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GJØR SOM JENSEN
Spar med et betyqelig skattefradrag og vi låner
Dem resten - altså dobbelte fordeler.
Betingelsene er: Beløpet må benyttes til kjøp
av hus eller leilighet. Sparetiden er minimum
4 år, og sparingen må begynne før fylte 31 år.

LANDS

NKEN~

Youngsgaten 11 - tlf. 20 69 90.
Oppsal Kjøpesenter, tlf. 26 50 95.
Sigrid Undsets vei 2, tlf. 26 35 41.

DA NORGE FIKK

·'
Kronprinsesse Margrethe og
prins Henrik av Danmark.

Prinsesse Astrid og disponent Johan Martin Ferner.

EN KRONPRINSESSE
Da hun trådte inn gjennom
Domkirkens veldige døråpning, var hun frøken Sonja
Haraldsen, kjøpmannsdatter fra Oslo. En time senere
gikk hun ut gjennom de
samme dører som kronprinsesse Sonja av Norge! En
kronprinsesse som omsider
er blitt hele folkets eie.

Under : Kronprinsen venter på bruden
som følges opp til altt!ret av kong Olav.

På dette bildet ser vi kong O l av og bruden
i det øyeblikket de ankommer til Domkirken.

SONJA HARALDSEN ER BLITT KROHPRIHSESSE SOHJA
D

e første gjestene ankom Domkirken femten minutter over
tre, som de skulle etter den
nøye oppsatte timeplanen, og det
tok nesten to stive klokketimer
før alle inviterte hadde funnet
Øverst t. v . får de to kirkens vel- sine plasser i kirken. Først da
s ignelse av biskop Fr. Birkeli . Fru kunne Henry Pureens inngangsDagny Haralds en og Kong Olav marsj «Trumpet Tune:i> lyde i
til høyre. Så forlater de to alter- Oslos hovedkirke, som hadde åpringen etter at de er erk lært for net de ærverdige dører for nok
rette ektefolk å være, før de et kongebryllup, det første på
går ut til baldakinen for å førti år.
motta folkets hjertelige hyldest.
Allerede en time før brudepar-

ets ankomst, kronprins Harald
sammen med forloveren grev
Flemming af Rosenborg, og frk.
Sonja
Haraldsen
med
kong
Olav V., var militære avdelinger
og musikkorps på plass. Garden
som vanlig med presisjon, mens
Luftforsvarets menn jogget inn
langs Storgaten som om de var
landslagsspillere. Nå ja. Det var
ikke tinnsoldater folk kom for å
se, men alle gjestene. Først kom
en på trehjulsykkel, men han dro
forbi. Han var ikke invitert. Der-

etter kom venner og bekjente,
corps diplomatique, hvor den tsjekkiske ambassadøren i Oslo fikk
hjertelig hyllest.
Kronprinsen kom noen minutter
over halv fem. Grav alvorlig. Et
lite vink til publikum, noen raske
honnører, før han beveget seg innover den røde løperen mot baldakinen til 120 000 kroner. Ny venting. - Prinsessene Ragnhild og
Astrid ankom med sine respektive
menn. Deretter frk. Haraldsens
forlover, fru Ilmi Riddervold,
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GJENNOM SIN BARNDOMS BY
fotsid- blå kjole. Så de fire brudepikene i kjoler med samme mønster.
Og til slutt i den lange bilkortesjen ankom kong Olav og frk.
Sonja Haraldsen i åpen bil, Kongen alvorlig, men lykkelig, Sonja
smilende og vinkende til det folk
hun noen timer senere skulle bli
kronprinsesse for. Bryllupsdagen
er nå en gang brudens dag, brudgommen må alltid finne seg i å
være statist. Dette gjentok seg
også denne gang. Folk ropte på
Sonja, folk ropte til Sonja og
vinket begeistret med flagg, lommetørklær og blomster. Hun er
blitt folkets eie.
Brudekjolen har vært en statshemmelighet. Intet har sloppet ut
om den, og forretningen Molstad
har arbeidet med kjolen i største
hemmelighet. Kjolen var enkel,
klassisk med 3/4 lange ermer og
dekorert med hvite perler og broderier. Og brudebuketten, som
skal være en overraskelse, var en
åpenbaring for enhver fargefot ograf, med hvite roser og fresiaer,
som jo er hennes yndlingsblomst,
konvaller og en stor gren med
hvite orkideer.
Kongen og den kommende svigerdatter tok seg god tid på den
røde løper. De stanset og vinket
til publikum og presse, som klamret seg fast til de to stillaser.
Så kunne vielseseremonien begynne.

dert seg med moteekspert som
sufflør.
Mens vi ventet og myste på de
gallakledte, tenkte vi på Aktuells
medarbeider, utsendt til trappeavsatsen i slottet. Han var i snippkjole, men mon han bar dekorasjoner? Mon det er korrekt å
jobbe med medaljer på seg ? Det
går vel ikke når en har en bunt
kameraer, armbind og diverse
merkelapper å holde st)rr på.
En digresjon, mens vi ventet på
brudgommen. Domorganist Rolf
Karlsen spilte avansert norsk orgelmusikk. Vi er i stand til å skildre i detalj hva vi så, mens vi
ventet. Det var en mørk dress,
koksgrå nærmest, med lyse striper
utenpå en representant for Italias
største billedbyrå. Den så varm
ut, og fylte hele fokus.
Alle svettet, unnskyld, - men
vinduene er ikke laget til å lukke
opp. Da stoppet orgelsbruset. Den
samme spente stillhet som på sirkus, før et clou.
Det lød fanfarer utenfor kirken.
Brudgommen kommer. Fot ografene klikket i ett kjør. Kronprinsen
var i hærens mørkeblå gallauniform. Kapteins grad. Det var enkelt nok, - skjønt det er fort
gjort med disse unifor mene å ta
feil i farten, - adjutanter, dørvoktere eller hva, - de ser alle
ut som konger. Så var Harald på
plass, - og fru Dagny Haraldsen,
vever og sobert elegant, satt ikke
lenger alene der oppe i ildlinjen
og ventet på Sonja.
Men å, - det skal ventes lenge
ennå. Klokken er 16.35, hun kommer først kl. 17.00. Riktignok, det
er meget som glitrer i mellomtiden. For så lyder jo fanfarer
igjen, første kongelige kortesje.
Nå kommer kongelig kortesje I
og Il, i rask rekkefølge. Skarpe
blikk og teaterkikkerter tas i bruk.
Hvem har på hva, - det er taft
og silke, ordensbånd og lynende
juveler i king size, konger og presidenter, prinser og prinsesser foruten rett og slett grever og grevinner, Men så går det jo i surr,
det glitrer og lyner og det er
aldeles umulig å sortere stasen.
Men, man venter. Kirkeklokkene, bryllupsklokkene kimer,
organisten faller inn med
Trumpet Tune, - så er bruden
der! Bruden, hun er en sky av
hvitt ført fram av kong Olav, hun er vakrere enn noensinne,
vi skulle tro hun er en personifikasjonen av den romantiske brudedrøm. Fotografene jobber så svetten siler, den privilegerte ene fotograf som f år operere n ærmest
sentrum er Kronprinsens russekamerat. TV dekker helhjertet det
hele.
R itualet er i gang, Harald og
Sonja kneler vea a lteret og får
biskopens velsignelse som de før
har fått Kongens.
Lang ventetid - men lykkelig
slutt.

et var naturligvis ikke nei i
kronprins Haralds munn, da
Fridtjof Birkeli stilte de rituelle spørsmål. Sonja falt også
nydelig inn med det fornødne enstavelsesord. Det skyldtes neppe
spenningen at biskopen tok seg
en pause og for over issen med
lommetørkleet før han gikk videre i vielsesritualet. Det var
kvelende hett i domkirken.
I orgelbruset gikk de så ned
kirkegangen, som rette ektefolk,
og ut til folkebruset langs
Karl Johan.
Men det var lenge å vente. Vi
tenker ikke på Haralds ti venteårpå Sonja, - men på tiden som
hakket seg sakte framover mot
høydepunktet i kirken. Klokken
15.15 var de første gjestene på
plass. Og pressen, på trang
plass. Man fikk god tid til å stuve
seg sammen på orgelgalleriet,
mens Den Norske ~tudentersang
forening opptok ståplass. Fikk tid
til å studere dekorasjonene, alterringen i skjært, hvitt blomsterflor og altertavlen flankert av røde roseranker. Man fikk siktet
inn noen gløtt for øyet i retning
hovedscenen, og ventet på at den
store utstyrsoppvisningen skulle
begynne. Det siger inn med passe
prominenser etterhvert, vi kan
iallfall saumfare regjeringen en
smule, der den sitter borgerlig og
pyntet, medbrakt fruer og ektemenn. Bent Røiseland også, det
gir oss straks assosiasjoner: Herr
ar folk elleville da kong Olav
president! Me i vinst:re . . . Fru
og frk. Sonja Haraldsen kjørte
stortingspresident Ingvaldsen var i pen bil nedover Karl Johan mot
i sølvhvit gala, eller k a nskje er Domkirken, var det ikke grenser
det sølvgrått. Fru Bondevik er for begeistring da kronprins Hariallfall i lyseblått . Duchesse, tror ald og kronprinsesse Sonja kjørte
langsomt tempo langs Oslos
vi. Fjernsynsreporteren har gar-
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Brudeparet og brudepikene. Fra venstre Ingeborg Lorentzen, Lis Hen riksen,

kronprinsesse

Sonja,

kronprins

Harald

og

lan

Henriksen.

FOLKET
HILSER
BRU DEPARET

Under ser vi brudeparet og gjestene på vei inn mot bankettsalen.

hovedgate og lot seg villig hylle lige forsvarsgrener oppstilt. Det
av de tusener av kongefro men- var infanteriavdelinger, samband,
nesker, som hadde stått i timer artilleri,
befalsskoleelever
og
bare for å få et lite glimt av vårt krigsskoleelever, og selvsagt garpopulære kronprinspar. Selv om dister, de norske paradesoldatene.
hjemmesitterne fikk overført beLangs ruten, mellom de tette
givenhetene via fjernsyn og radio, radene med norske flagg, sto over
kan disse tekniske vidundere ikke tretti kurver tettpakket med
videresende den atmosfære, ja riddersporer, georginer, roser og
spenning som lå over paradegaten. gladiolus. På Slottsplassen var
Det lå en eim av høytid og av Karl-Johan-statuen omkranset av
alvor, men også av fest og glede blomsterkasser dekorert med de
over byen. Et folk tok dem til seg. samme blomster, arrangement
Det var to glade, men også som Klaus Forkel hadde ansvaret
stolte mennesker som stanset opp for. Hovedinslaget av blomster i
på den røde løper foran Dom- Domkirken var blad fra gladiolus,
kirken og lot seg fotografere, mens alterringen var pyntet med
mens salutt ble avfyrt fra Akers- margueritter. Alle blomstene ble
hus festning. 21 skudd for Kron- senere forært til sykehus og
prinsen. 21 skudd for Kronprinses- trygdeboliger, som en hilsen fra
de to til byens syke og gamle.
sen.
På Slottet var det så middag,
Brudeparet og det kongelige
følge dro deretter til slottet. Først med taler av Kongen, takketale
fire stramme politibetjenter på al- av Kronprinsen og en lang rekke
vorlige
motorsykler,
deretter hilsningstaler.
kronprinsparet med en ridende
Ti år hadde de kjent hverandre.
politibetjent på hver side. Langs To timer tok det å bli gift. Nå er
fortauet sto soldater fra forskjel- det tid for stillhet.

On store dage11 vcrr. torsdag 29. august, da en
ij•pmaansdaffer bl k.roaprfasesse. lfskop F •
llHceli viet de to i O.fo Donriirlre Øereffer lllOf..
tok • nygifte g hagefamllien follcets fJylle
l

ltundnw· flødde amlet seg
øyebllilr - f r ferd•• gilde
raø•11t119 hvor og • stcrtsover
uropelslc• land var mect.

'••

Under:

Dagen etter. Kronprinsen på besøk hos
s in for lovede i hennes hjem, Tuengen Alle.

Over: De to nyforlovede smiler overgivent lykkelig.
Den
lange ventetiden er endelig
over.

De smilte hele tiden I bilen, på s lottsbalkongen,
der de vinket t il mengden som hadde sam let seg nedenfor .

•

To dager etter forlovel sen var det pressekonferanse på S lottet.
(under) . De nyforlovede viste seg også for til s kuerne (over).

T

irsdag 19. mars i å.r
sprang bomben. Fra slottet sendte Kong Olav klokken
11.00 på formiddagen ut meldingen om at Kronprins Harald
hadde inngått forlovelse med
frøken Sonja Haraldsen. Dermed hadde de vedholdende
rykter gjennom mange år fått
- sin offisielle bekreftelse.
Det ble en hektisk dag for
de nyforlovede. Gratulanter
strømmet til slottet, med statsministeren i spissen. Da meldingen ble kjent - og det ble
den fort gjennom en lang rekke ekstrautsendelser i radio
og fjernsyn og ekstrautgaver
av avisene - strømmet folk
til Slottsplassen i hå.p om å få
et glimt av de to hovedpersonene. Tilskuerne fikk lønn
for strevet. Det nyforlovede
paret kom ut på. Slottsbalkongen og vinket og smilte til
mengden~

To dager eter møtte de nyforlovede n orsk og utenlandsk
presse under en pressekonferanse på Slottet.
Og så var det endelig slutt
på nesten ni års hemmelighetskremmeri. Begge var åpenlyst
lykkelige over at den perioden
var over.

Kronprinsen og Sonja
ble ønsket velkom men av statsminister
Per Borten og fru
Magnhild . Det danske
kongepar kan sees i
bakgrunnen på bildet.
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FEST I KONGE

Kommandanten på Akershus, generalmajor Ka Id a g e r mottok alle gjestene nede
Borggården.

Dagen før bryllupet, onsdag kveld,
ga regjeringen middag på Akershus
slott for 350 gjester.
Harald
var

og

frk.

naturligvis

Kronprins

Sonja Haraldsen
æresgjestene.

egjeringens middag for 350 hele Norge samlet i det samme ·
gjester ble en festlig opptakt slott for å hedre vår kronprins
til selve bryllupshøytideligheten og hans vordende hustru dagen
dagen etter. Det ærverdige Akers- før bryllupet, og samtidig underhus slott som har huset så mange streke vår monarkistiske statskonger, dronninger og fyrster, form som bygger på kongenorske som danske, var en verdig slektens kontinuitet: det skal allramme som en historisk begiven- tid være en til å løfte arven når
slektsleddene skifter.
het.

R

Den middagen som Regjeringen
onsdag kveld ga på Akershus til
ære for v årt k ommende kronprinspar, vil g il inn i v~r tradisjonsrike
og stolte pistorie. Den dagen kronprins H a r ald ble døpt, ga kong
Haakon VII lunsj pa Slottet og
han sa i sin tale for dapsbarnet
blant annet:

Regje_ringens gjester var foruten de kongelige og brudens familie, Stortingets presidentskap,

«Vi har lov til å si at begivenheten har en historisk karakter,
fordi det er 566 år siden noen
norsk prins ble født her i landet,
og for meg selv er det en stor
glede at dere har en arving til den
stilling det norske folk kalte meg
til for 31 år siden. ~

BORGEN

Den prins kong Haakon VII
tenkte på var Olav Håkonsson.
Han ble født i 1370 på Akershus
slott, hvor hans mor, den navngjetne dronnig Margrete, da var
husfrue. Onsdagskvelden nær 600
år senere var representanter for

Prins Henrik av Danmark
mot den røde løper. Gjestene vil bli presentert
på de følgende sidene.
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Gjestene kom·mer

!
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representanter for administrasjon- ankom i sine svartlakkerte biler,
en, landets fylkesordførere, en del som stanset foran soldater fra
partiførere, representanter for H. M Kongens Garde. Kanoner
viktige organisasjoner, blant dem har vært rettet mot de grå murLandsorganisasjonen i Norge, bis- ene og kuler har laget store sår,
kopen i Oslo, dr. teol. Fr. Birkeli, men gang på gang har myndigAskers ordfører, ettersom kron- heter og byens borgere på.tatt seg
prinsparet skal bosette seg i den- store løft for å bøte på. skadene.
ne kommunen, lappefogden, som Vår nasjonalskald, Henrik Werankom i fargerik samedrakt og geland, 'skal en gang ha sagt om
som skilte seg sterkt ut fra de Akershus at det er «en ridder av
kjole- og hvittkledde mannfolkene, ste~.
statssekretærene og hoffet. Også
Øverst. ved hovedbordet satt
den eldste av Sonja Haraldsens
brudepiker, niesen Ian Henriksen, festdagens hovedperson, frk. Sondatter av skipsreder Henriksen, ja Haraldsen, kjøpmannsdatteren
som dagen etter ble Hennes Kon- Tidl. fylkesmann Trygve Lie.
Oslo, var å finne blant gjestene.
gelige Høyhet, kronprinsesse SonTo av salene ble benyttet under ja, med svigerfaren, Kong Olav
middagen, nemlig Romerikssalen, ved sin høyre og kronprins Harsom ble bygget av tvangsarbeid- ald ved sin venstre side. Statsere fra Romerike, og Margareta- minister Per Borten, som holdt en
salen. Det var dekket sammen- varm tale til hedersgjestene, satt
hengende festbord for gjestene. mellom Kronprinsen og dronning
Kveldens vertskap, Regjeringens Ingrid av Danmark, mens kong
medlemmer med ektefeller, hadde Olav på. sin høyre side ved bordet
sine plasser jevnt fordelt ved de hadde
Finlands presidentfrue,
to hovedbord og de i alt seksten Sylvi Kekkonen, kong Frederik av
sidebord. Man kan gå ut fra at Danmark, prinsesse Margaretha,
det oppsto forbrødring mellom de Islands president Kristian Eldeuropeiske fyrstehus og norske og jarn, festens vertinne fru Magnutenlandske folkevalgte. Finlands hild Borten, som møtte i trøndersk
president, Urho Kekkonen med festbunad og Kronprinsens forfrue og den nyvalgte islandske lover, grev Flemming av Rosenpresidenten, Eldjarn med frue, var borg.
også. til stede.
Menyen var gravlaks, sprøstekt
Mon tro om de fyrstelige gjest- and med olivensaus, salat mimosa,
ene tenkte tilbake på sine krig- ostekake gournet, melon surprise.
erske forfedre, som gang på gang Vinene var Piesporter, Clos Melin
forsøkte å. storme slottet, da de 1961 og Lanson Black Label. LO-formann P. Mentsen med frue.

Stort.repr. B . Røyseland med frue.

Sonja Haraldsens famili e.

Bis kop Birkeli med frue.
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Lappefogd Ole K . Sara med frue.

Statsråd K. Willoch med frue.

Fylkesmann Koren med frue .

Statsråd

Helge Seip

Statsråd Walter Rostoft med frue .

Statsråd Dagfinn Vårvik med frue.

Stats råd

Egil

Form. i NIF, T. Bentzen med frue.

Stats råd

Fhv. dir.

Statsråd

Ole

Myrvoll

med

frue.

Kyllingmark med frue.

Aarvik

med

frue.

med frue.

NAF, Østberg m. frue.

Kommandørkapt. Evju med frue.

Kontorsjef Hoff med frue .

Stortingspres. Ingvaldsen m. frue.
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Den danske ambassadør, grev Knuth Eggert m ed frue hilser på
utenriksmin . Lyng med frue. I bakgrunnen fru Magnhild Borten.

Det da nske tronfølgerpar, prin s Henrik og kronprinsesse M a r grethe, samm en m ed prins Claus, gift m ed Nederlands Beatri ce.

20

Forsvarets stabsmusikkorps diriI sin svartale til statsminister
gert av major Bjarne T . Larsen, Per Borten takket Kronprinsen for
innledet taffelmusikken med Johan de vennlige ordene, som ble rettet
Øians fastmarsj, og under mid- til ham og frk. Sonja Haraldsen.
dagen spilte korpset norske melodier, Handel, Tornerosevals av
- På uendelig mange måter har
Tsjaikovskij og festmusikk av en denne tiden vært underlig og fore rekke andre komponister.
kommet oss helt spesiell. Man skal

Et bilde av hovedbordet under Regjeringsmiddagen. Frøken Sonja Haraldsen

er

her

flankert

av

kong

Olav

og

kro nprins

Hara ld.

være varsom før premieren, men kjærlighet er uvanlig i vår tid, frem, og vi ble diskutert - det rett til å kreve meget av oss, og vi
det gode turarbeidet - ikke minst som er så preget av fart. Men da har vi jo sett.
vet at den hverdag som venter oss
fra dem-· som er våre verter i den endelige tillatelse til giftemål
vil stille store krav. Men vi er
kveld - har gjort at vi synes vi forelå, og salten var klar, hadde
- Vi tror og håper at prøven overbevist om at vi vil klare u t har grunn til å se fremtiden lyst vi inntrykk av at ikke bare vi to ble bestått. Når jeg i morgen skal
fordringen og bestå den prøven vi
i møte. Jeg innrømmer at det har var lettet, men også store deler av få min livsledsagerske, vet jeg at
er satt på nå og senere.
vært en rar tid. Ti års bekjent- det norske folk. Luften ble klarere arbeidsoppgavene og pliktene vil
skap, vennskap, forståelse og og renere, og vi kunne åpent stå falle lettere. V åre landsmenn har
Sa kronprins Harald.
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Kronprinsparets residens, Skaugum, ligger i Asker utenfor Oslo. Vi
ser hovedny~ninaen fra vest med steinparti ved flaggstanghaugen.

HER SKAL
DEBO

ronprinsparet flytter ikke inn
på Skaugum umiddelbart etter bryllupet. Først skal de på
bryllupsreise, og mens Kronprinsen forsvarer de norske fargene i
Mexico, rykker håndverkere inn
på Skaugum og gjør alt klart til
kronprins-paret vender tilbake.
Skaugum er en vakker gård
med fritt utsyn over Asker kommune, ja fra den store takterrassen kan de se helt sør til Drøbak
og enda lenger.
Skaugum var ikke gårdens opprinnelige navn. I 1521 het den
«Skowheim», noen år senere fikk
den navnet Skogheim, så Skaugum og i 1783 Skowum. Gården
har nesten hatt like mange navn
som de forskjellige eiere. Den er
omtalt allerede i 1390, og Fritz
Wedel Jarlsberg ga gården til
kronprins Olav da han i 1929 forlovet seg med prinsesse Martha
av Sverige. Kronprinsparet flyttet
inn etter bryllupet, men 20. mai
1930 ble den ødelagt av brann.
Hovedbygningen ble gjenreist,
men mye større og flottere enn
før. Gården Skaugum er på 600
mål dyrket mark, derav 150 mål
park og frukthave. Skogen utgjør
75-0 mål.
Kong Olav er meget interessert
i gårdsbruk, og han har drevet
gården godt etter at han flyttet
inn i 1945. Terboven fjernet som
kjent en rekke verdifulle gjenstander fra godset. Det er en staselig eiendom kong Olav har skjenket sin sønn og svigerdatter, som
nok vil sette pris på gaven, spesielt når de vet at de har fått frie
hender til å innrede herskapshuset
etter egen smak. To malerier av
Weidemann er allerede innkjøpt.

FOTOS: ARNE KNUDSEN

Skaugum, - på bildet ser vi et parti fra vestibylen mot hallen merl dekorasjon av Kong s vold over døren. Vestibylen inneho lder blant annet
også gobelinet «Cleopatra og Ambrocius», og dessuten et flygel.
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Kronprinsessen s Salong . Over peisen maleri av Prins Carl, malt av
Zorn i 1898, t. h. over sofaen maleriet «Den siste karoliner» a v
Cederstrom i 1885. Møblene er brodert av HKH Prinsesse Ingeborg .

Et næ rbilde a v skrivebordet i Kronprin sesse ns salong med
portretter av da værende kronprin spars næ rmeste familie .

I
Dette er frokostværelset på S kaugum, og maken til frokostværelse
finner m an neppe andre steder i Norg e. Vi merker oss porselenet, som
stammer fra Ost- Indi a og også lysekrone n og tapetet på veggene.

TO NYE SIDER OM SKAUGUM
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Dette er hagestuen mot terrasse n med møbler brodert av HKH prinsesse Ingeborg . Over ovnen i samme rom henger et maleri av kronprin s Olav.

HER SKAL DE BO

S kaugum fra s ør på det øverste bildet. Øverst
til høyre finner vi grillen pa den vakre terrasse n,
og nederst «prinsesse ns lekestue»
parken .
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Skaugum har et godt utbygget bibliotek, som man kan se. Vi
Et glimt fra det hyggelige røykeværelse, hvor mangen
en avslappet prat har funnet sted opp gjennom årene.

GAVER TIL

Regjeringen, ved statsminister Borten og
og statsrådene Schjerwen og fru Selmer og
Ole Myrvoll ga kopi av et veggteppe
fra år 1625 og et sølvkrus fra år 1735.

Innbyggerne i Kautokeino forærte gave fra vidda, en komse. Gaven ble overrakt av lappefogden i Vest- Finnmark, Ole K. Sara og fru Nancy. Begge var ved denne anledning
iført samedrakter. Mønstret i båndene viste at komsa er beregnet på et gutte-barn.

E
Norges Bondelag ved Johan A . Vikan, Norges
BondekviQnelag ved Inga Krogh-Hansen og
Niels Røed, Norges Bygdeungdomslag, for ærte et nydelig gulvteppe til brudeparet.

Kommandørkapte in Thoresen overrakte på
vegne av befal og mannskap på kongesk ipet
«Norge» en skipsklokke, montert i halvsirkel.
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n lang rekke bryllupsgaver fra privatpersoner, institusjoner, organisjoner og
forbund ble puljevis overrakt kronprinsparet
på Slottet i noen hektiske dager før selve
bryllupsdagen, slik at det store og innholdsrike ·gavebordet kunne stå ferdig til gjestenes ankomst til middagen etter vielsen i
Domkirken. Noen presanger var så ruvende
at giverne måtte nøye seg med å overrekke
adresser med beskrivelse av hva gaven besto i. Det gjaldt bl. a. · en dypfryser med
rikelig vinterforsyning av kjøtt- og fiskevarer fra Norges Fiskarlag og Norsk
Bonde- og Småbrukarlag. Heller ikke Jockeyklubbens gave kunne overrekkes på Slottet.
Den består av en hest! Kronprinsparet måtte
ved overrekkelsen nøye seg med en akvarell

med Øvrevoll-motiv. Akvarellen er laget av
kunstneren Ulf Aas.
Gavene var båd utsøkte og originale. Innbyggerne i Kautokeino forærte en komse, et
utsøkt stykke håndarbeid. Mønsteret i de
mange håndvevede bånd viser at den er beregnet på et guttebarn! Komsekroppen er en
uthult trestamme, trukket med garvet reinskinn. I bunnen av komsen ligger skinnet av
en snøhvit spekalv.
En av de større gavene er et middagsservice til 3B personer som koster 60 000
kroner. Gaven er en bryllupspresang fra
flere av landets større industriorganisasjoner.
. Dette middagsservice er imidlertid bare en
del av gaven. Et service i fajanse og et glassservice er også inkludert. Middagsservicets

Flere av landets større industriorganisas joner ga et middagsse rvice til 36 personer.
Servicet koster 60 000 kroner, og er i fargene, rødt, hvitt og gull. Det har en tidløs
stil so m skulle stå meget bra til det spesielle miljøet på Skaugum
Asker.

HJEMMET

Gaven fra forsvarets tjenestegjørende beta I ble overrakt av de fire forsvarssjefer og
generalinspektøren for Heimevernet. Gaven
var
en
meget vakker
borddekorasjon
sølv og besto blant annet av en jardiniere og to vakre blomsterskåler.
dekor er i rødt, hvitt og gull og bæret brudeparets monogram. Det har en tidløs stil som
står til det spesielle miljø på Skaugum.
Regjering og Storting har selvsagt overrakt sine gaver. Regjeringen ga et sølv-krus
fra 1735, laget av Lorentz Hoffmann, og et
veggteppe, en kopi av det berømte teppet
som henger i Skjåk. Det er fra 1625. Stortinget ga ti malerier, laget av våre aller
fremste kunstnere. Malerier var populære
gaver. Flere byer, blant dem Hamar og Bodø,
har gitt bidrag til den kunstneriske utsmykning a v Skaugum, kronprinsparets residens.
Landets fylker ga en høyst kjærkommen
gave, nemlig tre antikke persiske tepper.
Flere krigsdeltakerorganisasjoner ga en ikkekrigersk gave, Rothes berømte verk om

Tordenskiold, en 2. utgave fra 1772, som av
forfatteren ble tilegnet arveprinsen! Julius
Johansens bokbinderi har nyinnbundet boken
i chagrin praktbind med dekor.
De aller fleste av gavene er utstyr med
kronpr\nsparets monogram. En S i en H .
Det gjelder alle gjenstandene til servicet
Rosendal og gaver i krystall, porselen, gull,
sølv og emalje. Tromsø ga et isbjørnskinn
med navneplate i sølv festet under kjeven, og
Studentersamfundet i Trondheim ga en
meget spesiell gave, nemlig en tre-bolle. Trevirket er fra en stamme, funnet i en myr.
NTH har funnet ut at treet er over tre tusen
år gammelt.
Fattig på ideer har ikke giverne vært. Det
var gavebordet et godt bevis på.

.,

-'

Gaven fra Corps dipl o matiques ble overrakt a v den meksikanske a -nbassadør Rodolfo Us igli,
ledsag et av den s veits is ke, islands ke, is rael ske og tyrkiske ambassadør, a lle med
fruer . Gaven so m ble gitt til brudeparet er et kaffese rvi ce i meks ika ns k nys ølv.

und e r

i Trondheim
trebolle s kåret av en
gammel trerot ,
samfundets bygg

Norges Idrettsfo rbund ved formann Torfinn
Bentzen og generalsekretær Thor Hernes tilde lte de to forbundets høyeste utm e rke lse.
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Kronprins

Harald

kvitterte

med

å

gi

kusinen,

·D

grevinne

Ullens

de Schooten, en

god

klem da hun og ektemannen ankom til

Oslo .

en norske kongefamiliens første møte
med slekt og venner i dagene før bryllupet ble preget av åpen hjertelighet, varm
gjensynsglede og ivrig utveksling av en lang
rekke hilsener. Siste gang Europas kongeog fyrstehus var samlet, var i mai i fjor da
den danske tronfølgeren giftet seg. Kronprinsesse Margrethe og prins Henrik, ny-

bakte foreldre til en gutt som fikk navnet
Christian, var blant de første gjestene. De
ankom allerede tirsdag morgen med båten fra
København.
Både den islandske og finske presidenten
ble mottatt på Fornebu. Luftveien kom også
kronprinsens forlover grev Flemming af

Rosenborg og hans kone, prins Carl Bernadotte av Sverige, grev og grevinne Ullens de
Schooten, som er i familie med vårt eget
kongehus, prins Georg og prinsesse Anne av
Danmark og den tyskfødte prins Claus av
Nederland. Han er gift med kronprinsesse
Beatrice. Regjering ga middag på Akershus
Slott for gjestene onsdag kveld.
•

En god venn av Norge, president Urho
Kekkonen, ble motatt av H . M . Kongen på
Fornebu da han ankom onsdag 28. august .

Prinsesse Ragnhi Id, fru Lorentzen og skipsreder Erling Lorentzen tok imot de fleste
av bryllups-gjestene som ankom til Fornebu.

Dronning Ingrid og kong Frederik
Danmark ankom til Oslo med tog mens
tronfølgerparet valgte å komme sjøveien .
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Velkommen

Kjærkomne gaver

Prins Henrik av Danmark, gift med tronfølgeren Margrethe og nybakt
pappa, ble en populær mann i Norge. Fra båten gikk ferden til S lottet.

FINN FORMEN!
og behold den

Elektriske støveltørkere:
For barn kr. 27,00
Voksne kr. 30,00
16 watt.
Veiledende priser.

Elektrisk vaffelj·e rn
Pris kr. 82,Stort vaffeljern, 1 000 W
kr. 95,Kromkakejern, 700 W. kr. 87,Gorojern, 400 Wkr. 82,Veiledende priser.
Sivilingeniør

R. RØNNING
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En fornuftig gave til Dem selv e ller andre er en
AANONSEN PERSONVEKT. Velg blant mange
modeller i vakre farger.
Aanonsen kvalitet og 5 års garanti e r Deres
sikkerhet.

4 ......
Reisestrykejern
regulerbart for forskjellige
spenninger. 100 W med
hvitt bakelitthåndtak.
Pris kr. 43,- . Veil. pris.
Håkon Tveters vei 28.
Telefon 26 04 21 - Bryn.

I *1ioiissn I
JERNVAREFABRIKK

A/S

0

OK stasionene gir Dem riktig
oktantall
Sving innom OK. Der får De det oktantall bilfabrikkene foreskriver for Deres bil. Bruk
riktig bensin og riktig oktantall. Da sparer
De penger og Deres motor holder lenger.

@B) forflllf;_ moti:m;toz;®
D

Kr.14,SO

A/S NORSKE OLJEKONSUM

Kr.12,SO

GATEN
11DW-.--

leser De opp noen av disse frivole og
elegante versene vil De 6pne slusene
for en glad og lykkelig latter.
Red

En slik -enorm etterspørsel
kan bare forklares ved at
boka inneholder nettopp
det som unge foreldre har
bruk for å vite. I et klart
og lettfattelig språk gjør
forfatteren oss delaktig i
sin store viten og erfaring om alt som har med
barns pleie i sunnhet og
sykdom, deres fysiske o~
psykiske oppdragelse a
gjøre. Hver eneste side
vitner om Dr. Spocks
kjærlighet til sin oppgave
og hans dype forståelse
av de mange problemer
som foreldre blir stilt overfor under barnas oppvekst.

Denne boka vakte enorm
oppsikt da den kom ut
første gangen i midten av
trettiårene, og er blitt stående som romanen om
den moderne storbyen og
alt som hører til; - prostitusjon og kjønnssykdommer ikke unntatt. GATEN
er fortelling om de unge
i-nnflytterne som møter
storbyens nye livsform,
går opp i den, finner seg
til rette - eller går under.
cN6r den n6 foreligger som
billigbok i norsk oversettelse,
er det ikke en gammel klass·
iker sam er kommet ut på nytt,
det er et levende diktverk sam
stadig er like aktuelt.•
Dagbladet.

finner de skiltene i farger,
den nye vegtrafikkloven
og en mengde andre lover og forskrifter om motorvogner,
bilansvar
transport, avgifter, campingplasser og bilferger.

En god hjelper bak disken, på ferieturen til utlandet, og en fin gave til utenlandske gjester. «Her er alt fra
indrefilet til gardinbrett, foruten et uunnværlig avsnitt
om generelle salgsuttrykk.»
Aftenposten.

Et helt trafikkleksikon
lommeformat! ·

TIL TIDEN NORSK FORLAG A/S,
Youngstorget 2 A, Oslo l
Undertegnede bestiller herved:
eks. Spock Barnet a kr. 19,80.
eks. Dorian Red Lårkorte skjemtevers a kr 10,00
eks. Karlsen Trafikkens regler a kr. 12,50.
eks. Lo-Johansson Gaten a kr. 14,50.
eks. Engelsk i butikken å kr. 12,80.

«Vi anbefaler trygt boken, ikke
minst tif alle som har den
interesse for trafikk og tran·
sport sam g6r ut aver de daglige ønsker om å vite hvordan
man skal kjøre, og hvordan
man •kal parkere.»
E. H. i Motorliv.

2n sider

+

16 sider i farger.

Bllllge kvalitetsbøker - Bestill I dag

I praktisk lommeform. 183 s.

Kr. 12,BO

Navn:
Adresse : ...... .. ................. . ..... . .. · · . . ... .
Poststed: .. . .. .. ... . ......... . .................... .
(Vennligst skriv tydelig)
Akt. 35B-68.
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KONGELIG
I KUNSTENS
TEMPEL
verst til venstre ser vi frøken Sonja
Haraldsen med uvøren fotplassering
blant kongelige gjester, nederst til venstre

Ø

de to forloverne, fru Ibni Riddervold og grev
Flemming af Rosenborg, deretter det danske
tronfølgerparet, kronprinsesse Margrethe og
prins Henrik. Øverst på denne side : - Hva
er det prinsesse Margaretha av Danmark forteller frøken Sonja Haraldsen ? Og nederst
er hun meddelsom overfor prins Henrik.

De kongelige gjester
besøkte Sonja Henies
og

Niels

Onstads

kunstsenter på Høvikodden. Donatorene og
dir. Ole Henrik Moe
viste gjestene omkring

I

--

..... -

Kong Olavs hytte i Si kkil sdalen, med nakne fje ll et

34

._

I

bakgrunnen.

I

{

'

I

K

ronprins Harald hadde sin forlovede med på påskeferie i år.
Den gikk som vanlig til hytta i Sikkilsdalen, der det unge paret

slikket den sol som var å finne og gikk turer i fjellet. Også noen av
kronprinsens seilervenner var med som gjester. Sonja var med i det
skirenn som arrangeres for påsketuristene i distriktet, mens kronprinsen denne gang nøyde seg med å være tilskuer. Norges nye
kronprinsesse avslørte seg som habil skiløper. At kronprins Harald
kan manøvrere med ski på beina, visste vi fra før. Kong Olav var
også på hytta og stortrivdes i selskap med sin kommende svigerdatter.

NYHETER FRA ELGO

ART NR. 4208

Seddelbok i ekte okselær med vedlagt garantibevis for kvaliteten.
G!idelås-rum for skillemynt og
separat rum for førerkort m. m .

ART NR. 5193
En kombinasjon av seddelbok
og portemone laget i ekte KROKOKALV.

En høstens
storslager
En meget ·rommelig kombinasjonsveske for både
hånd- og skulderbruk. Leveres i høstens farger i
«SKAI» dur.

Spireiter~
35

Bildene på disse sidene
er tatt utenfor Slottet
09 i slottsparken en dag

i sommer, noen måneder
etter forlovelsen. Det er
bilder som gienspeiler
ung forelskelse - som
endelig kan vises offentlig etter års venting.

Fra Iamiliealbumet

Arvepri ns H a r a ld, den yn gste i en søs k en fl okk på tre, noe uker før ett -årsd agen.

Søndag 31. m ar s 1937 b l e den fø rste n orsk e prins på 567 år døpt
i Sl otts k a pellet a v bi s k op J oh an L unde. H an fikk n a vnet H arald .

II

I

Vt. gratulerer

1

./1
·1

~I'

med

LOTTE
den nye
søster til

tilbud. fa rgeb~osjyrer, a vbeto lingsbetingelse r et c., etc.

~-~-.~, ~

POWER ZOOM
CHINON 800 \

KARI, MARI
og

EN VERDENSSENSASJO N•!

lysmalinl?

~jennom

ohJektJvPf

foc~

1
I

A/S PALMI RA

Platousgt. 9, Oslo 1

Tlf. 68 03 03 - 68 2.9 2.2. - 68 32. 94 - 67 41 2.1
-
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manuell

inn<tilline:1. INNEBYGGET MOTLYSKOM!>ENSASJON OG SEKTOP.BLE- "DER FOR
OPP- ELLEP. NEDTOKTNG '. Avstand~må.IPr. bJendertall. f1lmlremtrekks11?nal
synli~ i sokeren. lnnehyt?.i:et s.=-.A filtfor
Enkelth1lrle oe r;ern.stynn~!'utiak.
-t hn~ti~heter: enkeltbilrle. 12. JS Ol? 3'2 hilder pr. sek. med dtrt-kte o ver~ang
til SLO\\" MOTION oµprak '. Automatisk innstilhnl! fm filmer m~d ASA 25.
40. 64 . l('l(l oc 160~ Spc~u1l-øy es ikt e kan br11kP~ biu1e for hoyre oe \'enstre
eye! Ftne=--!)er DC" ikke finnPr pef. nve annet aµpa.rat. En VIRKELIG KVALITETS - OG PRJS:"ENSASJO.:\ ! !
CHl1'0 .:\ )IOOt.:LL 81Mt
Cl .5--60 mm>
KR . U96.St: - 1' J{ 0 Y
CHJ~O'S lfODEI-L 1;00
i\or,l!'t>S f• nP st~· Aprsialforr.
C~H mml
KR . ll!lO.m CROWN IMPORT A/s
f'lll.:\O :"i ~fODt:l.L .WO
Frocnerv :;.;. Oslo ~.
(8 ••7---3-1 mm)
KR. 990. T~l ::if1H1 f>6 :J·J 01
Alllf'" modt:llrT ha r TTl. ly!'Senrl mel? straks ill . sp<"!->talbro~JYrer.
m~lin.=o=:
motor- Zocnt.
Jec har stor mtere::i::>t.> a\1 Deres sept~mbe r~
Len·r"s komp1Ptt m. ,.<'.., kc.
tillrud 19ti
5
hil ndrt"m .
alh:
batteriPr .
~
bruksao,isnioz 01: 1
NAVN:
.. ig
i:-kriftlij:' ~aranti. D<·

1

-

~;'

F,;:,;'.

nuell z.oomhn~P fra 7 .5 mm v1dvmkel til hele
60 mm telelm~P. . Heli-1.11tnmAt1:-;k C'11:-o TTL

(mønste rbeskyttet)

.

~ ~.~...

GIR DEM ALT : ;,; 0~J..;';.;~A~~

METTE
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kjiøpt- kontant cllf"r pli.
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Et sje ld ent foto i privat eie : prins
Kronprinsparet bodde i fl ere år i

feirer sin tredje 17. mai i landfl yktighet.
Hills noen mil utenfor Washington D .C.

BARCAROLE trekkspill

Eko
Ranger 121

Vi byr De kvalitetsinstrumenter
til en rimelig pris . F . eks.
«.ARINA» modell A 460 !
God klassisk gitar med nylonstrenger.
Granlakk. Lønn i
bunn og sarg. Jakaranda gripebrett. Stor tone.
lir. 255,«ARIA» modell A 588.
Særdeles god klassisk gitar Nylonstrenger. Utsøkte materialer
med granlakk. Jakaranda bunn
og sarg_ Elegant, vakker gitar,
medmed stor bærende tone.
Kr. 420,«EKO» modell Ranger 12.
12 strengs gitar av beste kvalitet. Granlakk, rosetre bunn og
sarg.
Justerbar stålstang i
halsen. Særdels slank god hals .
Kr. 470,Samme modell
(RANGER 12 ELECTRA)
med volum/tonekontroll.
Kr. 580,uEKO» modell Ranger 6
Samme modell 6 strengs
Kr. 420,Med mikrofon, volum/tonekontroll
Kr 530,Trekk til gitarene kr. 23,50
31.00 og 40,00.
ELLERS GITARER FRA
KR. 129,-

BARCAROLE TREKKSPILL
Rimelige kvalitetsinstrumenter
for begynnere og hobbyspilling.
MODELL MAGISTER
2 korig oktavstemt. 34 tangenter og 72 basser. 3 register i
diskant og 3 i bass. Solid, lettspilt.
Kr. 790,- med kuffert og remmer.
MODELL
2 korig
genter og
Lettspilt,

STUDIOSUS
qktavstemt. 26 tan40 basser 3/:~ register.
solid begynnerspill .
Kr. 460,- m"d koffert og remmer.
KN APPETRF.KKSPILL
i samme utførelse 2 korig oktavstemt 70/96-3/3. Modell Profesional
Kr. 990,- med ku1fert og remmer.

MODELL MAGISTER I l
2 korig oktavstemt 62/72 med
3/3 register.
Kr. 790,- med kuffert og rem-

mer .

Vllrt spesialverksted gir instrumentene et års garanti

Jeg bestiller pr. post/jernbane modell ......... . .. . ....... . . . .. . ...... . . . .
Betaling skjer pr. Sett kryss for det som passer. Kont. O
Avb. O
Ønsker gratis brosjyrer over gitarer 'O trekkspill O
Navn:

. ... .. . ... . ...... . ...... . .. . ...... . ... .. . ....... . ........ . .. . ....... . .

Adr.:

Al<t. :lfiB-68.
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Bestefar fyller

80 år. Kong

Haakon

og

prinsesse

Ing eborg ,

prins

Harald

og

kronprin s

O lav

mottar

folkets

hjertelige

hyllest.

I

I

I•

Feiringen av Oslos 900-års jubileum i mai 1950 i Minneparken i Gamlebyen.
Arveprins Haråld og kronprins O lav var begge til stede under høtideligheten.

Prins Harald får sin første bil på 18-årsdagen, og den 17. mai 1955 er
han rødruss og er selv med på å hylle kongefamilien på Sl ottsbalkongen.
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Prins Harald ble konfirmert 10/5 1953. Bildet viser kronprins
Olav og kronprinsesse M artha, prinsessene Astrid og Ragnhild.

Prins Harald markerte seg som habil seiler.

Son la

-

Kronprins Harald og Sonja Haraldsen sammen med venner under et kadettball

1959.

fra liten pike til voksen dame

Sonja med slekt og venn er. Øverst t . v . med Turid Samdahl, gift Mikkelsen, og med moren fru Dagny og kusinen lan. Nederst t . v.
Sonja med Nina Bergsland og forloveren, fru llmi Riddervold, deretter nok et bilde med forloveren og til slutt Sonja i seilbåt.

1956. Nederst
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enRun

Disse tre Braun barbermaskiner er forskjellige, - men en viktig ting har de felles,
- det fremragende Sixtant-skjæresystemet
som har fått topp-plasering i så mange
internasjonale Forbruker-rapporter.

"

....., '•.

Braun Sixtant

Braun Sixtant BN

Braun Sixtant S

Barberm askin en i den gunsti ge priskl asse. Den topper en rekke Fo rbrukerrapporter, og er så god at den til og
med overbevi ser våt-barb erere.
Leveres i sort, polstret speiletui.
3 års intern asj onal garanti.

Den oppladbare, - nettu avh eng ige
Sixtant med ca. 1 ukes barberingskapasitet
pr. oppladning. Sixtant BN kan benyttes
på den innebygde akkumul ator,
direkte på nettet eller laqes opp fra
bil-akkumulatoren.
Leveres i ekte skinn etui med glidelås.
1 års intern asjonal garanti.

Den nye topp-maskinen i den øvre prisklasse. Barbermaskinen for de menn
som er villi ge til å betale noe mer for å
få det beste.
Leveres i sort, polstret speiletui.
3 års internasjonal garanti.

Eneimportør : R. Lind Jørgensen A/S, Tønsberg - Oslo - Bergen - Trondheim.

HAG kjøkkenmøbler er kvalitetsmøbler
i moderne design og med funksjonell
eleganse.
HAG kjøkkenmøbler gjør Deres kjøkken
mer innbydende og hyggelig .

•

•
STELLA

kjøkkenbord leveres med bordplote i 2 formater - betegnet som
typer ST 70 og ST 90. (Belagt med Respotex varme- og syrefast
plostlaminat.) Begge typer har forkrommet stålsorg og flatkanede, forkrommede
stålr"rben. Enkel og effektiv montering av bordbena til stålsorgen.

K stolen

kjøkken -stolen - men også kva1ite tssta1en for kafe, kafete ria ag
•
kantine. Markedets mest populære kjøkkenstol. Forkrommede stål'"'· Stivt fjærende ryggstø. Sete og rygg er stappet med skumplast, trukket med
imitert skinn. Rødt, blått, gult og sart ensfarget im. skinn er standard. Vær opp·
merksam og påse at De virkelig får den originale K-stalen som fremstilles av HAG.
Unngå de mange dårlige etterlikningene .

LEDENDE BRANSJEFORRETNINGER OVER HELE LANDET

FORHANDLER •

KJØKKENMØBLER

AKTUELL'S FOTOAVDELING
ER KUNDE HOS OSS~
HVORFOR?
Fordi vi har det vareutvalg og den fagkunnskap en profesjonell fotograf forlanger.
Men enten De er interessert i en NIKON F til
kr. 1890,-

eller en INSTAMATIC 224 gave-

pakning til kr. 138,- , er De like velkommen
til våre forretninger. De kan også skrive til
oss om Deres foto-behov, vi ekspederer over
hele landet.

A/s PHOS FOTO
SKIPPERGATEN 33 (rett overfor Hotel Viking).

IYGDØ ALLE 19, Oslo.
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Svømmersken:

Nok et uhøytidelig bilde av frk.
Haraldsen, tatt for få år siden .

Sikker· Robust· Økonomisk

60 HK, 5 pers., 4 dører, liggeseter, 618 I. bagasje.

-----

Lastekapasitet 420 kg, 60 HK, 4 gear.

"'- ~ :

HANS ERICHSENS EFTF

- - OSCAR
~
MATHISEN A / S

YOUNGSTORGET 5.TLF. 332770
BOGSTADVEIEN 20. TLF. 603390
TRE SCHOWSGT.19b.TLF. 227000

FORHANDLERE OG" SERVICEVERKSTEDER OVER HELE LANDET. - Auto Park, Ski en, A/S, Kr. Niisen. - John Arntsen W. A/S , Strømsvei en 1, Fjosanger. - Bil &
Bo A/S, Indrefjord, Hammerfest. - Biisentret E. K. Nyhagen, Honefoss. - Fl· BY, Tromsø og Finnsnes - Fredrikstad Bilomsetnlng.Fredriksled-Birger Gfertsen & CO ,
Harstad. - 0. Granerud Bli og Landbruk verksted , Alvdal.- Grønvold Bli og Mek. verksted, Våler i Solør. · Edvin Hansen , Tennevold - Kare Holl & CO , Sarpsborg.
Horten Auto, Horten. - H. Hustad & CO, Molde. - Sven Jacobsen , Haugesund. - Jalta Salg A/S, Lillehammer. - Knarberg Bilverksted, Tønsberg. - Johan Kaalhus
Snippen, Bodø. - Kongsberg Auto, Kongsberg. - Arnt Liverød , Sandefjord. - Mollerud Auto & Sport, Kirkenær. - Sigurd Pedersen, Sortland. - Arne Refvem,
T. Svilandsgt. 37, Stavanger. - Omar AIS, Vår Fruegt. 2, Trondheim. - Sands Bilforretning , Drammen. - Skoglund & Sollie, Nygård st., Gjøvik . - Slitu Auto AIS,
Eidsberg. - Brdr. Svarva, Namsos. - Reidar Svendsen, Berlevåg. - Telle Bensin & Service , Lomnessjøen . - Brdr. Torvund, Øvre Arda!. - Tri o Service. Arendal. Trøgstad Bilverksted, Trøgstad. - Vefsen Bilelektriske, Mosjøen. - Vestvågøy Auto, Gravdal , Lofoten. - Vik Strandll A/S, Kr.send S. - Per Aland, Alesund.
Skogveiens Auto , Hamar.
BRYHN-EIOEM

GEN SKUlLE SLIPPE
INN I EKTESKAPB .
UTEN ÅEIE DENNE BOK

SEKSUALLIVET GRIPER INN I ALT
Merk Dem lege Julands uttalelse. Det er en appell til hele Norges
ungdom om a bli eier av dette store og viktige bokverk. Overleg
Henry Olsen sier i forordet: "Denne hjelpelose uvitenhet som tusener daglig lider under er det en plikt for meg som vet beskjed
a komme tillivs. Det er mitt hap at denne bok rna bli en verdifull
hjelp pa et omrade som griper sa sterkt inn i ethvert menneskes
liv, og at den må være et verdig uttrykk for sin bærende tanke :

AT KJtERLIGHETEN MELLOM MANN OG KVINNE KAN VtERE
SELVE LIVETS LYKKE OG DERFOR OGSÅ BØR VtERE DET'·.

68 kap .
763 avsn .
31 he lsides plansjer
14 1 farger
75 fig .
En del lover
Nesten 500 sider
Stort format
Flott innbinding

•
•
•
•
•
•
•
•
•

,

Biltorsikring
Over halvparten av Norges befolkning står bak

Farsikringsselskapene

SAMVIRKE
Er du medlem av en av Samvirkes eierorganisasjoner?
I såfall kan du tegne bilforsikring på spesielle vilkår.
Bilforsikring på disse vilkår betyr lavere premie.
men noe høyere selva ss uranse.
Samvirke eies av de store folkeorganisasjonene,
Landsorganisasjonen i Norge, Norges Kooperative

Landsforening , Norges Fiskarlag. Norsk Bonde - og
Småbrukarlag og Norske Boligbyggelags Landsforbund.

Tegn dine forsikringer i ditt eget selskap.

Forsikring er SAMVIRKE
BpuB~lslga~Wia~raWiB~raWiB~raWiB
Dette er et enestående tilbud på

ORIGINALE KUNSTVERK!
Over 25 000 bilder av Nordens fremst e kun stn ere har funn et sin pl ass i norsk e hjem. Stenstadvold - Kihle - Gauguin Eikaas - Winge - Espolin -Johnson er noen få av mange kj ente kunstnere som har representert AKTUELL KUNST.

Aktuell Kunst omsetter bare originale
kunstverk. SIGNERT OG NUMME• RERT AV KUNSTNEREN (ikke reproduksjoner!) De får førstehåndsr ett på tilbud på all NY FARGEGRAFIKK som utgis av AKTUELL KUNST min. 8 ganger i året. Over
100 forskjellige motiver å velge mellom, fra BARE
kr. 103,- pr. bilde ! For kr. 5,- bl.Jir De medlem av
Norges største grafikklubb (over 4000 medlemmer)
UTEN NOEN KJØPEFORPLIKTELSE! Denne enestående sjanse bør De ikke la gå fra Dem! Send
kupongen i dag - vedl. kr. 5,- i frimerker.

I
NB

,J --_
4

~::.~;::: ~ ~-;; ~-:-

I

- ---* I
Benytt denne enestående sianse til å skaffe
Deres hiem GOD KUNST til landets laveste priser (rimeligere enn reprocluksioner) !

f

~
I
I

L

:g-a:-.-.:,:;;; :n-;,I

nteg · posten Dere. forbindtlige tilbud med bro1jyn1r pli
OllGINAl FARGEGRAFIKK og nærmere opplysninger om
AKTUELL KUNST. Vedlegg kr. 5,- i frimerker og De blir
medlem av Norg 1 11t1r1te grafiWubb - UTEN KJØPE·
TVANG.

I
I
I

Navn: .•.. ... •...... .. ....•••• . •..•..•.... . ....•.. : • . .

:

Adresse:

I
I

... .......... ...... ...... . .... .

Akt.

SOB-68.

=-a~s~g~t ~KT~E~ =- KU_ ST,~~:'~::~ ~B~o~r~ ~ _J

Utgitt a.v Ukebladet AJ..--tnell. Yowigstorget 2 B, Oslo 1. Redal..-tør: Jostein Nyhamar. Bildene i
dette nr. er tatt av : Sverre A. Børretzen, Aage Storløkken, Ivar Aaserud, Jan Greve, NTB, Ass .
P:ress, Knudsens Fotosenter. Layout: .Arne Amundsen. Trykt i dyptrykk, Aas & Wahl, Oslo.
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Slik skal et moderne TV-apparat

være

FESTIVAL PLANAR

20''/ 23"

FESTIVAL 23" SEKSJON

Når De vel ger i det store Radionetteutval get er De sikret: Maksimal kvalitet

de forskjelli ge pri sklasser -

en

kvalitet som skyldes avanserte konstruksjoner, nøyaktig kontroll og håndverksmessig bearbeidel se i moderne fabrikker.
FESTIVAL PLANAR er okkurot slik en moderne TV-mottaker skol være, med fronthøyttaler og frontbet jening.

9

Vei ledende priser:
Pioner 20" . .. . . .. . . . ... . . . .... Kr. 1990,Pioner 23"
Pioner 23" FM.:: ::: : : ::: ::: :: :

e
e
e
e

FESTIVAL 23" SEKSJ O N
Eksklusiv bordmodell som i kombinasjon
med et smakfullt bord også kan bli en
stilig gulvmodell.

Au tomatisk linje- og billedhold .
O Ko ldt sjossi.
UHF-forberedt.
Trykte strømløp.
Forhåndsinnstilling på olle ko noler.
Uttok for ekstra høyttaler, spesielt
sikret ov/på kopp. Festival Pioner leveres med 20" eller 23" . Push Thru
billedrør. Apparatet er spesielt godt
egnet også for mindre rom.
Leveres også med kvalitets FM-radio.

Mål: Festival Planer 23":
Bredde 70,5 dybde 24
4B,5 cm.
Festival Plenar 20'':
Bredde 59, dybde 23
45 cm.

+ 13,

+ 9,5,

RADI

høyde

høyde"

~~: ~~8:=

RADIONETIE Festival seks/"on utmerker
seg ved detaljrike og natur ige bilder ekstra fyldig tonekvalitet med fronthøyttaler. Leveres også med kvalitets FM radio.
Presisjonssjassi for ekstra langtidsstabilitet.
Automatisk linje- og billedhold sikrer at
bildet ikke velter eller ruller. Låsbar av/på.
bryter. Uttak for ekstra høyttaler. Ypperlig egnet for plassering i veggseksjon.
Kabinett i utsøkt Siom-teak.

Mål: Bredde 74;5, dybde 41 ,
høyde med ben B5 cm .

høyde 48,

Veil. pris . .. . ........ . ....... . .
Tillegg for kvalitets FM radio . .
Understell . . . . . . . . . . . . . . . .
Grammofonskuff med spiller for
FM-modellen (kan kjøpes senere)

kr. 2250,• 190,> 100,•

240,-

FESTIVAL SJALUSI 23"
har de samme spesifikasjoner som Festival
Seksjon.

FESTIVAL SJALUSI 23" DE LUXE
Det elegante kabinett i utsøkt Siam-teak,
håndverksmessig bearbeidet vil være en
pryd for ethvert hjem . Når opparotet ikke
er i bruk , dekker og beskytter sjalusien bå de billedsk jermen og bet jeningsutstyr. Apparatet har stort, særdeles oversiktlig betjeningspanel som er montert i front av
kabinettet. Det er forberedt for eventuelle
fremtidige UHF-sendere. Stor frontmontert
konserthøyttaler gir varm , fyldig tonekva litet. Som ekstrautstyr kan fåes grammofonskuff, komplett med moderne platespiller
for alle hastigheter og med stereo-pick-up.
Monteres i underkan t av kabinettet.
Mc!il: Bredde Bl , dybde 42,5 høyde 46.~ .
høyde m. ben 84 cm.

Kabinettet har dessuten låsbar sjalusi som
kon trekkes for når apparatet ikke er i
bruk . Det stilrene kabinettet leveres i utsøkt teak .
Mål: Bredde Bl, dybde 42, høyde 4B,5,
høyde med ben B5 cm .
Veil. pri s ... . .................. kr. 2.4BO,Veil. pris: .. . . . . . .. . . . .. .... .
Tillegg for kvalitets FM radio .. •
190,- Ti llegg for kvalitets FM radio
Grammafonskuff med spiller for
Understell
.. . .. . . . . .. .
FM-modellen (kan kjøpes senere) »
240,Grammofonskuff med spiller
Understell . . " . ... . . . . . . . . . .. . .. » 100,(kan kjøpes senere) . ....... . .

E

kr 2.580,190,-

100,240,-

