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«Dag»

Ja til mer action

Inntar Texas

NEW YORK: Liam Neeson (63) akter å
fortsette som actionhelt, og har nå sagt ja til nok
en thriller. I «The Commuter», som han ifølge
Deadline nå har takket ja til å spille inn i New York
til våren, skal Neeson gestalte en forretningsmann som havner midt i en kriminell sammensvergelse på vei hjem. Når hans eget og medpassasjerens liv er i fare, våkner forretningsmannens kamplyst i det som beskrives som en
spennende thriller. NTB

OSLO: «Dag» – alias Atle Antonsen – er på reisefot:
Fjerde sesong av suksesserien her hjemme er plukket
ut som eneste norske TV-drama til Texas-festivalen
Fantastic Fest. «Smart, inderlig og bitter i like deler»,
skriver festivalens Todd Brown om hvorfor man
plukket ut TV 2-serien, som han kaller «en av de
kløktigste komediene vi har vært borti på lenge».
– Det viser seg at folk har like store samlivsproblemer over hele kloden, sier regissør Øystein Karlsen.
NTB

Da Tønsberg tok sats og ga så det monnet

Adopterte fiskevær

forberedelser: Tufjordkomiteen med Tove Rivelsrud (f.v.), Tor Inge Moseid, Jan Petter Bergan, komitéleder Bent Moldvær og Tone Moseid.

Foto: Jon Cato Landsverk

Trolig hadde få personer i Tønsberg våren
1945 hørt om Tufjord.
Men på kort tid fikk
fiskeværet i Finnmark
plass i tønsbergfolks
hjerter.

minnene om den store innsamlingen som bidro til at fiskeværet kom på fote igjen.

Bestemor sa
at det var noe
bra med at de
brente husene. De ble kvitt
vegglusa.

"

Tove Rivelsrud
medlem i Tufjordkomiteen

Jon Cato Landsverk
jon.cato.landsverk@tb.no
908 29 911

TØNSBERG: Nå skal 70-årsminnet for tufjordhjelpen markeres i Tønsberg.
Et møte på et tog nordover
ble starten. Noen snakket
sammen om den håpløse situasjonen i Finnmark. Initiativ ble
tatt. Tønsberg «adopterte» fiskeværet Tufjord som tyskerne
hadde brent ned under tilbaketrekningen i Finnmark.
Det ble våren og sommeren

engasjement: Pressen engasjerte seg sterkt i saken. Dette er et
oppslag i Tønsbergs Blad 17. august 1945.
1945 samlet inn 100.000 kroner
til gjenoppbyggingen. Beløpet
tilsvarer drøyt to millioner kroner i dagens kroneverdi.

Mistet alt
300 mennesker mistet alt de
eide da tyskerne ødela Tufjord
som ligger på Rolvsøy i Måsøy
kommune, helt ut mot Nordis-

havet, 206 mil fra Tønsberg.
Innbyggerne ble tvangsevakuert. Tove Rivelsruds mor var en
av dem. Hun ble evakuert til
Holmestrand. Tove Rivelsrud
er født i en av brakkene som ble
fraktet nordover med skipet
«Rapid II». Ikke alle lot seg vippe av pinnen av tyskernes herjinger.

– Bestemor sa at det var noe
bra med at de brente husene.
De ble kvitt vegglusa, sier hun.

Minnemarkering
Rivelsrud er medlem av komiteen som forbereder markeringen av 70-årsjubileet for hjelpeaksjonen i 1945. Til helgen
kommer gjester fra Tufjord
med Måsøys ordfører i spissen.
De skal på byvandring og overvære arrangement og utstilling
i biblioteket. Jan Davidsen med
røtter i Tufjord, nå bosatt i Horten, har ivret sterkt for å bevare

Torvball
Store deler av Finmark ble ødelagt da tyskerne brukte «den
brente jords taktikk». Befolkningen trengte hjelp.
I Tønsberg tok innbyggerne
utfordringen på strak arm. Det
ble nedsatt en egen tufjordkomite med medlemmer fra handelsstandsforeningen og håndverk- og industriforeningen.
Kommunen ga 25.000 kroner. Et
torvball, som samlet 4.000 mennesker, innbrakte 7.000 kroner.
Store summer ble samlet inn
med kollekt, basar og ren kronerulling. Givergleden var stor og
effektiviteten likeså. Allerede i
september 1945 gjorde «Rapid
II» første tur til Tufjord med
brakker, utstyr og husgeråd.

