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Til ettertanke 

50 år siden

25 år siden

Det hendte
1875: Daler- og skillingbe-
tegnelsen blir avviklet, og det 
blir bestemt at Pengeenheden 
i Norge skal være en Krone, 
som deles i 100 Øre. Dette var 
en forberedelse til at Norge 16. 
oktober samme år tiltrådte den 
skandinaviske myntunion.

1885: Den danske forfatteren 
Karen Blixen ble født 17. april 
1885. Hun giftet seg med en 
svensk baron og drev sammen 
med ham en kaffefarm i Kenya 
i årene fra 1914 til 1931. Etter 
å ha gitt ut flere bøker med 
eventyr og fabulerende fortel-

linger under pseudonymet 
Isak Dinesen, kom boka «Den 
afrikanske farm» i 1937 under 
eget navn. Den ble en verdens-
suksess, senere filmet. Fra 1962 
ble farmen i Kenya drevet som 
husmorskole, med den danske 
stat som eier. Farmen ble gitt 
som gave til Kenya i 1971. Ka-
ren Blixen døde i 1962.

1937: Den mest kjente menige 
soldat i Norge, nr. 91 Stompe-
rud, debuterte som tegneseri-
efigur i Norsk Ukeblad 17. april 
1937. Tegneserien var opprin-
nelig svensk, soldaten het 91 
Karlsson. Ernst G. Mortensens 
Forlag gjorde ham til nord-

mann. Serien har hele tiden si-
den, bortsett fra noen år under 
den annen verdenskrig, vært 
å finne i Norsk Ukeblad. 91 
Stomperud er fremdeles menig.

1990: Den hemmelighetsfulle 
Greta Garbo fortsatte å holde på 
sine hemmeligheter også etter 
sin død. Hun sovnet inn, men 
etterlot seg ikke noe testamente 
som fortalte hvem som skulle 
arve Garbo-formuen. Dyktige 
finansrådgivere hadde bidratt 
til at Greta Garbos personlige 
formue nådde en betydelig stør-
relse gjennom etterkrigsårene. 
Ifølge avisa New York Post eide 
hun flere bygninger i Beverly 

Hills, en stor kunstsamling og 
sin egen eksklusive leilighet i 
New York. Hennes eneste slekt-
ning var niesen Grace Reisfield, 
som også holdt strengt på sine 
hemmeligheter. 

Musikeren James Last blir 80 år, jazzmu-
sikeren Chris Barber 79 år, redaktør Inge 
Fosselie 66 år, skuespiller Hilde Sophie 
Plau 60 år, sanger og artist Viggo Sand-
vik 58 år, adm.dir. Joakim Lystad 56 år, 
manusforfatter, skuespiller og regissør 
Robert Stoltenberg 44 år.

Fødselsdager

* Ta også en titt på arkiv.agderposten.no 
her finner du aviser helt tilbake til 1940. 
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Alle som tror vet at tvilen finnes. 
Den er ikke troens motsetning, 
men dens skygge. Den har vi som 
kjent alltid med oss. Tro kan flyt-
te fjell, sier de mest optimistiske 
blant oss. Jeg tror det er langt 
mindre som skal til for å oppleve 
at noe rører ved en. At noe kan 
skje. Ofte handler det om å la 
seg berøre. Stanse opp og tenke. 
Hva er det egentlig jeg holder på 
med? Mystikerne som er en del 
av kristen tradisjon sa noe om at 
«Gud er inni oss, men vi er ofte 
på reise utenfor». I et mennes-
kesinn er det mange hulrom. Vi 
lengter og søker. Vi leter – og vi 
finner. Slik har vi alle noe til felles 
med den norske eventyrfiguren 
Espen Askeladd. «Jeg fant, jeg 
fant», sa han. Men alltid var det 
noen som spurte «Hva var det du 
fant?» KARL JOHAN EMANUELSEN
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Hva har fått en sunnmøring 
til å bosette seg i Arendal?

– Det er jo kvinnen som er 
sterkest her i huset også. Tulla 
er herfra, og vi traff hveran-
dre i yngre dager og flyttet til 
Arendal. Jeg arbeidet en stund i 
musikkforretningen til Dagfinn 
Moe, og så hadde jeg et orgelstu-
dio for meg selv før jeg kom til 
salgsavdelingen på bryggeriet i 
1988. 

Nå er det for din musikalske 
innsats du er best kjent. Hvil-
ken musikalsk bakgrunn har 
du?

– Jeg tok pianoundervisning i 
sju år, og etter det fikk jeg orgel-
undervisning hos tre forskjellige 
organister. I over 40 år har jeg 
vært organist i Frikirken, først 
i Ålesund noen år og så siden 
1969 i Arendal.

Hvor mange kor og korps har 
du hatt en hånd om?

– Av korps er det Guttemu-
sikken og Veterankorpset, og av 
kor er det ungdomskoret Fokus, 
barnekoret Tobias, det som i dag 
heter Tutti Frutti, Menighetsko-
ret og mannskvartetten Sang-
virkelaget – alle er kor i Arendal 
frikirke.

Er det noen spesiell episode 

du vil trekke frem?
– Jeg har mange flotte min-

ner fra alle disse årene med 
kor og korps, og jeg trekker 
ofte frem turene, blant annet til 
New Orleans med Per Oddvar 
Hildre i 2000. Og selvfølgelig 
må jeg også nevne de to turene 
til USA med Veterankorpset i 
2002 og 2005. De få negative 
opplevelsene glemmes fort, men 
siste års julekonsert har jeg ikke 
klart å glemme ennå. Da hadde 
jeg stokket notebunken litt, slik 
at korpset hele tiden begynte å 
spille på et annet stykke enn det 
jeg slo i gang.

Hva slags musikk liker du 
best?

– Jeg kan være altetende, men 
klassisk musikk ligger mitt hjer-
te nærmest. Og så er det mye bra 
janitsjar.

Hva er livretten din?
– Prinsefisk – en rett fra Åle-

sund som består av stekt lange 
med hvit saus.

Hva gjør du på fritiden?
– Mye av fritiden går til sang 

og musikk, men også barnebar-
na tar mer og mer av vår tid.

Hva gjør du når du vil glede 
din elskede litt ekstra?

– Det måtte være at jeg selv 
tilberedte prinsefisk til henne. 
Det ville nok overraske Tulla, 
for det er hun som er eksperten 
på kjøkkenet.

Hvordan skal du feire dagen?
– Selve dagen vet jeg svært lite 

om. Det er barna som styrer alt 
der. Jeg vet bare at jeg blir hen-
tet hjemme kl. 15.30. Neste helg 
skal jeg til Gautefall på tur med 
hele familien, så det blir nok ho-
vedfeiringen. 

For Dagfinn Tynes har livet alltid vært fylt av musikk. Han er organist og dirigerer både kor og korps. Her 
dirigerer han Arendal veterankorps under en parkkonsert i New York.

Han har sin arbeidsplass på Ringnes Arendals Bryggeri på Stoa, men utad er han 
best kjent som dirigent for Arendal veterankorps, og tidligere Guttemusikken, og 
for sin innsats for musikklivet i Arendal frikirke. I morgen fyller Dagfinn Tynes 60 år.  

Et liv med kor og korps
DAGENS NAVN

Navn: Dagfinn Tynes
Fra: Ålesund
Alder: 59
Yrke: Salgskonsulent
Bosted: Myra i Arendal
Sivil status: Gift, fire barn, 
ni barnebarn
Aktuell: Fyller 60 i morgen

Golar Metall a.s. i Tvedestrand 
har fått ny eier. Investeringssel-
skapet Gabriel Venture Fund a.s. 
i Oslo sitter nå  med 75 prosent 
av aksjekapitalen og dermed 
også aksjemajoriteten i Tvedes-
trands-bedriften med nærmere 
140 ansatte. Ingen av de ansatte 
bør være utrygg når det gjelder 
arbeidsplassen sin, sier adm.dir. 
Ragnvald Gabrielsen, med den 
strategi som er lagt opp for Golar 
Metall, vil antall ansatte etter alt 
å dømme måtte økes fremover.

Utrykningspolitiet legger om 
påskeberedskapen i år og vil 
bruke langt tjenestemenn til 
promillekontroller enn tidligere. 
Patruljeringen langs veiene vil 
bli doblet, opplyser Per Kristian 
Pettersen, distriktsleder ved Ut-
rykningspolitiet.

Kl. 12 i går senket stillheten seg 
over land og by, og bilfolket over 
det hele land fulgte oppfordrin-
gen fra sine respektive forbund 
om å stoppe helt opp og pro-
testere mot de nye avgiftene. I 
Arendal virket det omtrent som 
det ble trykket på en knapp og 
bilfolket i Aust-Agder kunne no-
tere seg for nesten 100 prosent 
oppslutning om protestaksjo-
nen. Ikke noen drosje før kl. 13, 
sa Haakon Bryn i luka på drosje-
holdeplassen til en tilrensende. 

Bestyrer Gunnar Oveland ved 
Reiersøl Planteskole reiste i går 
kveld med «Skagen» til Danmark 
for å hente 100 000 granplanter 
ved Falster og Lolland Plante-
skole. Plantene vil bli hentet på 
lastebil, og vil ved fremkomsten 
til Norge bli plassert på kjølela-
ger i Grimstad.

JEG FANT! JEG FANT!


