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PERSONALIA

Nasjonalheltinnens liv og skjebne er blitt dramatisert for
teater, opera og ikke minst film en rekke ganger.

■ DET HENDTE 30. MAI
1431: 19 år gamle Jeanne d'Arc ble brent på bålet i Rouen.
Den unge bondepiken og hærføreren hevdet at hun alt fra
13-årsalderen hadde følt seg utvalgt av Gud til å tjene
Frankrikes konge. Under Hundreårskrigen fikk hun kommandoen over en mindre militær enhet som vant flere seire
over engelskmennene. Da hun til sist ble tatt til fange, ble
hun anklaget for trolldom og kjetteri. Ifølge øyevitner ble
kroppen hennes brent tre ganger, og asken spredt i Seinen,
for å hindre jakt på relikvier. Dødsdommen over Jeanne
d'Arc ble kjent ugyldig av paven allerede i 1456. Hun ble
saligkåret av den katolske kirke i 1909 og kanonisert i 1920.

■ BRIDGE
Av Finn Brandsnes





Ƅ K65
Ɔ Ekn95
Ƈ KD103


ƅ E5
Ƅ '

Ƅ kn108
Ɔ -Ɔ D64
Ƈ 864
Ƈ Ekn9
ƅ .' 
ƅ kn1073


Ƅ E43
Ɔ K108732
Ƈ 752


ƅ2
Vest

Nord

pass

4 hj

Øst

Syd
2 hj
pass rundt

1846: Den russiske juveleren Peter Carl Fabergé huskes
som opphavsmannen til verdens mest kostbare påskeegg,
Fabergé-eggene. Han ble født 30. mai 1846 i St. Petersburg som sønn av en juveler. I 1882 overtok han farens
forretning. Tre år senere leverte han det første, overdådige
påskeegget av gull og edelstener til tsar Aleksander III, som
overrakte egget i påskegave til tsarinaen. I årene som fulgte
bestilte tsaren alltid fra ett til to påskeegg fra Fabergé.
Tradisjonen fortsatte under tsar Nikolai II, og varte fram til
revolusjonsutbruddet i 1917. Totalt skal det ha blitt produsert
50 keiserlige Fabergé-egg, hvorav 42 er bevart.

1968: The Beatles tok fatt på innspillingen av platen som
offisielt skulle få tittelen «The Beatles», men bli kjent
verden over under navnet «The White Album». Mesteparten av seansen foregikk i Abbey Road Studios i London.
Ifølge Wikipedia spilte bandet inn 32 nye sanger til det
kommende dobbeltalbumet. Bare 30 av dem fikk til slutt
plass på platen. Den ene av de to låtene som ble utelatt var
George Harrisons «Not Guilty», til tross for at bandet skal
ha gjort ikke mindre enn 99 forsøk på å få den i boks. En
versjon av sangen kom ut på Harrisons soloalbum «George
Harrison» i 1979. Den andre som ble til overs var John
Lennons «What's the New Mary Jane». Sangen ble først
utgitt på samlealbumet «Anthology 3» i 1996. «The
Beatles» ble sluppet 22. november 1968.

Liker å få ord til
å bli handling
Dagens navn
TORE SIMONSEN
(69)

Er pensjonist.
Bor på Vear.
Aktuell fordi han, sammen
med Tor Einar Holmén,
har ledet prosjektet med å
innrede et eget travmuseum
på Stokke bygdetun.
– Hva klarer du deg ikke
uten?
– Jeg setter stor pris på familien min og på å være engasjert i
foreningsliv.

.

Etter å ha åpnet med svake to har
du som Syd havnet i 4 hjerter.
Vest starter med kløver konge.
Hvordan spiller du?
Om alt sitter galt risikerer du en
taper i spar, en i hjerter og to i
ruter. Men du kan sikre deg mot
¿UH tapere.
Stikk utspillet og spill hjerter
til kongen. Om Vest sitter med
lengden i hjerter får du fanget
opp damen. Når det er Øst som
har tre hjerter fortsetter du med
ny hjerter til esset. Stjel bordets
kløver på hånden og spill spar til
kongen og ny spar til esset. Nå
frispiller du deg med en tredje
runde spar. Motparten er ferdig.
La oss si at Vest kommer inn.
Han må spille ruter. Stikk med
kongen. Om Øst bruker esset
kan han ta for hjerter dame men
må så gi deg favør tilbake.
Om Øst velger å la deg beholde
for ruter konge, spiller du han
inn på trumf dame.
Ved å spille trumfen på denne
måten sikrer du deg kontrakten.
Det gjør du ikke om du starter
med å legge ned trumf ess fra
bordet. Med tre trumf i Vest er
det da mulig å gå bet.
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■ DAGENS SITAT

«Den sikreste
måten å skjule
sine begrensninger
på, er å ikke
overskride dem.»
GIACOMO LEOPARDI,
ITALIENSK FORFATTER

– Hva liker du best ved deg
selv?
– Jeg liker vel at jeg er relativt
løsningsorientert og at jeg prøver å få ord til å bli handling; at
det ikke bare blir prat.
– Om du vinner en stor pengepremie og skal gi bort
halvparten, hvem får pengene?
– Da får Kirkens Bymisjon og
Frelsesarmeen
halvparten
hver. Det er to organisasjoner
jeg har støttet gjennom et
langt liv.
– Hva gjør deg glad?
– Når barn og barnebarn har
det bra, da har jeg det bra.
– Hva gjør deg sint?
– Jeg vet ikke om jeg blir så
mye sint, men jeg blir litt irritert av egoisme i trafikken. Jeg
blir også irritert når folk sier ja,
men så blir det nei.
– Hva ville du gjort om du ble
valgt til ordfører i din kommune?
– Da ville jeg jobbet aktivt for
at Smørberg, Bjelland og Hogsnes blir en del av SAS.
– ... og som sjefredaktør i
Tønsbergs Blad?
– Da ville jeg hatt oppmerksomheten rettet mot flere
gladsaker. Jeg ville også gitt
distriktene større oppmerksomhet. Nå er det blitt sånn at
en brent straffe fra FK Tøns-

LØSNINGSORIENTERT: Tore Simonsen har vært en av to prosjektledere i oppbyggingen av et
travmuseum i vognskjulet på Stokke bygdetun. Museumsutstillingen tar utgangspunkt i historien til
Stokke og omegn Travforening. Simonsen ser fram til åpningen i morgen. FOTO: TOM ERIK RØNNINGEN
berg får større oppslag enn
mord i Andebu.
– Hvilken person ser du opp
til?
– Jeg beundrer folk som står i
stormen, og da vil jeg bruke
Erna Solberg som eksempel.

– Hva er favorittprogrammet
på TV?
– Nyheter, diskusjoner og natur.
– Hva gleder du deg mest til
den kommende uka?
– Jeg ser fram til å åpne trav-

museet på Stokke bygdetun i
morgen. Torsdag skal jeg på
Jonas Fjeld-konsert i gamle
Fiskum kirke, og det gleder jeg
meg til.

