmannsfeil. Vi tiske flyvere hadde funnet hel tankene her hjemmefra over samlingen blottet hodet.
ganiserte voldsmakt. Ja seiv Eng prøve på vår nasjonale solidaritet, klandrer ikke. Den gangen hadde tedøden da deres fly styrtet ned
man ikke erfaringer å bygge på. utenfor Sandefjord før nyttår
land følte seg truet til døden av som vi er så stolte over.
Vi skal være lojale mot stats Men nå har vi. Og vi setter vår senket- en stille, taus sorg seg
barbarene. De små landene hadde
ikke noe de skulde ha sagt. Over makten. Men det betyr ikke at vi lit til vår statsmakt. Den har sikkert over byen og distriktet. Begra
fallsmennene tok det for givet at de skal tie og samtykke til alt. Vi har dette for øye når den skal forme velsen foregikk i stilDhet og be
vunnet igjen det frie ordet, og vi sitt program og legge viljen til. Det
fait på dagen.
folkningen ble ikke gitt anled
Det gikk ikke slik. Vår konge og skal bruke det. Men vi må bruke gjelder ikke bare vårt land. Over ning til å vise heltene den siste
vårt storting satte alle krefter inn det fornuftig. Vi skal følge stats alt leter en etter fornuftige store lin ære. Men graven deres har ikke
på motstand, og regjeringen’ fikk maktens arbeid med våkent øye og jer for å nå fram til lykkeligere til
vært glemt; blomster og små
oppgåver som måtte løses på da gi saklig kritikk og gi positive. for stander for hele nasjonen.
norske flagg har stadig vært å Sogneprest Falkenbergs tale ved kransepålegningen på
slag
til
de
best©
lønninger.
Vi
har
Og
her
er
det
plass
å
minne
om
gen, ja på timen. Vi kjenner noe
til den våpenkampen som vi holdt vunnet freden, nå kan vi begynne de rene, enkle linjer i det høytgå se der og vi har ventet på den Sigurd Fagerheims grav på Sandefjord gamle kirkegård.
gående i to måneder. Det var da vår egen kjære nasjonale krig for ende program, som ble lagt fram i dag da vi kunde gi uttrykk for
noe — mot en slik overmakt! I dis vår© meninger. Det er nødvendig den berømte Atlanterhavserklæ våre følelser. Og no på Norges Vi er samlet her ved Sigurd intet offer for stort. Vi
se to måneder tjente vi våre inter fordi vi aldri ©r ©nig om all© ting. ringen. Her ble 4 friheter satt som frihetsdag, når vi pånytt har Trygve Olaisen F agerheims dør oppreist».
Han gav sitt liv for:
nasjonale sporer i den frie verden.. Det er også nødvendig fordi det ©r det store statsmannsmål: ytringsfri vundet vår fulle frihet tilbake grav.
Fra 1927 av har han-bodd i San
het, trosfrihet, frihet fra nød og fri ida stanser vi en stund i gle den
I den første tid etter Kongen og en garanti for demokratiet.
Konge, Fedreland og Flaggets
Det lønner seg ikke å slå seg het fra frykt. Det er et program som og festen i ærbødig takknemlig dar. De to siste år før Norge ble
regjeringen hadde forlatt landet
heder.
hørte vi her hjemme megen kritikk blind for at det er forskjellige opp det er verd å leve og kjempe for, het i minnet om dises 6 flyver overfalt arbeidet han på Framnes
Hans
minne
skal leve blant oss.
mot dem. Kritikken mente stats fatninger i folket om den økonomi ja det kan vi også dø for — om det helter som gav sitt liv i kampen mek. verksted som tømmermann.
Signet
være
hans hvilested her
for Norges frihet. Flyet var mu Han bodde i Thaulowsgt. 33.
maktene burde holdt seg i landet ske, sosiale og kulturelle politik kreves.
på
Sandefjord
kirkegård
hvor han
Vi takker vår statsmakt for tro ligens kanadisk, men kun en av
Om morgenen onsdag 10. april
og samarbeidet med okkupasjons ken. Vi har tidligere ført drabelige
sammen
med
alle
de.
andre
skal
fast
vakthold
om
det
norske
fol
1940
dro
Fagerheim
som
var
gar
makten. Tiden har vist at kritikken kamper for våre meninger, og det
flyveme
kunde
identifiseres,
tok feil. Om vår statsmakt hadde skal vi fortsette med. Krigen har ket i krigens tid, vi ønsker den hell Lloyd John Gordcn Catherall fra dist, avsted for å verge sitt land. hvile til oppstandelsens morgen.
La oss idet vi ser fram mot opp
Han kom opp i harde kamper i
gjort det, så hadde vi ligget i sølen. ikke løst • samfundsproblemene. — i deres fortsatte arbeid og vi hilser New Westminster, Britisch Co
standelsens
dag synge sammen;
dem
med
et
leve.
Hva det ville koste å reise seg Men den har lært oss at alle klasser
lombia, en lyslugget ung mann Aurdal i Valdres. Under kampen «Å tenk når engang
samles skal».
betjente
han
et
maskingevær.
Han
kan
dra
godt
sammen
og
nå
store
Tre
ganger
tre
hurra.
igjen, det gruer vi å tenke på. I
under 24 år, med et åpent freidig
dag er vi gla for at statsmakten vår
ansikt. Navnene på de andre og ni andre måtte over en åpen
tok det standpunkt den gjorde i
fem får vi nok også vite snart plass. To kom over — Fagerheim
april og mai 1940. Vi hylder Kon
og graven vil da bli satt i stand sank om. Han fait omkring 20 me
17 mai — glede og fest
gen og Regjeringen som den gan
og jeg er sikker på den ikke vil ter fra Aurdal kirke. Deroppe ble ha
r strålt oss i møte i dag,
han
begravet
som
ukjent
soldat.
gen så lenger enn menigmann, og
bli glemt av befolkningen her.
og
det som har glcdet vårt hjerte mest
Senere
ble
det
brakt
på
det
rene
som hadde troen, motstandsviljen,
Krigen har på en forunderlig
er vår frihet, vårt frigjorte flagg
hvem
han
var.
Han
fait
24.
april
kraften og motet til å ta det tunge
måte bundet sammen folk fra
1940 og året etter 19. april 1941 ble Og frigjort som flagget er tanken og
ansvaret på seg. Vi er stolt av dem
ORDFØRER P. GULL1KSENS TALE
klodens
forskjellige steder $ han
sindet,
ført til Sandefjord og i all
og vi deler vår stolthet med hele
kamp for frihet og menneske stillhet stedt: til hvile her.
VED FLAGGPARADEN 17. MAI
frigjort vår tale og sang,
den frie verden. Det er Kongen og
rett. Vi er blitt som en stor fa
Hans søsken, hvorav to søstre er frigjort er ånden, fra alt som vil binde
hans regjering som gjennom sin
Det har vært mange nakne fanger i rødt, Invitt og blått.
milie og vi følte det som de var tilstede her i dag minnes ham som • i Gestapo-tcrror og tvang
mandige ferd i årene frametter ar
beidet landet og folket opp til in flaggstenger rundt om i vårt land. Vi har lært å sette pris på flag våre egne de seks unge heiter som en trofast og god bror.
Vi som er samlet her vil minnes Fra tusener struper har jubelen tonet
ternasjonal format, i nøye samar de siste 5 mørke år. Vi har ikke get vårt, mere enn før. For man som her ligger gravlagt. Og våre
beid med heimefronten som ga be kunnet hruke vårt flagg. Flagget ge mennesker var flagget ofte tanker gikk og går til deres for at Sigurd Fagerheim virkeliggjor efter årelang kamp som med seier er
kronet
viset på at vår statsmakt hadde er jo symbolet på friheten og den bare en prydgjenstand og man eldre, søsken og andre nærstå de disse ord: «For Norge er
Men dansen er også et uttrykk for glede
rett. Når linjene var trukket opp har vi sårt savnet i denne tid, da tenkte ikke over dets symbolske ende, vi føler med dem og hjem
som kan gi vår frihetsdag glans.
kom vi heime med i rekkene og tok vi har vært knuget under de betydning, men heretter vil detj mene skal få vite at guttene de
vår tunge støit, men det var stats brutale overfallsmenns jernskod isikkbrt bljj ånnerledes), Flagget | res hviler blant venner og at de heltenes minne. De vil ikke bli Vi vet, at hvor der er ungdom tiktede
glemt.
man gieder seg gjerne ved dans.
makten som gikk i brodden. Og de hel. Ingen god nordmann har vårt vil bli vemet og holdt høyt ! res sorg er vår sorg.
Etter dette talte den russiske I dag skal der danses av unge og gamle,
følt trang til å helse sitt flagg, i ære. Vi forener oss i ønsket om j Og så legger vi disse blomster
slik-skal det være i tunge tider.
Krigen er over og vi skal gjøre det være seg til fest eller i sorg. at vårt kjære norske flagg alltid på graven i takknemlighet og underoffiser Ivan Konstantinow. la tresåler ren over brostener ramle,
opp boet. Det er en svær oppgave. Nå kan vi gjøre det. Vi har fått må vaie i et fritt Norge.
ærbødighet og inneslutter en Videre la sjefen for hjemme og blir du litt sårbent og sålene slitt,
Vil statsmakten greie også det? friheten tilbake og kan atter Flagget og vårt kjære fedre hilsen fra hjemmene langt der styrkene her på stedet, Ingar så husk at det skyldes vår norske granitt,
Statsminister Nygaardsvold har fra med fryd og begeistring heise land leve!
borte som sitter igjen med sor Jensen, ned krans fra hjemme Gulvet skal holde i allcfall! —
Vi. hiker: vel møtt til vårt brostensbail!
London erklært at hele regjeringen, vårt kjære flagg med dets vakre
gen og savnet. Vi lyser fred over styrkene.

Hyldest til de falne

heiter.

En gripende høitidelighet på Sandefjord
nye kirkegård.

,,For Norge er intet offer
for stort”.

FLAGGET

BrostensbaHet.

