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†
Vår kjære 

Knut Lunna
sovnet stille inn i dag, 

90 år gammel. 
Biristrand, 23. august 2013.

Stille du levde, stille du døde. 
Stolen er tom, stuen er øde.

Jenny

 Beste 
Mari 
 Leif 
Karl Mari 
Embjørg 
Inga Arne 
Tormod Margot 
Oddmund Kari 
Eva Solveig Jan 
Torgeir Aase 
(Søsken) (Svigerinner  
 og svogere)

Øvrige familie

Sørgehøytideligheten finner sted 
i Biri kirke tirsdag 3. september 
kl. 12.30. Like kjært som blom-
ster og kranser er en gave til de 

ansatte ved Furulund avd. A. 
Vennligst ingen kondolanse.  

Seremonien avsluttes ved 
graven.

†
Min kjære mor, svigermor, 
vår bestemor og oldemor

Gudrun Olsen
født 8. september 1923 
sovnet stille inn i dag 

på Fredheim Omsorgssenter 
26. august 2013.

Takk for alt.

Roar Åse

Roger Ann Merethe 
Ingri Karstein 
Merete Bjørn Atle 
Anna Kai Arne

Oldebarn

Begraves ved Dombås kirke 
fredag 30. august kl. 13.00. Like 

kjært som blomster ønskes en 
gave til ny buss til Fredheim. 
Gaven kan gis i kirken eller 

kontonr. 1503 25 19765. 
Sørgehøytiden avsluttes  

ved graven.

†
Vår alles kjære

Ingrid Nyhus
f. 12. juli 1929 

døde fra oss i dag 
Ø. Gausdal, 24. august 2013

Far har strakt ut hånden, 
mor har grepet den, 
på den andre siden  

møtes de igjen.

Arne Gunnar Tove 
Hans Gunnar Torbjørg 
Steinar Torill

Barnebarn, oldebarn,  
tippoldebarn

Begraves ved Østre Gausdal 
kirke fredag 30. august kl. 13.00. 

Like kjært som blomster er en 
gave til LHL avd. Gausdal. 

Sørgehøytidligheten avsluttes 
ved graven.

†
Vår kjære mor og svigermor, 

min gode bestemor

Else Moen
født 11. september 1927, 

sovnet stille inn i dag, 
22. august 2013.

Takk for alt.

Wenche Terje 
Lilly Ola                                        

Ane Karoline

Begravelsen har foregått  
i stillhet.

Dødsfall

BARNEUNIFORM: Geir Arild Høiland, Follebu, etterlyser informasjon om denne uniformen han har 
fått til samlingen sin. 

Geir Arild Høiland fra 
Follebu, sitter på en av 
landets mest omfattende 
private krigsminnesamlinger. 
Blant gjenstandene er et lite 
mysterium – en barne-
uniform fra Ringebu. 

FOLLEBU: Nå vi Høiland gjerne 
vite mer om uniformen, en norsk 
korporaluniform fra seint på 
1950-tallet, størrelse 4–6 år. 

– Jeg har hatt den liggende i 
mange år, etter at jeg fikk den av en 
familie i Venabygd. De visste heller 

ikke så mye om den, verken hvorfor 
den er laget eller til hvem. Olavs-
merket i lua tyder på at den sann-
synligvis er laget etter at Olav ble 
konge i 1956, og den har norske 
knapper. I tillegg er korporal dis-
tinksjonen klippet ned i størrelse 
for å passe uniformen, sier Høi-
land. 

Han håper andre i Gudbrands-
dalen sitter på mer informasjon om 
uniformen, enn det han har klart å 
finne fram selv. 

– Kanskje er den laget til en gutt 
som hadde en soldat-pappa og vel-

dig gjerne ville ha lik uniform, eller 
den kan ha blitt laget i en spesiell 
anledning, det vet jeg ikke. Det 
eneste jeg er 100 prosent sikker på, 
er at den kommer fra Ringebu, sier 
Høiland. Stoffet er et tidlig etter-
krigsstoff, sannsynligvis har en 
voksenuniform blitt sydd om til å 
passe en liten pjokk. 

– Jeg håper jo å finne ut hvorfor 
den er laget, og til hvem, om den 
var tenkt brukt til noe spesielt eller 
om noen husker å ha brukt den, 
opplyser krigsminnesamleren. 

Et lite uniform-mysterium

OSLO: Trygge jobber og fortsatt 
lave renter en stund framover 
gjør at nordmenn har tro på 
vekst i egen økonomi, ifølge 
Forventningsbarometeret for 
tredje kvartal.
– Nordmenns tro på egen økonomi 
øker og ligger fortsatt på et høyt 
nivå i historisk sammenheng. Men 
vi ser et markant fall i troen på 
landets økonomi, sier Idar Kreutzer, 
administrerende direktør i Finans 
Norge.
Forventningsbarometeret som er et 
kvartalsvis samarbeid mellom TNS 
Gallup og Finans Norge, viser også 
at det er relativt få som er 
bekymret om lånerenta skulle stige 
noe.
– Vi så en stagnasjon i sysselset-
tingen og økning i ledigheten i vår, 
men endringene har vært relativt 
beskjedne og åpenbart ikke sterke 
nok til å rokke ved følelsen av 

fortsatt høy jobbtrygghet. Folk flest 
er ikke veldig bekymret for at 
lånerenten vil øke. Noe svakere 
vekstutsikter for norsk økonomi 
gjør også at mange makroøkono-
mer nå tror renteoppgangen 
kommer senere, påpeker Kreutzer.

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå 
viser at BNP for Fastlands-Norge 
økte med 1,2 prosent fra tredje 
kvartal i fjor til andre kvartal i år. 
Dette er lavere enn kapasiteten i 
norsk økonomi skulle tilsi – 2,5 
prosent. (©NTB)

Nordmenn har tro på vekst i egen økonomi

OSLO: Lucy Smith er død, 78 år 
gammel. Hun var både Norges 
første kvinnelige universitetsrek-
tor og jussprofessor.
Lucy Smith døde tirsdag etter lengre 
tids sykdom, skriver Uniforum.
Smith var professor i barnerett ved 
Universitetet i Oslo (UiO). Hun 
begynte ved Det juridiske fakultet i 
1965 som universitetslektor etter å 
ha tatt sin embetseksamen i 1959 og 
først jobbet i Utenriksdepartementets 
rettsavdeling og som forskningsas-
sistent og dommerfullmektig. (©NTB)

Lucy Smith er død

OPTIMISTER: Relativt få som er bekymret om lånerenta skulle 
stige noe.  Foto: Erlend Aas / NTB scanpix


