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Norske Døves Landsforbund
Stiftet 18/5 1918

- er en sammenslutning av foreninger for døve, og
er den eneste organisasjon som representerer landets
døve i større omfang. Såvidt Ir.an kjenner til, er alle

foreninger som ledes og består av døve nå tilsluttet
Norske Døves landsforbund. Disse foreningene har

igjen underavdelinger: syforeninger, idrettslag, sjakk

og bridgeklubber etc.

Forbundets oppgaver er:

A. - å fremme de døves kår sosialt, økonomisk og
kulturelt - på den ene side ved å vekke myndig

hetenes interesse for de døve og deres problemer,
på den annen side ved å bistå de døve i deres kam p
for å bli selvhjulpne og uavhengige.

B. - å arbeide for at de døve skal få effektiv yrkes

opplæring og plasering i flest mulig yrker. Det skal
arbeide for å gi samfunnet økt' kjennskap tilde

døve og deres problemer. Forbundet samarbeider
med andre institusjoner på det sosiale område.

C. - å veilede, og om nødvendig regulere, de til

sluttede foreninger i deres arbeide.

D. - å støtte tiltak som fremmer de kristelige og

kirkelige interesser blant de døve.

Norske Døves Landsforbund aYvikler landsmøte
hvert 2. eller 3. år, hvor det som regel foruten fore
ningenes representanter møter fram cirka 250 andre

døve, som med stor interesse følger med i forhand

lingene.
Styret, valgt på siste landsmøte, i Stavanger 1959,

består av: Eilif Ohna, formann, Erleveien 42 a, Bergen.

Finn Johansen, Drammen. John Vigrestad, Oslo. Kar
sten Samuelsen, Stavanger. Harald Størkersen, Trond
heim. Karl Lundquist, Narvik.

Forbundet utgir tidsskriftet «Tegn og Tale», som

utkommer U-daglig med 20/24 sider i stort format,
og «Døves Jul». 11951 etablerte,forbundet eget bok
og aksidenstrykkeri, Døves Tryl<.keri Afs, i Bergen,

som nå holder til i Møllendalsvn. 1?- Trykkeriet eies
alene av forbundet og døveforeningene.

Følgende foreninger står tilsluttet, Norske Døves

Landsforbund:

De Døves Forening, Oslo. Egen gård Sven Brunsgt. 7.
Formann: Nils Vikene. Feriehjemmet «Skaug»,

Rudstrand, Nesodden. Sportshytte på Skollerud
åsen, Lommedalen, med badstubygg (eies av

Døves Sportsklubb). I Oslo er det kirke for døve.

Bergens Døveforening. Egen gård Vestre Torvgt. 20a.

Formann: Harald Nesse. Feriehjemmet «Ris
perlen» på Veland i Lindås. Planer for aldershjem

er klare. Sportshytten «Birkehaug», Totland i
Fana (eies av Døves Idrettsklubb). I Bergen er det

kirke for døve.
De Døves Forening, Trondheim. Egen gård Erik Jarlsgt. 2.

Formann: Helmer Moe. Sportshytten «Granly»
på Solemsåsen, med stort badstubygg (eies av

Døves Idrettslag). I Trondheim er det også alders
hjem og kirke for døve.

Stavanger kr. Døveforening. Egen gård Saudegt. 11, hvor
også kirken for døve har tilhold. Formann: Bjørn

Kommedal. Foreningen eier også Vikedalsgt. 1,
som er aldershjem for døve. Hytte på Vistnes i
Randaberg (eies av Døves Idrettsforening).

Drammen og Omegns Døveforening. Formann: Ro:f
Hansen, lierstranda 18, Drammen. Feriehjemmet

«Skogheim» i Gjerdal, Røyken (3 bygg).
Kristiansands Døveforening. Forman n: Arne Bi rkenes,

Torridalsvei 102, Kristiansand S. Feriehjemstomt

innkjøpt 1958, i Randesund.
Haugesund og Omegns Døveforening. Formann: Erik

Eriksen, Karmsundsgt. 214, Haugesund.
Vestfold Døveforening. formann: Finn Nyberg, Shet

landsgt. 23, Sandefjord. Feriehjemmet «Skogstua»

ved Sandefjord.
Skien-Telemork Døveforening. Formann: Thor Gisholt,

Saudegt. 9, Skien. Feriehjemmet «Sol høy» på

Oksøya i Eidangerfjorden.
Hamar og Omegn Døveforening. Formann: Jan Refsahl,

Tor~gt. 102 c, Hamar. Feriehjemmet «Mjøsgløtt»

i Furnes (under utvidelse).
Østfold Døveforening. Formann: Odd Lohrmann, Dam

myrfjellet 1, Fredrikstad. Feriehjemmet «fjell

stua» på Karlsøya i Skjebergkilen.
Innherreds Døveforening. Formann: Arne Søraker,

Ronglan pr. levanger. Feriehjemmet «Reitun»

på Vassdal.
Aust-Agder kr. Døveforening. Formann: Finn Grut løvig,

Bendikskiev, Arendal. .

Helgeland kr. Døveforening. Formann: Karoline Søren
sen, Hattfjelldal. Feriehjemmet «Granheim» ved

Mosjøen.
Møre kr. Døveforening. Formann: Einar Djupvik, Åse

stranda r r. Ålesund. Feriehjemmet «Steinhammer»

i Brusdal på Skodje.
Salten Døveforening. Formann: Karl lundquist, Hage

bakken 4, Narvik. Feriehjemsplaner.
Troms kr. Døveforening. Formann: Julius lorentzen,

Roybin Alfheimsvei, Tromsø.
Harstad kr. Døve(orening. Formann: Peder Pede~sen,

Harstad.
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AV BISKOP ALF WIIG

Luk. 2, 1-14.

Adventstjernen har afferede i flere uker lyst ut i vintermørket fra vinduene i mange

hjem, og adventlysene er blitt tent, ett for ett.

Gradvis steg lyset, gradvis vokste forventningen, håpet og gleden, til vi nå står like foran

solens fuffe oppgang - Guds nådesol i Jesus Kristus.

Hva er ikke julen for en vidunderlig høytid! Og enda mere vidunderlig i samme grad som

vi formår å se aff den ytre glede, og til den hendelse som skapte julen og har båret den

uforgjengelig oppe i affe disse hundreår. Hendelsen er ringe nok i seg selv, et ganske al

minnelig menneskebarn født og stelt med i en staff og lagt i en krybbe.

Men noe mer var skjedd. Noe for mennesker utenkelig, selv om det var dette utenkelige

menneskene fremfor alt behøvde; at Gud selv trådte inn i folkevrimlen i et menneskes kår

og skikkelse.

La oss med vår personlige og verdens nød for øye prøve å få tak i dette som kanskje jul

etter jul har gått oss forbi, at Guds frelsende og livgivende sol er gått opp over oss. Over

oss, over meg! Vi som får oppleve julen midt i det dypeste vintermørke, skuffe ha lett nok

for å forstå hva det betyr. Og forstår vi det ikke, så lytt til julens evangelium: Ikke frykt,

men glede, ikke dom, men frelse, ikke rådviffhet, men under en herres ledelse.
....",~=.""'-(i&:""')j~"""""

Ja, lytt og spør deg selv, og du vil finne at det er nettopp ham du trenger, Guds sols fuffe

lys og liv. Da reises en bølge av kjærlighet og nåde som gjør deg ren og ny, og som er be

gynnelsen til frelse og fornyelse for deg og ditt hus, og for aff verden.

En gledelig jul i Jesu Kristi navn!



Meteorologfullmektig Olof Hassel ved sin stjernekikkert.

Døv norsk amatør..
L'i\et kan ikke benektes at jeg de siste
~ 40 år har strevet for å dyktiggjøre
meg i mitt «fag», men så har jeg også opp
levd meget som hverken døveskole-perso
nalet eller jeg selv hadde trodd på mulig
heten av da jeg i 1915 ble utskrevet fra
døveskolen i Oslo.

Det som vakte min interesse for astro
nomien, var antakelig et tilfeldig kjøp av
en liten bok for gutter. For å sikre meg den
ne boken, som tilhørte en tunghørt skole
kamerat, måtte jeg betale auksjonspris 
65 øre! Det gjorde meg pengelens. lite
ante jeg at dette kjøpet faktisk skulle
komme til å bestemme min skjebne. I dag
kan jeg trygt si at kjøpet av den lille boken
er den beste investering jeg har gjort i
mitt liv!
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Blant nyttige råd og vink i boken fant
jeg også en orientering om stjernehimme
len, med tilhørende stjernekart. Til å be
gynne med kunne jeg ikke forstå noen av
de astronomiske uttrykkene, og jeg kunne
heller ikke orientere meg på stjernehim
melen ved hjelp av stjernekartet. Det var
sommeren 1914, og nettene var alt for lyse
til at jeg kunne se stjernene om kvelden.

En måneds tid før skoleferiens slutt, brøt
1. verdenskrig ut, 1. august. Dette resul
terte i voldsomme prisstigninger, uro og
forstyrrelser i vareforsyningene her i lan
det, og under disse omstendigheter fant
man det ikke rådelig å la elevene på døve
skolen vende tilbake til byen. Elevene som
var reist hjem fikk en måneds ekstra-ferie.
Da nå kveldene ble mørkere og stjernene

bedre synlige, gjorde jeg først noen mis
lykte forsøk på å finne Karlsvognen og
Polarstjernen ved hjelp av stjernekartet
i min lille bok. Til slutt måtte jeg be to
av mine voksne brødre hjelpe meg å på
vise dem.

Etter hvert klarte jeg å orientere meg
stadig bedre på stjernehimmelen, men ofte
først etter å ha brutt min hjerne både vel
og lenge. Jeg fikk erfare at all begynnelse
er vanskelig. Etter at jeg var kommet til
bake til døveskolen igjen, fortalte jeg av og
til mine skolekamerater hva enkelte store
stjerner og stjernebilder het. En kveld
møtte jeg tilfeldigvis skolestyrer Anderson
i skolens alle, og jeg hadde da gleden av
å kunne påvise for ham en underlig komet i
stjernebildet Karlsvognen, som en tåke-



flekk med diffus hale. jeg hadde lest om den
i avisen hjemme et par måneder før. - 25
år senere skulle en nyoppdaget komet kom
me til å bære mitt navn ...

C'1eg er født på gården Store Hassel i
J Øvre Sandsvær, ca. 6 km øst for
Kongsberg, i mai 1898. Mor sa at jeg antake
lig mistet hørselen i ett års alderen etter
en sykdom - rakitt - men etter min egen
mening er jeg født døv. Jeg kom til å dele
skjebne med min eldste bror. Da ørelegen
i Oslo måtte bedrøve min mor med å for
telle at han var døv og ikke kunne helbredes,
la han trøstende til at gutten sikkert ville
bli flink når han kom på døveskole.

Det er vanlig at folk skriver og taler om
de lykkelige barndomsårene. For meg var
barneårene den verste og mørkeste tid i
mitt liv. Tidlig merket jeg at jeg var anner
ledes enn andre, og jeg ble naturligvis
mistrøstig fordi jeg ikke kunne høre og tale
som de.

På døveskolen gikk jeg årene 1907-15.
Siste år fikk jeg gå på Kunstindustrimuseets
tegneskole om kvelden. Tegnelærerinnen
på døveskolen, som selv var døv, rådet
meg til å bli litograf. Skolestyreren ville
prøve å få meg ansatt som kopperstikker i
Norges Geografiske Oppmåling, men mine
foreldre bestemte at jeg skulle være hjemme
og hjelpe til på gården etter konfirmasjonen.
På grunn av parafinrasjoneringen under før
ste verdenskrig, måtte man vente lengst
mulig før parafinlampen ble tent om kvel
den. Mens de andre hygget seg med prat,
fiolin- og trekkspill, gikk jeg ut og studerte
stjernehimmelen. Dombås-astronomen Si
gurd Einbus månedlige artikkel i avisen
vakte min interesse, ikke minst etter en
svensk students oppdagelse aven ny og
usedvanlig stor stjerne i Ørnen 6. juni 1918.

eventuelle lysforanderlige stjerner i mine
søkefelter. Foruten langkikkerten brukte
jeg min fars gamle dobbeltkikkert, for let
tere å kunne se de tallrike lyssvake stjerner
langs Melkeveien. Et særlig gode for meg var
innleggingen av elektrisk lys på gården
etter at krigen var over. jeg kunne da stu
dere lærebøker for de høyere skoler i de
tidlige morgentimer, fra kl. 4 til 7, og i
kveldstimene fram til kl. 23. jeg tok dess
uten noen kurs ved den første norske
korrespondanseskole.

g 1919, 2. september, oppdaget jeg,

uavhengig av andre, den lyssvake Brorson
Metcalfs komet i Kefeus. 24. august 1920
oppdaget jeg en ny stjerne av 2. lysstørrelse
i Svanen. Tre døgn tidligere kunne jeg opp
daget denne nova, samtidig med en engelsk
meteor-observatør, hvis ikke skyene hadde
skjult den for meg. 26. april 1921 oppdaget
jeg.. den Iyssvake Reids komet uten hale i
Svanen. Astronomen Einbu skrev da i sin
månedlige artikkel at jeg hadde oppdaget
den med et så primitivt «instrument» som
et bri Ileglass.

Tross utrettelige trålinger av stjernehim
melen til stadighet, gikk det 18 år før jeg
oppdaget noe virkelig nytt, noe som ingen
hadde sett før meg. Det var 16. april 1939.
Gjennom kikkerten skulle jeg observere
en liten variabel stjerne i lysminimum. Da
oppdaget jeg en ny stor komet i et skygløtt
lavt på nordhimmelen. På grunn av min døv
het ble jeg nødt til å vekke en dame og be
henne ringe til astronomer i Oslo om min
oppdagelse. Den natten var det dessverre
overskyet i Oslo, så ingen der kunne kon
trollere min melding. Neste formiddag
ringte damen til astronomen Einbu på
Dombås. Han ringte videre til København
observatorium, som registrerer alle ny-

I mars måned i år fløy nordmannen

Olaf Hassels navn jorden rundt. En ny
nova var oppdaget, og av de tusenvis
astronomer i alle land som stadig tråler

stjernehimmelen i håp om å oppdage nye
stjerner, kometer eller andre himmelfeno

mener, var nordmannen den første som
fant «nystjernen», en helt fantastisk

prestasjon aven amatør-astronom. Og
bragden blir enda større når man tar i
betraktning at oppdageren er en auto

didakt med et veldig handicap: Han har
i alle år, fra fødselen av, vært fullstendig
døv!

Nedenfor har vi fått Olaf Hassel til å

fortelle litt om sine oppdagelser og om
sitt levnetsløp.

"'-------_."'"
fått navnet Komet Hassel (1939 d). To dager
etter fikk jeg beskjed om at sentralstasjo
nen hadde mottatt en forsinket melding fra
Sovjet om at to russiske amatører uavhengig
av hverandre hadde oppdaget kometen 15.
april - og Pulkovaobservatoriet hadde
fått telegrafisk melding fra dem 16. april.
Dermed fikk kometen tilieggsnavnetJurlof
Achmarof-Hassel (1939 d). For øvrig var
den russiske melding usedvanlig kort og på
fallende mangelfull.

Etter flytning til Oslo i 1941, grunnet over
gang til nytt arbeid i Meteorologisk Insti
tutt, ble mine sjanser til astronomiske opp
dagelser mindre. I storbyen fordunkles
stjernene betydelig av gatelys, lysreklame
og røken fra tusenvis av skorstenspiper.
I krigsårene, da byen var totalt mørklagt,
så jeg stjernene bedre, tross tykkere skor
stensrøk over byen. Gunstigste tider for

astronom med verdensry
Etter anbefaling av Einbu ble jeg medlem
av Det nordiske Nova-selskap, som han var
leder for. jeg fikk tildelt to søkefelt i
midtre del av stjernebildet Tvillingene og
grenseområdet mellom Draken og Svanen.
Oppgaven var å påvise eventuelle nye stjer
ner eller kometer, som en gang kunne
dukke opp i et av søkefeltene, og så varsle
om oppdagelsen.

For meg var søkefeltene for små. Jeg gikk
lenger. Jeg trålte helst hele stjernehimme
len. Etter råd fra mine brødre kjøpte jeg
en svensk astronomibok og et tysk himmel
atlas. Jeg fikk låne en uttrekkskikkert aven
fetter i 2-3 år. Jeg skulle også overvåke

oppdagelser, men han kunne ikke få svar
på spørsmålet om andre hadde sett kome
ten før meg.

Samme dags kveld fant endelig Einbu
min komet, tross sjenerende nordlys på
himmelen. I Oslo og på Hokksund, hvor
jeg bodde på den tiden, var det overskyet,
men fra Einbu på Dombås fikk nå endelig
professor Rosseland bekreftelse på komet
oppdagelsen. 18. april sendte den norske
professor telegrafisk melding til alle uten
landske observatorier om den nye komets
posisjon. Jeg gikk i sterk spenning inntil
jeg endelig fikk melding fra København om
at den nye komet var «min». Den hadde

stjerneiakttakelser i Oslo er mars-april
og august-oktober, foruten enkelte vin
ternetter når først sterk polarvind har feid
tåken eller skorstensrøken ut over fjorden.

En forholdsvis klar kveld 7. april kom
jeg under befaring av stjernehimmelen over
en meget lyssvak komet uten hale av 7.
størrelse i Draken, mens jeg observerte og
fotograferte svakt nord lys fra taket av
Meteorologisk Institutt. Kometen viste
seg imidlertid først å være oppdaget aven
Bester i Sør-Afrika.

lover 26 år, fra 1930, observerte jeg og
fotograferte nord lys for professor Carl
Størmer. Likeledes laget jeg skisser. Det

5



Novaen (xl blant stjernemyriader, sett i astronomisk
kikkert.

HERKULES

kunne jeg ikke skjelne novaen med det
blotte øye, men det kunne jeg neste mor
gen, da den var økt til 4. størrelsesorden.

Da den japanske astronom Honda mottok
Rosselands melding om min nova, under
søkte han noen plater som han hadde tatt
noen netter tidligere av samme himmelegn,
og det viste seg at novaen da hadde vært
av 3. og 3.5 størrelse, 4. og 5. mars. Eldre
plater, tatt i tidsrommet 24.-27. februar,
viste intet tegn til novaen så langt nede som
i 9. størrelse. I Sovjet hadde det vært
klarvær noen netter før min oppdagelse,
så russerne hadde hatt god anledning til å
komme meg i forkjøpet, men de hadde sann
synligvis lagt seg før novaen dukket opp
over horisonten, og således hadde de gått
glipp av sjansen. Ifølge «The Times» viste
novaens spektrum at dens ytre gasshylle
ble slynget ut med en rad ial hastighet på
ca. 1300 km pr. sekund. 7. mars var novaens
farge gulaktig. Senere fikk den en smukk
rød-orange gullglans. Uventet for meg fikk
stjernen navnet Nova Hassel, på grunn av
et enestående grensetilfelle. Den dukket
opp på grensen mellom stjernebildene Her
kules og ørnen. Senere ble det avgjort at
den hørte til det førstnevnte st'lernebilde,
og dens endelige astronomiske betegnelse
ble Nova Herculis 1960 (Hassel).

Etter min mening har min døve kone
Marie hovedæren for den første norske
nova-oppdagelse. Hvis hun hadde vekket
meg 10 minutter senere, ville jeg ha gitt
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I desember-kvelder finnes disse stjernebilder lavt på
vesthimmelen. Før morgendemring finnes samme på
østhimmelen.
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C'{eg har vært borte i mange ting og hatt
J et utall av store og små opplevelser,
men min største opplevelse hittil er nok
oppdagelsen av novaen i mars i år.

Det var overskyet himmel i nettene fra
27. februar til 6. mars. 7. mars kl. 5.20 vek
ket min døve kone meg. jeg så først ut av
vinduet. Det så ut til å være for sent å titte
på stjernene i morgenlysningen, men jeg
skyndte meg opp på loftet og åpnet tak
vinduet.jeg kom til å rette prismekikkerten
litt for høyt over øst·horisonten, men da
fikk jeg en fantastisk fulltreffer. I kikkerten
la jeg straks merke til en stjerne av 5.
størrelse som jeg ikke før hadde sett. jeg
skjønte at det var en nova, og jeg varslet
straks professor Rosseland. Den morgenen
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Ovenstående kart viser alle stjerner som kan ses med
det blotte øye lavt på vesthimmelen i mørke, klare,
månefrie kvelder. I det innrammede felt viser et kryss
den nye novaens plass.

største antall nordlysbilder jeg har tatt på
en enkelt natt er 395. jeg brukte to spesial
konstruerte nord lyskameraer på stativer.
jeg tok bl. a. dobbeltbilder aven rødflekk i
nordlyset med rødømfintlige og ikke-rød
ømfintlige plater. Rødflekken befant seg så
langt borte som ved østkysten av England.
Enkelte år har jeg også fotografert perle
morskyer og lysende, blåhvite cirruslik
nende nattskyer.

I 1927 fikk jeg bidrag fra Nansenfondet
til min planlagte solformørkelsesekspedi
sjon til AI. Med et selvkonstruert apparat
skulle jeg ta opp dobbelt kinofilm av den
totale solformørkelse gjennom to kikkerter
og stoppeur. Men værgudene spolerte mine
månedlange forberedelser. 29. juni forløp
med katastrofal regnflom over Østlandet.
Min neste solformørkelsesekspedisjon, til
Nordland 9. juli 1945, ble også resultatløs
på grunn av regn. Einbu på Dombås (som
døde året etter, 79 år gammel) trøstet meg
med at «tredje gang gjelder». Etter instruks
fra professor Størmer skulle jeg fotografere
eventuelt nordlys under neste totale sol
formørkelse 30. juni 1954 kl. 13.40 i Stavern.
Mine øyne skulle være dekket bak en maske
i 20 min. før formørkelsen tok til, for at
jeg skulle kunne se best mulig med «katte
øyne». Da 30. juni opprant med gråvær,
etter en sol blank dag i forveien, oppga jeg
alt håp og begynte å pakke sammen for
hjemreise. Heldigvis oppløste skyene seg, og
kl. 12 tittet solen fram. Men skyslør og
skyhellertillot ikke min fargefilmopptakelse.
jeg fi kk heller ikke noen bru kbare foto
grafiske plater under sådanne forhold.
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ø m morgenen St. Halvard-dagen
våren atten hundre og tolv satt
folkene på gården Hauen ved

Aursundsjøen og sang en av Elia Anders
datter-salmene - det var enda den kjente
nevervisen, som den svenske salmedikter
ske opprinnelig skal ha skrevet på never,
de sang denne morgen.

Den Stad og Gader de af Guld mon være,
Af Ædelsten Grundvolden fuld med Ære,

Og dertil Klangen
Af Englesangen.
Tusind Aar som Dag er gangen
For mangen.

Eia, lad skinne frem den Dag med Fromme
Da alle Ting saa vel i Lag skal komme!

Vor Ve du vende,
Vort Aag fra spænde.
Lad det tage en salig Ende,
O, Jesus!

Klokken var tre om morgenen, og solen
som rant over fjellene i øst, skinte inn gjen
nom det lille vindu med små bulkede ruter
og over det enerstrødde gulv. Varmen
brente borte i skorstenen, og på skorstens
hellen satt gamle Klas-Haua med foldede
hender og toppluen liggende over det ene

opp å se på stjernehimmelen denne mor
gen.

3. mai fikk jeg diplom og pengebelønning
av Nansenfondet. Samme dag spiste jeg
aftens sammen med kongen og 80 kjente
vitenskapsmenn i Vitenskapsakademiet. Se
nere fikk jeg belønning fra Norges almen
vitenskapelige forskningsråd for min om
fattende astronomiske virksomhet og til
oppmuntring for framtidig virke.

fJ-{an er 62 år nå, han har internasjonalt
ry, og han har i årevis vært litt aven nøkkel
mann på Meteorologisk Institutt. Men li
vet har kanskje ikke alltid vært så enkelt.
Imidlertid har hans store interesse for ar
beidet vært drivkraften som aldri har svik-

kne og sang med grovt, sterkt mål. Og på
hoggestabben satt sønnen Per og holdt sal
meboken. Konen hans sto bak ham og så
over hans aksel ned i boken og prøvde å
synge med hun også. Hun var dårlig til å lese
og hadde litt vondt for å følge med. Klas
Haua hadde heller ikke lært lese større, men
nevervisen kunne han da utenat. Ved siden
av ham på skorstenshellen satt Utj-Klas.
Han var fire år. Og han hadde alt fått tolle
kniv. Utj-Klas satt og stirret på far sin, for
han hadde aldri sett far så fin som i dag. Han
hadde røde renner i klærne og en lang blank
sabel. .

Per Hauen var kongenskar. I ufredsårene
hadde han ligget borte ved grensen og
passet på så fienden ikke slapp over og fikk
sette varme på Røros kåppårverk igjen.
Enda .hadde fjellfolket i friskt minne
svenskenes herjing av bergstaden for snart
hundre år siden.

Nå truet en enda verre fiende. Hans sverd
var hardere enn noen svenskes. Han skånte
ingen. Barn, kvinner og oldinger og unge,
sterke menn hugg han ned uten skånsel.

I går natt hadde Per dradd av sted med
hest og slede over fjellet til Røros for, o'm
det var mulig, å få kjøpt litt mel av proviant
skriveren ved kåppårverket; men han var
kommet igjen med tomme sekker. Kvit i

tet. Med voldsom energi har han kastet seg
over oppgavene. Nå er det naturligvis den
siste novaen som står i sentrum for hans
interesse, og han er spent som et barn på
om novaen fortsatt vil være synlig når
stjernene igjen begynner å funkle på mørk
nattehimmel.

Vi må svelge stoltheten i oss og spørre hva
en nova egentlig er for noe.

Olaf Hassel smiler, skakker litt på hodet
og begynner å forklare:

- En nova er en stjerne som enten har
vært slukket eller meget lyssvak, og som så
aven eller annen grunn plutselig flerdobler
sin lysstyrke ved eksplosiv volumutvidelse.

- Det er altså en slags kjempemessig
atombombe!

- Ja, sammenlikningen er brukbar.

ansiktet og forferdet hadde proviantskri
veren stirret på Per. - Hva sier du, min
gode mann! Mel! Om du ikke ba om mere
mel enn du kunne legge inn på din øyesten,
det sto ikke i min makt å oppfylle din bønn!
Og proviantskriveren hadde løftet sin mag
re, tynne hånd til tegn på at det var umulig.
- Guds fred! sa han og fulgte Per Hauen
til døren.

Nå skulle Per dra nordover til Trondhjem
og prøve å få ut en tønne rug. For det gikk
ord om at den som åtte sølv å betale med,
fikk litt rug hos G. Endresens enke der. Og
sølv hadde de på Hauen i den tiden. Mann
etter mann hadde vært hestehandlere og
tjent grovt. Ætten var gammel. Haua-men
nene var kjemper og navngjetne for sin
styrke og for sin munnrapphet. Hundre år
og over det ble de alle.

I de tider var en ferd til Trondhjem en
lang reise full av gjenvordigheter og farer
for tatere og røverpakk lå på lur overalt
langs veien - det hendte titt at mann og
ferdalass ble borte og aldri spurtes mer,
det hendte enda tiere at hester kom skye og
vettskremte fram til folk med kjørekaren
liggende blodig og død på sleden. Og derfor
syntes gamle Klas-Hauen at de burde synge
et gudsord før Per dro av sted. Han visste
godt at ingen sto for sønnen hans i rett og

- Hvor langt borte befinner «atombom
ben» seg!

- Svært langt, både i tid og rom. Dens
avstand er anslått til ca. 10.000 lysår. Det
betyr at eksplosjonen inntraff ca. 8000 år
før Kristi fødsel. Først nå er lyset nådd fram
til jorden.

- Hvordan føler De det når De slik
opplever verdensrommets storhet!

- Hver gang jeg skuer himmelens stjerne
myriader, føler jeg meg andektig, sier Olaf
Hassel. Pastor Knut Rygnestad fra Setesdal
siterte en gang Immanuel Kants ord: To
ting som overvelder meg, er stjernehimme
len over meg og de moralske lover i meg.

- Har De ellers noe å si om respekten
for universet!

- Himmelen forkynner Guds ære ...
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oppriktig slagsmål, men snikmordere og
lumske personer som lå i bakhold, kunne
ingen fri seg for.

Ja, Per Hauen var en staut kar. Han fylte
sine syvogtyve mikkelsmess. Og så sterk var
han at han bøyde ut hesteskoen med bare
fingre.

I dag hadde han tatt kongensklærne på 
for ble det ingen annen råd for rug i Trond
hjem, så gikk han opp til oberstløytnant von
Knagenhjelm og ba ham. von Knagenhjelm
hjalp sine soldater først og fremst. Av ham
hadde Per Hauen fått munderingen sin. I
en trefning sør i Solør hadde Per utmerket
seg som en tapper soldat. Han var med i et
skiløperkorps og holdt ut i snøen mange
døgn i trekk uten å få hverken mat eller
søvn. De andre ville gang på gang gi opp
stillingen, men Per truet med å helseslå dem
i fall de vek fra post. Til belønning for sin
tapperhet hadde Per fått en av von Knagen
hjelms avlagte løytnantsmunderinger. I den
hadde Per stått brudgom i Røros nye store
kirke for fem år siden. Og staseligere brud
gom hadde ingen sett på Røros. Han var
et syn.

I hele vinter hadde Haua-folket ikke smakt
det som mel kaltes, hverken i grøt eller
brød. Men de hadde likevel holdt livet oppe
ved å ete kjøtt og rakefisk, ost og smør. Nå
var lengselen etter mel bl itt for umedgjør
lig. Mel måtte de ha. I det minste måtte de
ha litt å blande i barkebrødet. A, krig og
uår var harde hjemsøkeiser. I sommer var
gresset på jordene omkring Aursundsjøen
så stutt at de måtte sope det i hop med sope
lime. Korn vokste aldri så høyt til fjells.

Klas-Hauen reiste seg fra skorstenshellen
og gned øynene. - Vi får stole på Vårherre
og tru at du kommer hjem Igjen med livs
berging! sa han. Vårherre har hjulpet hittil,
og han hjelper enda!

8

Per la salmeboken sammen og låste den
inn i det blåmalte hengeskapet oppe på
veggen der slekten hadde hatt sølv i uminne
lige tider.

8n time etter kjørte Per og konen nord
over Aursundsjøen, som ennå lå med is.
Vinteren hang lenge i i år. Hesten hadde
truger på, og det dundret tungt i skarsnøen.
Per satt og stirret opp mot Børselia, der
bjørken sto og blånet i morgensolen. Konen
hans - hun hette Kari og var vel tyve år
satt i en sauskinnsmudd på en høysekk bak
på langsleden. Hun var stor og førlemmet
som en mann, men lys og ansiktsvakker som
alle kvinnfolk er i Rørosfjellene.

Per Hauen lot hesten gå som den ville.
Han holdt tømmene slapt i ene neven. Nå
og da gløttet han bakover akslen bort på
Kari.

- Gret du? sa han og snudde seg mot
henne.

- Itjnå større. Hun gned seg i øynene.
- Er du redd for meg? spurte han.
- Ja, det er berre for deg jeg er redd her

i verden.
- Itjnå falig før meg. Husk på at jeg har

sabel og ladd gevær med meg! prøvde han
å trøste. - ø, gamp! Han jagde på hesten.

- Vend om att, Per! Hun snudde seg på
sleden og så opp i øynene på ham. Det er
bedre at vi svelt i hjel alle i hop enn at det
skulle hende deg noe vondt! ba hun.

Men da lo Per Hauen så det hørtes utover
Aursundsjøen.

- Trur du jeg vender - jeg som har
vørre sør i Solør og slåst med svensken 
nei, det blir visst itjnå tå med no attvending
denne gangen!

- Du er hard du, Per. Hard mot meg.
Hard mot 'n Litj-Klas også.

- Hard! tok Per opp igjen. Jeg er hard
mot meg sjøl også!

På dette svarte ikke Kari. Hun satte seg
med ryggen mot ham og lot hodet synke
ned i mudden. Han rykket i tømmene og
jaget på igjen.

Kari skulle følge med hest nord i MoIing
dalen. Der hadde de høystakker stående, og
dessuten fikk hun hogge hull på isen ute på
tjønnene og prøve om fisken ville bite, for
det tok på å bli smått både med kjøtt og fisk
innpå Haua·stabburet nå. Fra Molingdalen
skulle Per gå på ski innover fjellene og
komme seg ned i Gauldalen. Han fikk vel
ikke mer enn en tønne korn. Og en tønne
korn så Per Hauen seg mann for å bære en
femten mils vei. Nå midt i førefallet var det
så omtrent uråd å komme nedover til Trond
hjem med annet enn kløvhest. Og hesten
var mager og skranglet. Nei, sannelig skulle
han være kløvhest sjøl.

Oj, femten mil! Han skulle bære korn
tønnen på sin rygg - og dertil skulle han
takke og love Gud for hvert skritt han tok
med den.

Morgenen var så tindrende lys, solskinnet
rant som gull over skarsnøen.

- Du Per! sa Kari og rettet seg og så på
ham. Jeg synes du er den vakreste karen
jeg har sett i hele mitt liv!

- Nå nettopp satt jeg og tenkte på at du
er det vakreste kvinnfolket jeg har sett! sa
Per Hauen.

Og de ble sittende på langsleden og prate
sammen som to barn. Per Hauen satt og var
som en gutt. Han måtte gang på gang legge
armen om konen sin. Hun la hodet opp mot
våpenkjolen hans og lukket øynene - for
en stille og forunderlig glede over at hun
var konen til den navnspurte kongenskaren
rant gjennom hennes unge sinn.

Nord påAursundsjøen møtte de en malm
kjører fra Albergja. Han lå så lang han var
nedi malm karmen og stakk hodet opp. Kjør
oksen hans var skinnmager, den liknet mer
en sagkrakk enn et naut.

Malmkjøreren var Morten-Hansa fra
NaustervoIlen. Han hilste gud agen og prøv
de å reise seg på sleden, men han var så
sulten og utmattet at han seg sammen igjen.

- Er du mykje sultin? spurte Per Hauen.
- Har itj smakt mat siden søndagskvel-

den. Ho Ind bor og gjentongan måtte få siste
gudslånet.

Sulteriene tok ham så han. krøp i hop og
jamret seg. Per Hauen hoppet av sleden og
hjalp ham opp.

- Huff for et beinrangel du er blitt,
Morten-Hansa, sa han. Jamen trur jeg du er
så smal at en kunne bruke deg til rivskaft!
la han spøkefullt til. Finn fyren en kjøttbit,
Kari!

Kari skyndte seg å få opp matsekken og
skar en diger flis av et spekelår og flidde
Morten. Han grep kjøttflisen som et dyr
og tok på å tygge og mumle at han aldri i
sine levedager hadde kjent noe så godt. Han
var nesten på gråten. Og Morten-Hansa for
talte at han hadde kjørt rundt fra gård til
gård i hele Alen og forhørt seg om litt korn,
men ingen hadde noe. Hvor han kom,
klaget folk over sulten nå.

Så kjørte Per Hauen og konen videre nord
over. Ved titiden var de nede i Molingdalen.
Her skiltes de. Før han dro videre sang de
begge et vers av nevervisen - de sto på
snøen og sang - han med luen i hånden,
hun med hendene foldet:

Eia, mit Hjerte inderlig jubilierer,
Med Lys og Fryd saa glædelig triumferer,

Naar jeg betænker
At Dødens Lænker
Brudte er, og Gud Livet mig skænker
Af Naade!

I skogkanten ovenfor høystakkene satt en
varg og ulte - den var sulten den også 
og hesten hørte den og holdt på å sette ut,
men Per fikk tak i tømmene og holdt den
mens han sang siste strofen. Han hujet så
til vargen, som dro seg lurvet og småulende
oppover til fjells.



Og så dro Per Hauen på ski innover Mo
lingdalen. Han stanset oppe på en ås og
vinket tilbake med luen til Kari. Hun vin
ket igjen. Solen blinket i sabelen hans, og
det var det siste Kari Hauen så av Per før
han ble borte for henne inne i bjørkeskogen.

~re døgn i trekk gikk Per Hauen uten
å hvile eller sove. Han satte skiene igjen på
en gård i Melhus. Gikk så videre landeveien
til Trondhjem. Folk han møtte vendte seg
og stirret etter ham. Og de undret seg over
hvor den store, staute soldaten var fra. Fra
fjellene måtte han visst være, for han var så
solbrent i ansiktet og hadde så langt hår.

Tredje dagen sto han i kramboden hos
G. Endresens enke i Trondhjem og spurte
om det var noen mulighets råd for en tønne
korn. Han hadde gangbar mynt å betale med.

G. Endresens enke ristet sørgmodig på
hodet.

- Korn! sa hun. Gud trøste oss alle. Vi
har ikke kokmel til søndags selve.

Hun ble sittende på sin stol innenfor dis
ken og stirre på Per Hauen. I tyve lange
sorrigfulle år hadde hun levd i enkestand
uten å fatte kjærlighet til noen. Hennes
hjerte hadde slått med så stille slag i hennes
barm - men nå, å, det var som et under,
nå tok hennes hjerte på å våkne igjen og
slå stritt og vilt, for denne unge fjellmann
var som en åpenbaring og som et under.,

Hun spurte på hvor han var fra, og han
sa som sant var at han var fra fjellet, fra
Aursundsjøen var han, og han hadde kone
og barn og en gammel far sittende der oppe
i bjørkeskogen. Han var redd de ville sette
til i fall han ikke kom hjem med korn.

- Hva, er du gift! ropte hun. Hennes
hjerte stanset nesten. Har du hest med!

- Nei, jeg skal være hest sjøl! svarte Per.
- Vil du bære en tønne rug den lange

veien! Er du gal!

-=-

- Jeg skal bære to tønner! sa Per da.
- Nei, er du fra vettet! ropte hun igjen.

To tønner!
- To tønner rug! Ingenting! lo Per.
- Gå ut av mitt hus! Du forstyrrer meg!

satte hun i og holdt seg for ansiktet.
- Får jeg kjøpt noe rug da! spurte Per

Hauen. Han så nesten bønnlig på henne.
- Rug! Var det rug du sa! Hun sto og

vendte ryggen til ham og bøyde hodet som
hun lydde etter svaret. Og hun holdt seg
for hjertet med venstre hånd, for det slo
så meningsløst nå igjen. - Jo, du skal få
rug, men ikke mer enn en tønne, to tønner
blir din visse død, fjellmann. Hun grep sitt
store nøkleknippe og gjorde tegn til at han
skulle følge med henne ut på bryggen. Her
sto ti tønner rug. Per grep en tønne i hver
hånd og sto og holdt dem under armene.

- A, forferdelig! satte hun i og slo seg
ned på en kornsekk.

Men Per Hauen lo.
_ Hvor lang vei har du gått! spurte hun.
- Femten mil.
- A. forferdelig! Hun vendte seg fra ham.
- Og hvor lang tid har du brukt!
- Tre døgn!
Han sto rak og holdt korntønnene.
- A, forferdelig! jamret hun og seg ned

av kornsekken og ble liggende på gulvet.
Hvor lang tid trenger du til hjemveien med
en tønne korn på ryggen!

-Tredøgri.
- A! A! Jeg dør! skrek hun.
- Nei vel!
Per Hauen slapp korntønnene. sprang

redd avsted og løftet G. Endre.sens enke opp
fra gulvet. Han sto og holdt henne i armene
som hun var en liten jentunge. Hun ba med
svak stemme om han ville bære henne inn i
stuen. Han sprang inn med henne og la
henne fra seg.

- Ta korntønnene og gå! Og kom aldri
igjen! stønnet hun.

_ .._--
~=="=--=~ --

- Men betalingen! spurte han.
Hun ristet på hodet. Hun ville ingen be

taling ha.
- Giver keiseren det som keiserens er!

sa Per. Han la tyve sølvdalere på bordet og
gikk.

En liten stund etter kom han gående opp
fra Ravnkloa med to tønner rug på ryggen.
Han tok veien oppover mot Gauldalen. Han
la seg ned og drakk av bekkene. Gikk igjen.
Nettene var lyse, og skogen i Gauldalen
sto alt med lyst lauv. Men oppe i Alen lå
snø ennå. Her satte han skiene på og dro
over Molingdalsfjellene.

I Molingdalen var det snø og vinterlig
ennå. Og et overhendig snødrev kom på
ham. Han krøp med sine to korntønner inn
i en røkbu og lå værfast der i to døgn, men
humøret var godt. Han fordrev tiden med
å synge salmer og viser, mens uværet gikk
som en stri foss over butaket.

Syvende døgnet sto Per Hauen hjemme i
stuguen. Natten etter malte gamle Klas
Hauen rug på den gamle kvernen opp i
Hauabekken. For nå kom snøløsningen med
sus i bjørkeliene og vårvatn i bekkene. Han
var så fornøyd at han midnattes ble stående
i kvernhusdøren og mumle en vise fra Ols
Pålsa-tiden. Vårnatten var så lys. I en åpen
vik ute i Aursundsjøen lå en lom og hujet
mellom isflakene. Og kvernen mol og mol ..

Om henne ... Forts. fra s. 14.

Emma bestiller kransen. Det er flere virkelig
nydelig kledde mennesker i begravelsen, og
etterpå inviterer frøken Ada enda en gang
på kaffe.

«Hun var et godt menneske», sier frøken
Ada vennlig - uten egentlig å mene noe
særlig med det.

«Ja», istemmer de øvrige - «om henne
var det kun godt å si!»

- Har itj smakt mat siden søndagskvelden. Ho Indbor og gjentongan mdtte fd siste guds/dnet.
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SIGGE STARK:

Hun kom med

Det fantes en som blindt

hadde gitt ham sin kjær;

lighet, uten å bry seg om

hva andre sa, og nesten

uten å kjenne ham.

jul til skogen

:Julaften! Olof i Falla lo, men det var
ingen glad latter, og latteren for
skjønnet ikke hans arrede, vær

bitte ansikt. Det var lenge siden han hadde
feiret en riktig julaften, en sådan som man
leser om i juleheftene. Det der om jule
stenining, julefred og vakre tanker var bare
barnefortellinger. Et fullvoksent, fornuftig
menneske merket ikke noe til det hvis
det ikke var for den kildrende duften av
julemat som vekket en opp.

Nei, her skulle det ikke bli noen jul, og
ingen jul ville han forresten ha heller.
Kullmilen måtte ha tilsyn enten det var
hverdag eller høytid, og for den som ikke
hadde noen overflod på fine følelser var det
like bra å være alene langt til skogs som
å gå som et fjols med hendene i lommene
og late som om man hadde det morsomt.

Olof hadde nærmest fullstendig vennet
seg til ensomheten i de årene han hadde
«sittet inne», og ingen fantes det som
brød seg om hvordan han hadde det heller.
Hans kone var død for lenge siden, og deres
eneste barn, Maja, hadde han aldri brydd
seg om. Henne hadde fattigvesenet tatt
seg av, så det var klart at jentungen ikke
brød seg om ham heller. Hun satt vel nå,
som de andre barna der hun var, og glodde
med åpen munn på en julegran som var
pyntet med sølvpapir. At hun hadde en far
i live, skjenket hun neppe en tanke.

Nei, julen var for de rike, de som hadde
fullt opp av allting og tid til å more seg, og
for småbar.n og dårer. Olof la et fange ved
fra seg og tok til å spikke på en treskje.
julen blåste han en lang marsj. Men hvor
dan det var eller ikke var, så kom han i
tankene igjen tilbake til den, og til slutt
var hans forakt blitt oppblandet med vemod
og bitterhet. En kveld som denne merket
man til gagns hvor ensom man var, og det
var for en gangs skyld bittert å ten ke på
at det ikke fantes en eneste skapning som
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tenkte på en eller brød seg om hvordan en
hadde det. Olof var ikke den som hadde
klamret seg til noen og bedt om tilgivelse.
Han hadde funnet det best ikke å ha noen
å tenke på eller noen som ville ha rede på
hvor han tok veien eller hva han gjorde.
Men likevel ... Når man ikke lenger er
ung, blir det tomt når man ingen har. Sin
kone ønsket han ikke tilbake. Hun hadde
aldri forstått ham, like lite som han hadde
forstått henne - og jentungen var for
liten, hun ville bare vært til besvær om
hun hadde vært hos ham. Men en venn 
ikke en slik som først gir seg til kjenne når
man har en flaske på lommen - men en
riktig kamerat, skulle det ikke vært dumt
å ha. Men hvem kunne tenke seg å være
kamerat med en fengselstemplet mann som
ham? Nei, det var ikke verd å bry tankene
med denslags. Da var det bedre å ta seg en
tur ut og se til milen, den var forre~ten som
et slags selskap for ham her langt fra folk.

Han gikk rundt milen, som var helt i
orden, men han hadde liten lyst til å gå
inn. igjen med det samme. Han stanset
utenfor tømmerkoien og så mot stjernene.
De så så matte og bleke ut. Månens hvite
lys stjal kraften fra dem. Det var vakkert i
kveld. Skogen virket så grann i måneskin
net, som strødde krystaller over de snø
tyngde grenene. Skyggene lå skarpe og blå
over snøen. Enerbuskene stakk opp av
snøen som små hvitkledde skikkelser, som
en flokk underjordiske fra sagnenes verden.
Det var nesten så lyst som om dagen. Han
kunne skille ut hver busk, hver sten, hvert
tre omkring seg, men lenger borte, inne
blant stammene, var det som om et ugjen
nomtrengelig sølvslør visket ut konturene
så alt fløt sammen. Men hele den tause hvite
skogen syntes å hviske: «alene ... alene ...»

Olof gikk inn, satte seg på briksen og
tok fatt på arbeidet med treskjeen igjen,
men den ble ikke slik som han ville ha den,

og plutselig slengte han den med en heftig
bevegelse inn i ilden, la fra seg kniven og
ble sittende med hodet lutet ned i hendene.
Av og til vagget han urolig på seg. Han
prøvde å tenke på alt mulig, men han visste
innerst inne at angsten for ensomheten var
i ferd med å beseire ham, denne angsten
som han så mange ganger hadde kjempet
mot, og som av og til kan smyge seg inn på
selv den sterkeste og modigste mann. Han
strittet imot i det lengste, men til slutt
ga han seg helt over, lot hendene synke
rett ned og stirret inn i ilden med øyne
som bare så spøksyner og alt han hadde
gjennomgått i sitt liv, det han minst av alt
ville tenke på. Dette var hans julefred.
Stønnende trykket han hendene mot tin
ningene. Hadde han bare hatt børsen her,
så skulle han ...

Men med ett vek angsten fullstendig.
En lyd hadde nådd hans øre, og det var nok
til at han skulle komme til seg selv igjen.
Knirket det ikke i snøen der ute? Jo, nå
famlet en hånd over døren, og prøvde å
få den opp. Så fantes det kanskje noen som
husket ham likevel, hvis det da ikke var en
som hadde gått seg vill. Han skyndte seg
bort til døren, åpnet den og tok overrasket
et steg tilbake. En liten pike, skjelvende og
blåfrossen trengte seg inn gjennom dør
åpningen med et rød rutet knytte i hånden.

- Hva i all verden går det av deg, Jente,
som kommer hit? spurte Olof strengt mens
han lukket døren etter henne.

Piken satte forsiktig knyttet fra seg på
briksen, og så vendte hun seg mot ham
med et halvt glad, halvt sky blikk.

- jeg ville være hos deg julaften, far, sa
hun.

- Hvorfor det?
- jo, for at du ikke skulle være ensom.
- At du tenkte på det!
Han hjap henne klosset med å få opp knu

ten på sjalet som hun hadde bundet om seg,
og som hennes valne fingre ikke rådde med.

- jeg tenkte på deg mens vi satt og spiste,
sa hun mens hun strakte hendene mot ilden.
jeg kunne liksom ikke bli glad, og maten
smakte ikke når jeg visste at du ikke fikk
annet på julaften enn gammelt brød og
flesk. Men så bestemte jeg meg til å gå hit,
og da smakte maten godt igjen.

Hun begynte å løsne på knyttet som hun
hadde satt fra seg, uten å merke farens
taushet.

- Er du ikke nysgjerrig? spurte hun.



- Jo - visst er jeg det.
- Se her! Nesten alle sortene du!
Hun tok et skritt tilbake og så stolt på

det hun hadde pakket ut.
- Ja, dette var morsomt, sa Olof usi kkert.

Han var ikke vant til å snakke med elleveårs
barn, ikke sitt eget engang, og det var så
meget nytt som med ett hadde begynt å røre
seg i ham ved synet av det lille, ivrige. blå
frosne ansiktet og matknyttet.

-Spis nå!
- Jeg får vel se hva du har å by på, sa

han og begynte nesten med interesse å
undersøke innholdet. Der var brød og ost,
pølse og skinke, smultringer og andre kaker
som·det bare var smuler igjen av, en terte
bit, nøtter og rosiner. Maja hadde til og
med vært så omtenksom å ta med litt smør
i en hankeløs kopp og sennep for seg i et
stykke smørpapir.

- Hvor har du fått tak i alt dette?
spurte han.

- Vi fikk en stor porsjon hver, forklarte
hun gledesstrålende, og jeg sparte halv
parten til deg.

- Men hvorfor gjorde du
det, jente? Jeg har jo aldri
brydd meg om deg, sa han,
på samme tid skamfullt og
bittert.

- Jeg bryr meg i alle fall
om deg, svarte piken med
et veslevoksent alvor i sitt
barnslige ansikt.

Olof strakte hånden sin ut
mot henne, og hun la straks
sin i den.

- Takk for at du kom,
jenta mi, sa han rørt.

- Er du glad for det da?
- Ja, visst er jeg glad, sa

han, - Men nå skal også du

- Takk for at du kom, jenta mi!

spise. og så skal du fortelle meg hvordan
du har det der hvor du er.

Igjen kjente han seg skamfull over at han
visste så lite om sin egen datter, og det
han nå fi kk vite, tqk ikke bort den kjense
len. Han hadde ikke ant at det fantes en
liten skapning som blindt hadde gitt ham
sin kjærlighet, uten å bry seg om hva andre
sa, nesten uten å kjenne ham, en som tap
pert hadde tatt hans parti fordi han var
hennes pappa, og som i sin barnefantasi
hadde utrustet ham med alle mulige gode
egenskaper. At det fantes en - selv om det
bare var et barn - som fremdeles trodde
på ham!

Han Var ikke fullt så tafatt lenger da han
løftet henne opp på sitt kne og trykte henne
inn til seg.

- Yil du være hos meg? spurte han.
- Nå i natt? Ja, jeg tenkte på det, så

jeg sa fra til Emma - hun er like gammel
som meg - så hun sier hvor jeg er når de
begynner å spørre etter meg, for jeg turde
ikke be om å få gå.

- Ja. men jeg mener bestandig, bo hos
meg og hjelpe meg hjemme i huset?

Majas ansikt strålte opp til et stort smil.
- Det var jo akkurat det som jeg ønsket

meg til julepresang, sa hun. Og så er det
sant at ønskene går i oppfyllelse bare man
ønsker rett!

Hun slo armene om farens hals og trykte
kinnet sitt mot hans.

- Det er ikke det samme å være hos
andre pappaer som hos sin egen, sa hun.

- Så har jeg også fått en julepresang,
sa han. Neste jul skal vi ha juletre og lys
og allting, ikke sant du?

Da Olof igjen gikk ut for å se til milen,
følte han seg som et nytt menneske. Han
var ikke lenger ensom. På briksen der inne
i koien sov Maja dypt og godt med farens
frakk over seg, uvitende om at hun denne
kvelden hadde forandret et menneskes hele
liv ved at hun var kommet med julestem
ning inn i skogen.
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++++++++++++++++++++++++++++
Forfatterinnen Gunhild Tegen
har skrevet denne følsomme fortelling.

++++++++++++++++++++++++++++

Frøken Lingenskalds tilværelse hadde få
lyspunkter. Et av disse ble personifisert
i den døve skredder Jens Olsen, hvis leilig
het støtte opp til hennes kjøkken. Etter at
han ble enkemann hadde frøken Lingen
skald fått for vane å hjelpe ham litt med
matlagningen.

Jens Olsen var en gladlynt mann, og med
sine talende hender hadde han alltid ett
eller annet å berette, som fikk frøken Lin
genskald til å le. Hennes hender var neppe
så livlige - vant som hun var til hovedsa
kelig å føre samtaler pr. blyant og papir
med byens damer - men hun svarte ham
da så godt hun kunne. Og så skrelte hun
hans poteter og stekte hans med isterpølse
- uten å sprute på strykejernene, som had
de plass på en hylle like over gassapparatet.

Naturligvis var hun klar over at hun
burde holde seg for god til å oppvarte en
halvgammel skreddersvenn, men de talte
jo samme språk - Vårherre hadde hjem
søkt dem begge! Den felles skjebne for
ente dem, tross standsforskjellen. I sitt
stille sinn var hun likevel glad over at
hun ikke hadde slektninger som kunne be
breide henne vennskapet med skredderen.

8 iendommen Bakkegaten 13 var en
typisk leiegård. I første etasje 
i en 1-værelses leilighet med kjøk

ken - bodde en eldre døv dame, frøken
Anna-Martha Lingenskald, som tjente til li
vets opphold ved å sy utstyr for unge pi
ker av den bedre borgerstand. Hun hadde
aldri behøvd å savne arbeide. Dels var
hennes broderier hele små kunstverker,
dels var de utrolig billige - det siste førte
til at hun ofte hadde vanskelig for å skrape
sammen nok til husleie og mat.

Naturligvis var det luksus med kjøkken,
tenkte hun. Egentlig burde hun avstå det.
Det lille hun trengte av mat kunne hun like
gjerne tilberede på kakkelovnen. Men hun
hadde sin lille ambisjon i forbindelse med
kjøkkenet, hun sultet gjerne for å kunne
beholde det. Kanskje en siste rest av det
hovmod som husets beboere tidligere hadde
tillagt henne?

Nå var det neppe mange i huset som
kjente henne. Leieboerne flyttet stadig,
ja av og til hendte det til og med at folk
unnlot å betale leie og derfor ble satt på
gaten. Husets renomme forringedes hver
gang slikt hendte, og frøken Lingenskald
følte seg stadig mer isolert.

Visst var hun stolt av sin adelige herkomst
- selv om den i og for seg aldri hadde gag
net henne på noen måte. Hun hadde ingen

& dag sist
forandringer i

på vinteren ble det igjen
huset. Den såkalte agent

enn tre syersker og en elev, og atelieret
hadde mange gode kunder. I forværelset
tok frøken Ada imot, prøvde, tok mål og
foreviste fristende modeller fra franske
moteblad. I den store stuen residerte
frøken Emma, den eldste av søstrene, som
hadde overoppsynet med systuen.

Selv om det så visst ikke var noe i veien
med frøknene Tjernbergs taleevner, så
hendte det likevel at de stakk hodet innen
for hos den døve skredderen - de var jo
nesten fag-kolleger! I sær frøken Emma
viste stor energi i denne henseende. Hun
satt nesten hver dag en stund hos ham,
og hun tok seg tid til å skrive en masse på
Olsens tavle, som han ellers bare hadde
skaffet seg av hensyn til sine kunder.

Emma og Ada Tjernberg var omkring de
femti, og et par muntre.og vennlige darJler
var de. De hadde ingen anelse om at deres
ankomst til nummer 13 hadde betydd en
tragedie for en annen av husets beboere.
Frøken Lingenskald så med sorg og en
smule vrede at Olsen ble mer og mer knyt
tet til disse menneskene som tilhørte de
talendes verden. Han trengte ikke lenger
henne - dels ble han ofte invitert inn til
sine kolleger, dels hjalp frøken Emma ham
både med det ene og det annet ...

Ikke fordi han forandret seg eller var
mindre vennlig - han ble bare så opptatt,
og frøken Lingenskald ble mer og mer over
latt til seg selv.

$ik gikk sommeren og høsten med.
Oppunder jul ryktedes det gjennom det
gamle huset at skredder Olsen og frøken
Emma hadde forlovet seg. Frøken Lingen
skald var den siste som fikk høre nyheten,
men ulykken når alltid sitt offer, og da det
gikk opp for henne hva som egentlig hadde

OM HENNE VAR DET
slektninger, og hun gruet for at hun skulle
falle noen til byrde eller bl i an brakt på
pleiehjem mellom eldre, senile mennesker
som hverken kunne eller ville holde seg
rene.

Frøken Lingenskald var husets eldste
beboer, og hun hadde bodd der siden huset
ble .bygd. Den gang hadde det ikke vært
delt opp i så mange småleiligheter- hennes
hadde vært den minste, bortsett fra kvist
leilighetene, naturligvis. Trappene hadde
ikke vært slitte. Nå kunne man merke hver
eneste kvist gjennom sine såler. Oppgan
gen var lenge blitt godt vedlikeholdt, og
det hadde ligget matter foran entredørene
- nå var det hele liksom gått i forfall.
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Janson og hans lite velsette familie ble satt
på gaten på grunn av husleierestanse, og
deres leilighet ble overtatt av to søstre
som drevet kjoleatelier. Dette ble betrak
tet som en gevinst for huset, da de nye leie
boerne var meget respektable damer 
uten barn. Jansons hadde vært velsignet
med fire små forbryterspirer som repre
senterte hvert sitt kriminelle stadium ...

Frøknene Tjernbergs leilighet på to
værelser og kjøkken ble vanligvis ansett for
å være den beste i første etasje, fordi den
pene stuen var sydvendt. Det var et stort
værelse, hvor symaskinene nå surret dagen
gjennom, av og til overdøvet av snakk og
latter. Damene beskjeftiget ikke mindre

hendt, forekom det henne at hun nå var
blitt helt overflødig i denne verden.

Ikke fordi hun hadde drømt om, enn si
ønsket å bli fru Olsen - en gammel kone
som hun var - selv om Olsen bare var noen
få år yngre - men uten å tenke nærmere
over det hadde hun gradvis lullet seg inn i
den illusjon at det i hvert fall var ett men
neske som hun betød noe for. Det ville være
så lett å si at alt nå bare ville bli som før,
da Olsens kone levde, men det kunne ikke
trøste henne. Et menneske kan avfinne seg
med en trist tilværelse, men blir det be
røvet sin siste lille glede - hvor beskjeden
den enn måtte være - så bryter det hjelpe
løst sammen.



Mens hun stekte hans pølser berettet han for henne med sine talende hender.

Men hun søkte ikke trøst; hva og hvor
hun så, var i og for seg likegyldig. Nå var
hun tilfeldigvis kommet til å se rett ned
for seg - det var alt hun formådde - men
hun sanset intet. Minuttene ble til timer.
Det begynte å mørkne. Det l-å stabler av
putevar som hun skulle brodere navn på,
og helst i dagslys - det var både best og
billigst - men de flittige hender lå ørkes
løse i den gamle kvinnes fang. Hun stirret
på dem med øyne som ingen ting så.

Plutselig banker det på døren, en lyd
som selv den døve fornemmer. Frøken
Lingenskold farer opp, skynder seg til
døren og åpner. Det er Olsen, som med
ivrige hender spør om hun ikke kan komme
inn til frøknene Tjernberg, nå med det
samme, til en beskjeden kopp forlovelses
kaffe.

Frøken Lingenskold takker - hun skal
straks komme. Hun går bort til kommoden,
tar fram en hvit halsstrimmel, fester den
med en sølvbrosje og husker et rent lomme
tørkle. Hennes hender dirrer svakt, hun
har enda ikke kommet seg etter over
raskelsen. Men det bleke ansiktet har plut
selig fått litt farge. - De har ikke glemt
henne, tenk, de har ikke glemt henne!

$å står hun foran døren og banker på.
«Kom inn!» hører hun ikke, men etter en
passende pause tar hun i dørhåndtaket,
åpner døren og går inn. En vidunderlig
duft av kaffe og kaker - og eau de Cologne
- slår henne i møte. Frøken Emma, den
lykkelige nyforlovede, har sikkert gjort seg
umak med sitt utseende i dag, tenker hun,
og heller ikke sparer hun på traktementet,
det kan man både se og lukte.

Olsen, mer tilfreds enn noensinne, griper
smilende hennes hånd. Frøken Lingenskold

o

KUN GODT A SI • • •
Da frøken Lingenskold om sider var blitt

av med den naboen som hadde overbrakt
nyheten, ble hun sittende stille og som
lammet og se ned på sine hender. Disse
hender sorTi hadde sydd så mange sting, og
som med glede hadde skrellet Olsens pote
ter og rørt i hans kasseroller - hender som
anropende hadde tigget Vårherre om at
frøknene Tjernberg snart måtte flytte ...

Nå skulle den evig snakkende frøken
Emma flytte rnn til Olsen, fra nå av ville
frøken Lingenskold absolutt ikke -Ha noe
der å gjøre. Frøken Emma, nei fru Olsen,

skulle lage mat, gjøre -rent og snakke med
Olsen - ikke med hendene som frøken
Lingenskold, men pr. griffel og tavle!

Det hadde ikke nyttet noe å be til Vårherre!
Nå var det ingen å snakke med lenger 
og hvis hun ble syk? Ja, så kom hun vel til
å sulte i hjel.

Mens disse tanker flakket gjennom hennes
hode, satt hun og betraktet sine hender.
Fingrene var slanke og velformede. Hendene
var i det hele tatt det eneste vakre ved
frøken Lingenskold. Hennes ansikt var
fargeløst og ryn ket, uansel ig, håret var
grått og tynt men omhyggelig samlet i en
liten knute i nakken - og så hennes
skikkelse o o • mager og innskrumpen.
Bare hendene var pene, fine og velformede
- det burde trøstet henne å betrakte
dem o o •

setter seg i sofaen og ser seg om etter de to
vertinnene. «Emma er ute i kjøkkenet og
lager kaffe», forteller Olsen, «og Ada
kommer straks, hun skulle pynte seg litt».

For første gang på lenge sitter den en
somme frøken Lingenskold igjen sammen
med Olsen, som ikke har anelse om hvilken
sorg han har forvoldt sin gamle venninne,
og heller ikke hvor lykkelig han har gjort
henne med denne invitasjonen. Selv sier
hun ikke noe, hennes enkle gemytt savner
nyanser for såvel sorg som glede. Men det
bleke, trette ansiktet hennes har et nesten
forklaret- skjær. 00

Den statelige Ada kommer inn i sin ele
gante, vissengrønne silkekjole, og et øye-
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blikk etter kommer den utvalgte fra kjøk
kenet, blussende rød og med et genert
smil. Det kommer flere gjester, og snart
er kaffedrikkingen og snakkingen i full
gang. Både Olsen og frøken Lingenskold
forsøker å følge samtalen ved å lese på de
andres lepper.

14

C..[)en vidunderlige kvelden går så alt
for fort. Man takker for seg og går hver til
sitt. Frøken Lingenskold står igjen ute på
sitt kjøkken, og der oppdager hun at det
er noe hun har glemt. Foran gasskomfyren
står søppelspannet med topp på. Hun skulle

jo nettopp til å gå ned med det da naboen
kom og fortalte om forlovelsen, og så var
Olsen kommet. Bare han ikke la merke til
det! tenker hun. - A, hvor vennlige de
var mot meg alle sammen! - Men spannet
skal iallfall ikke stå her natten over, det
ville sannelig være for galt! Hun tar det og
går nedover kjøkkentrappen.

Det er frost og iset, og da frøken Lingen
skold løfter lokket av søppeldunken, faller
hun, og hun forsøker forgjeves å reise seg
igjen.

Det varer lenge før noen viser seg. Frø
ken Lingenskold er altfor genert til at hun
kan få seg til å rope om hjelp, og dessuten
vil hun nødig at noen skal se henne liggende
mellom potetskrell og annen søppel.

Endelig kommer det noen. Det er Han
sens Frida, som bor på kvisten og som ofte
er sent på ferde.

«Men, gud bevares! Hvorfor ligger De
her?» skriker hun så høyt at flere av husets
beboere styrter til vinduene.

Da de finner ut at frøken Lingenskold
hverken kan gå eller stå, blir det ringt etter
ambulanse, og den kommer snart etter.
Den stakkars frøken Lingenskold begynner
å gråte, men da kommer den høye, silke
kledde frøken Ada og tilbyr seg å følge med
til sykehuset. Der konstaterer man lår
bensbrudd. Frøken Lingenskold blir lagt til
sengs i en stor, luftig sal, som slett ikke

.svarer til hennes forestillinger om sykehus,
pleiehjem og den slags. Neste dag skal benet
bli gipset, sier legen.

91fen dagen etter har frøken Lingen
skold høy feber. Det lange opphold i kul
den har vært for meget for henne, og det
blir fort klart at det ikke er stort håp for
henne - dobbeltsidig lungebetennelse, i
hennes alder!

Hun ligger og fantaserer - om et paradis
med duftende kaffe, eau de Cologne, grønne
silkekjoler og elskverdige medmennesker ..
men ingen forstår den usammenhengende
mumlingen fra hennes lepper, og hennes
hender Iigger slapt ned.

De unge sykepleiersker titter ofte til
henne, tørrer med vennlighet de fine svette
perler av hennes panne, løfter forsiktig det
lille hodet hennes fra puten og gir henne
litt isvann å drikke, eller de forsøker med
litt havresuppe. Halvt bevisstløs fornemmer
hun takknemlig all denne omsorg som en
fortsettelse av den vidunderlige kvelden da
det gikk opp for henne at hun likevel ikke
kom til å bli sittende alene. Hun tenker
ikke lenger, hun bare aner en vag, lys lykke
som hun aldri før har kjent.

En tidlig morgen lukker hun sine øyne
for alltid. Da dødsfallet blir kjent i nummer
13, blir det besluttet å samle inn til en krans.
Olsen går og krever opp pengene, og frøken

(Forts. side 9)

- Hun har fdtt farge i kinnene. og hendene dirrer.



ELISABETH JOHANSEN:

gammel

vals

g na foldet sammen brevet som hun
hadde sittet og lest, slukket lese
lampen og lot lunheten i stu

en sige inn over seg. I tankene gikk hun gjen
nom brevet en gang til. - Det var fra Anne,
snille, trofaste Anne som hun hadde lekt
sammen med som barn og moret seg sam
men med i noen korte, glade ungdomsår. 
Og i kveld feirer du sølvbryllupet ditt,
Anne, og jeg kommer ikke dit. Men for 25
år siden danset jeg ihvertfall i bryllupet ditt.
Danset vals med Paul mens han lo og sang
til musikken og snudde litt på en strofe
refrenget:

tna, lit/a, hej,
tna, lit/a, sej,
sej vil du gifta dej?

Hu n la brevet fra seg på bordet, krøp
sammen i sofahjørnet og ga seg minnene i
vold. Da bryllupsfesten var slutt, hadde de
unge fulgt de nygifte til deres hjem. Natten
var skjønn, unge var de, og glade var de
også. På en eller annen måte kom hun og
Paul vekk fra de andre. Plutselig klemte han
henne hardt i hånden:

- Du har ikke svart meg ennå på det jeg
spurte deg om.

- Har du spurt meg om noe? Så spør
om igjen, for jeg har visst ikke hørt det.

- Er du gal - du vil vel ikke at jeg skal
synge her på gaten midt i byen.

- Nei, vel - så har du ikke spurt om
noen ting, og jeg kan ikke svare.

C.l)enne kveld for så mange år siden var
første gang Ina hadde møtt Paul. Siden hadde
de danset i så mangt et lag, men alltid når
hun tenkte på ham, så hun ham for seg ak
kurat slik som den kvelden: Høy, tynn og
mørkhåret - blågrå øyne under litt tunge
bryn. Han hadde et karakteristisk fort kast
bakover med hodet og skuldrene - helst
når han var glad og hadde funnet på noe
riktig morsomt. Da lo han overgivent og
smittende. Han hadde mange venner om
kring seg, og Ina var nok ikke den eneste av
byens unge damer som gjerne danset og
flirtet med ham.

Men om han var aldri så glad, slapp han
likesom ikke noen inn på seg. Skjønt det var
Ina han tydeligvis foretrakk å være sammen
med, ble det ikke noe bindende mellom
dem. Foreldrene hans hadde vært innflyttere
i den lille byen, og de døde med ganske kort
mellomrom. Ina forsto at det tok hardt på
Paul. Den glade gutten ble stille og nedfor.
Og en vakker dag var han borte. Ingen visste
hvor han hadde reist, og ingen hadde hørt
fra ham der i byen siden han dro sin vei.

Så kom krigen, da de som hadde reist til
andre land ikke kunne komme hjem. lite

eller intet hørte en fra slekt og kjente der
ute i verden. Men da marerittet var over,
da flybrev og telegrammer forkynte at nå
var den og den «On my way home» - da
kjente skikkelser begynte å vise seg i gatene,
ja, da ble Ina underlig besatt av spenning.
Ville Paul også komme tilbake? - Nei, Paul
viste seg ikke, og det kom heller ikke bud
fra ham på noen måte. Og så var årene kom
met og gått. Paul var og ble borte.

For Ina var det blitt en del omskiftelser
etter at Paul forsvant. Hun hadde mistet sin
mor og var nå uten slekt i byen. Hun hadde
lenge vært ansatt i en kolonialforretning.
Det var en eldre dame som eide den, og
hun ville at Ina skulle flytte sammen med
henne. Slik ble det. Det varte imidlertid
ikke lenge før den gamle fant ut at de travle
årene i forretningen etter krigen ble for
meget for henne. Hun trakk seg tilbake og
overlot både forretningen og huset til Ina,
som trofast og ærlig hadde tjent henne i
mange år.

Mens Ina slik ved arbeid og hell ordnet
sitt liv, flyktet hennes tanker stadig til Paul.
Arene betød ikke glemsel for henne, snarere
det motsatte. Hvor var det blitt av ham,
hvordan gikk det ham, og hvorfor kom han
ikke tilbake? Hun hadde så inderlig hå
pet. ...
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ø:m og tyve år. Huff! Hun reiste seg fra
sofaen, tente lampettene og noen smålamper
omkring i stuen. Så kaldt det var. Hun
lempet et par store vedtrær inn i ovnen i en
fart. Så ut i kjøkkenet for å ord ne med kaf
fen. Men snart var hun inne i stuen igjen
og vimset omkring. Urolig. Snappet konfekt
fra skålen på et lite bord, knep aven drue
fra fruktfatet. Det var jo likesom jubileum
i aften - 25 år siden hun traff Paul. Puh!
Hun gjeipte til seg selv. En ble nok litt rar
av å være alene. Hun måtte innrømme det:
Hun følte seg alene - mer og mer alene
for hvert år som gikk. Borte på platespil
leren lå den gamle valsen, Pauls vals. Hun så
dit bort. Nei, hun ville ikke spille den nå,
ikke nå ....

Brått stanset hun sin urolige vandring.
Var det noen som ropte på henne? Hun ble
stående aldeles stille. Nei .... Hun løp bort
til vinduet og så ut. Nei, ingen der. Men
noen hadde ropt navnet hennes, det var
hun sikker på. Fortumlet satte hun seg ned
på en stol. Bare det nå ikke har hendt noe
leit, tenkte hun. - Der var det igjen, det
var en som ropte <dna». Hun kunne ikke
bestemme hvor det kom fra. Dette var nifst.
Hun så seg hjelpeløst omkring.

Blikket falt på den gamle vekkerklokken
som hadde målt hennes timer fra hun var
bitte liten. Viserne sto i 90 graders vinkel,
og der kom det rare hikstet like før den
skulle slå. Det kom ni adstadige, presise
slag. Tre timer igjen - så var året omme.
Det var uhyggelig stille da det siste slaget
døde hen. Bare klokkens tikken hørtes på
trengende skarpt og klart mot tromme
hinnene. Da hun en stund senere satt ved
bordet med den rykende kaffen, var hun
ikke i stand til å få ned en bit mat. Men den
sterke kaffen gjorde godt.

Noe kommer til å hende meg, tenkte hun
sta. Hun husket nå at hun var alene i huset.
Det gamle ekteparet som bodde ovenpå var
borte i kveld. Om hun ikke akkurat ville
tilstå det for seg selv, likte hun seg bare
sånn passe. I sin l,Jrolige tilstand fant hun på
at hun ville gå seg en tur, selv om det var
kaldt ute. Da hun oppkvikket av den raske
gangen og den friske luften kom tilbake,
tok stuen lys og varm og vennlig imot henne.
At hun kunne synes her var så ensomt!
Trygt og godt var det her. Det var bare det
at hun var et fjols som ga seg til å degge for
gamle minner.

Hun fikk øye på brevet som hadde gjort
minnene særlig levende i kveld. Inn i ovnen
med det, og så et vedtre til med det samme.

Da hun sto med vedtreet i hånden, slo
det ned i henne: Platen - platen med den
forbistrede valsen, var det ikke like godt å
knuse den i småbiter og la den gå samme
veien som brevet? Nei, det fikk visst være
til en annen gang IJkevel. Men nå skulle det
smake med litt mat. Hun var på vei ut i
kjøkkenet da telefonen ringte.
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- Dette er fra sykehuset. Ja så, De er
hjemme. Vi ringte Dem for en stund siden,
men fikk ikke svar. Jo, De må komme hit
opp med en gang. Gå inn på nr. 12, det
lille værelset De vet.

fJ-{un la røret på. Naturligvis nr. 12,
hvor slapp en ellers inn der oppe på denne
tid av døgnet. Men hvem var blitt dårlig og
hvem sendte bud på henne? Hun fikk tøyet
på seg og kom litt skjelven i knærne ned
trappen og ut i kulden igjen. Veien til syke
huset var ikke særlig lang. Da hun sto i
korridoren, kjente hun denne lukten som
alltid satte seg for brystet på henne og
minnet om den gang moren lå på nr. 12.
Hun visste fra den tid hvor værelset var.
Likevel ble hun stående, syntes hun måtte
vente til en eller annen kom.

- Der har vi Dem jo, sa oversøsteren
som gikk forbi. De kan bare gå rett inn.

Men Ina ble stående, fikk liksom ikke flyt
tet benene.

- Jeg skjønner ikke - hvem er det som
er syk? Er det noe farlig?

- Forhåpentlig ikke. Det er en pasient
som nylig er lagt inn som har spurt etter
Dem.

Ina syntes søsteren så litt rart på henne.
Tankene tumlet med hvem det kunne være,
mens hun gikk de få skrittene bort til værel
set. - Så var hun inne i det lille hvitmalte
rommet, som ikke var større enn at det
akkurat var plass til en seng og en stol for
den besøkende. Dynen var trukket høyt
opp og dyttet ned bak skuldrene til den
syke. Hun så et mørkt hår over et altfor
blekt ansikt. Hun stirret med vidt åpne
øyne mens hun gikk bort til sengen.

Det var Paul!
Et øyeblikk ble hun stående - overveldet,

på nippet til å briste i gråt. Så sank hun stille
ned på stolen ved sengen, bare stirret på
ham og tvang gråten tilbake. Om sider la
hun hånden sin varsomt over hans og hvis
ket: Paul? - Men han rørte seg ikke.
Paul - Paul! gjentok hun med bønn i stem
men. Han rørte hodet så vidt, men det var
tydelig at han sov fast. Hun tok hånden til
seg igjen og ble sittende og vente. Og mens
hun satt der alene med ham gled kveldens
opphisselse av henne. Hun fant tilbake til
sitt vanlige jeg. Det ble så godt og fredfullt
inne i henne. Det var ikke slik hun hadde
ventet å få se Paul igjen, men han var da
kommet tilbake. Han var her innen rekke
vidde, og han hadde sendt bud etter henne.
Var han kommet tilbake til henne? Plutselig
var hun sikker på at det var han som hadde
ropt på henne i kveld - han og ingen annen.

Hun så på det bleke ansiktet, og hun så
at 25 år ikke var gått sporløst hen over det.
Trekkene var blitt skarpere, brynene enda
mer busket. Det var en fure på. hver side
av munnen ned mot haken.

Det gikk en time eller to, hun visste det
ikke så nøye. Stolen var ikke god å sitte på,
så hun var ikke lei da nattsøsteren kom
innom og forstyrret. Hun tok pulsen til den
syke og ordnet pent med dynen. Da hun
gikk, vinket hun Ina med seg.

- Bli med og få en kopp kaffe, sa hun da
de var utenfor døren. Ina sa ja takk, for
hun var både sulten og tørst, og så tenkte
hun at hun kanskje kunne få vite noe om
Paul. Men søsteren hadde ikke stort å for
telle. Det var andre som hadde vakt da han
ble lagt inn. Hun hadde fått ordre om å se
til ham av og til - han hadde visst også
fått sovemidler. - Spis nå, sa hun og bød
på kruttsterk kaffe og gode smørbrød. Så
ringte det på henne, og det varte en stu nd
før hun kom tilbake. Da var Ina godt for
nøyd, takket for seg og gikk til bake til nr. 12.

Paul satt halvt oppreist i sengen og støttet
seg på den ene albuen da hun kom inn. Han
sa ikke noe, bare så på henne og rakte henne
hånden. Hun tok den og satte seg på senge
kanten.

- Det var ikke slik jeg hadde tenkt meg
det, sa han stille og så seg om i det lille
værelset. - Jeg har vært akkurat her to
ganger før. Først var det far, og så mor.

- Men hva er det med deg, Paul?
- Det var så kaldt da jeg kom hit til

landet i går, og jeg var for tynnkledd, for
det var mildt der jeg kom fra. Jeg fikk ikke
varmen i meg på toget, og et sted vi måtte
bytte tog, ble det lang ventetid. Jeg frøs
tvers igjennom og fikk et forferdelig sting i
den ene siden, skalv og ristet over hele
kroppen. Da jeg kom hit til byen i kveld,
sendte hotellverten og dokteren meg. hit
opp. Da de puttet meg inn her, ble jeg
nesten desperat. Siden var det liksom jeg
gled bort på en bølge, og jeg tror jeg nær
mest ropte om hjelp.

- Jeg hørte det, sa hun. Da han så litt
vantro ut, la hun til: Kanskje jeg skal si
at jeg følte det. Jeg var så urolig og tenkte
så på deg.

- Gjorde du? Vet du hva, Ina, det er i
kveld 25 år siden første gang jeg så deg.
Likesom et jubileum. Det var bare såvidt
jeg rakk hjem - til jubileet.

Han smilte nå og så rart på henne. Ina
bøyde hodet, og øynene hennes søkte arm
båndsuret. Viserne sto sammen et øyeblikk
på tallet 24. Så gled den lengste av dem ufor
styrret videre.

- Jeg tror de vonde årene er forbi nå,
sa hun.

- Det tror jeg også, Ina. Du ser nok at
jeg ikke er på dansefot akkurat i øyeblikket,
og ikke våger jeg å synge heller, sa han og
smilte bredt. - Og ikke tar du meg alvor
lig heller, når jeg synger. Men nå må jeg
fortelle deg en historie.

- Orker du det nå?
- Ja, jeg er snart all right, og historien er

kort. For to uker siden satt jeg på en altan
(Forts. side 20)
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ALF PRØYSEN:
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En skulde vøri fire år i romjul'n
og kjint ei jinte som var nesten fem.

.. Så sku vi begge kledd øss ut med masker
og kømmi julbokk ått et bæssmor-hem.

Og klokka skulde vara midt på dagen
og vægen skulde vara lett å gå,
og æil1e bikkjer skulde vara inne,
og æille biler skulde bære stå.

Og hvis en møtte tredjeklasse-onger
som dreiv medpellement og fæinteri.
så sku en hatt en bror i femte klassen
som rydde vægen så en slapp forbi.

Og bæssmor-huset skulde mæssom såvå,
og ifrå glaset skulde ingen sjå
før en var kømmi bærja inn i gangen
og rette maska før 'n knakke på.

Så sku en kåmmå inn og stå ved døra
og kvinke julbokk-mål: «Godkvell, godkvell»,
og djupt i stolen sku a bæssmor svara:
«Så kom det julbokk ått en stakkar lett.»
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CHARLES BEHRENDT:
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- Tenk, nå er det over 15 år siden 2.
verdenskrig sluttet, men fred er det ennå
ikke på vår syndige klode. De seirende mak
ter kan ikke forlikes; de etablerer stridig
heter som kalles kald krig, og engstelige
sjeler fabler om varm krig.

- Nå ja, det er jo ikke alle mennesker
som har nerver av galvanisert jerntråd, slik
som du. Vest og øst øser milliarder av hard
og bløt valuta ut til vitenskapsmenn og tek
nikere, for at de skal kunne rå over de mest
effektive kjernevåpen - til forsvar, sier de,
men det kan ikke skjules at gjensidige trus
ler om total utryddelse av motpartens na
sjon eller verdensdel, via himmelrommet,
blir hengende over hodet på alle parter.

- Stopp litt! «Seirende makter», det var
i min barndom keisere og konger, som re
gjerte mer eller mindre eneveldig. Nå er
atskillige kronede hoder blitt pensjonert.
Som erstatning fungerer en skare presiden
ter av varierende størrelse, som under for
skjellige former simulerer at de er folke
valgte, men de regjerer eller misregjerer
minst like dumt som sine kronede forgjen
gere. Og når d'herrer konkurrerer så
desperate om hvem som kan få raketter
lengst ut og høyest opp i atmosfæren, så
skyldes det muligens et hemmelig ønske om
å kunne sikre seg et fredelig og idyllisk
otium på Månen, Mars, Venus eller en ennå
ikke oppdaget planet, hvor de etter ragna
rokk på jorden kan sitte og synge: Deilig er
den himmel blå .

- Tror du ikke d'herrer vil generes av
all den jammer som vil stige opp fra jorden
på mangfoldige tungemål?

- Nei, de hører ikke noe, om de hører
aldri så godt. Jorden er jo øde og tom. Alt
liver utslukt. Juletravelhet eksisterer ikke
lenger. Det absolutt siste nyttårsknall er
dødd hen. Karnevalsløyene er forsvunnet i
røken. Det siste påskeegg er spist. Det er
ingen som skal ha nye klær til pinse.

- Bortsett fra d'herrer på planetene er
altså endelig alle krigsforbytere rammet av
nemesis. Jernteppet er hevet. Tyskland er
gjenforenet. Det er fred på jorden.

- Ja, men det er jo ingen som kan glede
seg over at problemene er blitt løst på den
måten.

- Det er heller ikke noen som kan sørge
over det. Men la de uhyggelige framtids
perspektiver hvile. Yi kan heller snakke litt
om nåtiden og dells fenomener.

- Yel, da kan vi jo begynne med Tysk
lands prekære øst.vest-problem. Tyskerne
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har en skjebnesvanger mentalitet. De bifalt
en utilregnelig manns maktsyke, og det har
de måttet svi for. Det er trist når mennes
ker som på mange måter er dyktige og
langtfra dumme kan la seg forblinde og mis
bruke. Slikt bøtes det for.

- Man kan vel si at det er en rettferd ig
straff. Kraft durch Freude ble i første om-

gang belønnet med jernkors på bryst eller
mage, senere med trekors på gravene. lern
korsene ble ved skjebnens ironi forvandlet
til jernteppet. Men mon det ikke er skjedd
en mentalitetsendring, så man kan se mere
optimistisk på framtiden? Det tales jo om
«tysk mirakel».

- Miraklet skyldes dyktighet og ener·
gisk arbeidsinnsats. Mentalitetsendring tvi·
ler jeg på. Flokken er splittet av jernteppet,
men hvis det igjen dukker opp en FØRER,
som de to flokkene kan mase seg sammen
om .... Flokkmentalitet kan gi uberegne
lige utslag og skifte, som værlag og humør.

- Det har du rett i. Men man sier dog
at tyskerne ikke forstår humor eller spøk.

- Pro, jeg sa humør, ikke humor. Humor
har mange former, som endog kan variere
sterkt innenfor et lands grenser. Der er
stilige stockholmere og gemytlige skåninger.
Noen er stive, andre bøyelige.

- Prøyssiske tinnsoldater og zunftige
bayrere.

- Nettopp. Sydtyskerne kan være sar
kastiske og - menneskelige - på en måte
som kan gouteres av mange skandinaver,
uansett om det er tysk eller dansk øl på
bordet.

- Gi en prøve på det. Repeter en liten
historie, men gjem de ufine til etter jul.

- Godt, du skal få en julehistorie, og en
som attpå til er sann, selv om du vil finne
den selsom:

IPauI var bayrer, og det er han ennå ...
Under 2. verdenskrig var han panserjeger
og måtte gå med hakekors og jernkors,
skjønt han helst ville vært fri for begge deler.

Til pålitelige venner sa han at hans trekors
nok var besti It også.

Med panserregimentet kom Paul vidt om
kring i Europa og i Nord-Afrika, og han fikk
stadig nye kamerater av forskjellig slags,
fordi tapene var forferdende store, især i
Russland. Paul slapp heller ikke helskinnet
fra kampene. Han ble såret både under de
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seierrike frammarsjer og de såkalte strate
giske tilbaketrekninger. Men Paul bevarte
sitt bayerske gemytt, tross krigens redsler.
Og han klager heller ikke i dag, selv om
han nå er delvis invalid.

Høsten 1944 ble Paul igjen såret på øst
fronten, og han ble sendt hjemover, men
ikke hjem. Da han atter var brukbar soldat,
ble han sendt til et annet regiment, på
Yestfronten, hvor englenderne og ameri
kanerne presset på. Enten har man oppgitt
å få meg utryddet av russerne, eller så har
stalinorglene spilt dommedagskonsert for
mitt gamle regiment så det er forsvunnet,
tenkte Paul.

- Uha!
- Ja, uha, krig forråer. - Oppunder jul

lå Paul med en liten avdeling som framskutt
post i en dekningsgrav. På den annen side
lå velutrustede, velnærte og velbarberte
engelskmenn. Forsyningene til tyskernes
framskutte poster ble ofte forsinket, så ra
sjonene måtte innskrenkes. De flest gefrei
tere var i dårlig humør og hvisket om
hundeliv, mens SS og Gestapo fråtset. Paul
sa bare at levestandarden ikke var bedre i
ruinene hjemme, for der ble det heller ikke
servert bløtkake for menige. En dag da en
SS kom på inspeksjon, sa han kynisk: Er
dere ikke fornøyd, så kan dere bare jage



engelskmennene tilbake og ta deres for
syninger.

En natt ble det meldt at forsyninger var
på vei og at avdelingen ville bli avløst 23.
desem ber for å gå i kvarter på en gård i en
landsby 10 km bak fronten. Paul jublet:
«Julen har brakt velsignet bud, nå gledes
gamle og unge .... » - Noen av gefreiterne
sang lavmælt med. Første linje kunne de
alle, og ordene kunne bokstavelig talt passe,
for avdelingen besto såvel av guttunger på
15 år som av bestefedre som hadde passert
de 60. De eldre var mer forbeholdne enn
Paul, og de sa mismodig: Vent og se, det
er muligens løgn, som vanlig.

Neste natt dumpet to engelskmenn ned i
avdelingens dekningsgrav. De ble nesten
lydløst avvepnet og tatt til fange. Natten
etter kom en patrulje på tre mann fra nabo
posten med to lett sårede engelske fanger.
Lederen, en prøyssisk obergefreiter, hund
set med sine to fanger, som han avleverte
med den beskjed at de skulle tas med ved
avløsningen, eller skytes, for prøysserens
avdeling ville ikke dele sine sparsomme ra
sjoner med de fordømte engelske hundene,
som skulle vært druknet før de hadde nådd
å sette sine plattføtter på kontinentet.

Paul forholdt seg taus til obergefreiteren
var kommet utenfor hørevidde, og så sa han
sin hjertens mening: De storsnutede nazi
børster skulle vært skutt før krigen brøt
ut! Og Paul sa meget mere, men det springer
jeg over, i anledning av julen ....

Forsyningene var ikke kommet, og nå var
det 4 engelske mager som også skulle fylles
litt. - Paul sa: «Hør, dere engelske hun
der, vi vet at dere er bedre vant, men vi
kan ikke behandle dere som kjære og vel
komne gjester som det skal gjøres stas på.
Dere må nøye dere med å dele våre små og
tarvelige rasjoner.»

Den ene engelskmannen svarte gravalvor
lig: «Well, sir Dobermann!» og de andre
3 fanger gjentok det høflige svar.

Paul stusset. «Jeg heter ikke Do .... »
begynte han, men så oppdaget han fire nes
ten usynlige engelske smil, forsto spøken
og lot den gå rundt til de andre. Så fortsatte
han henvendt til fangene: «Vi vet ikke om
vi lever når avløsningen kommer. La oss
derfor få en prima frokost som innledning
til julens forventede vellevnet.» Han pekte
på den ene fangen: «Du, Buldog, kan ser·
vere bacon og egg for oss alle sammen.
Forstått!»

Den tiltalte glammet: «Yes, hr. oberst!
Men unnskyld meg, jeg er ny i tjenesten på
godset, så jeg anmoder høfligst om orien·
tering angående spiskammerets beliggenhet
samt opplysning om hvor nøklene henger.»

Paul smilte bredt og brummet: «Bravo!»
Så vendte han seg mot den andre usårede
fangen: «Du, Terrier, uten mat og drikke
duger helten ikke - du kan gå i kjelleren

- De skulle tas med ved avløsning, eller skytes.

etter en kasse øl.» - «We Il , sir Dober
mann», bjeffet Terrier, tok et par skritt,
men vendte seg så og meldte: «Beklager,
sir, en amerikansk granat har smadret hele
beholdningen.»

Paul smilte igjen og brummet tilfreds:
«Godt klart, kamerat!» Det var den 23.
desember. Forsyningene var uteblitt, men
de yngre håpet fremdeles at avløsningen
ville komme til natten. De ble skuffet.

Ved daggry ble de siste matrasjoner for
delt. Fangene fikk samme rasjoner som tys
kerne. Ingen ble helt mette, men ingen
mukket. Paul forsøkte å oppmuntre sine
kamerater med en sarkastisk bemerkning
om at engelskmennene var uheldige, etter
som de skulle fortsette sultekuren i en
fangeleir. Ellers forløp dagen forholdsvis
stille og fredelig. Det var åpenbart jule
stemning på den engelske side av fronten.
Forståelig nok spekulerte tyskerne sterkt
over hvorfor det hverken kom forsyninger
eller avløsning.

Da det tok til å skumre, fikk Pau·1 en
barokk ide, som han straks forsøkte å sette
ut i livet. Henvendt til engelskmennene sa
han: «Hvis en av dere vil på julebesøk
hjem, så værsågod. Det er julaften, og jeg
gir dere sjansen til å bli mette alle fire.»

Buldog var straks parat, og da det var
blitt mørkt, kravlet han opp av deknings
graven, under piggtrådsperringer, utenom
granathull, sønderskutte trær og andre
hindringer i det herjede landskap. 2 timer
senere kom han tilbake, slepende på en
sekk med matvarer, en flaske champagne
og en rikelig forsyning amerikanske siga
retter. Fangene delte alt med tyskerne, og
da de omsider hadde fått fyr på sigarettene,

Onkel Nikkelaj og Skjæreren er to gamle

døve danske venner, som aldri diskuterer

med hverandre. De utveksler synspunk.

ter og meninger, beretter om opplevelser

og erfaringer, som de filosoferer over og
knytter kommenta rer til, uten å ryke i

tottene på hverandre. Deres samtale

denne gang ledes inn på en merkelig

historie fra siste krigs-jul.

sa Buldog: «Du, Dobermann, jeg skulle
hilse fra sersjant Jack derover og si at hvis
du skulle ha en drink til i aften, så kunne
du selv hente den. De har øl også der borte.»

Paul smilte, røkte ut sigaretten, og så
kravlet han avsted i Buldogs spor gjennom
ingenmannsland. Først over midnatt hørte
de at han pesende nærmet seg igjen, og kort
etter kom han deisende ned til dem. Det
var den beste julaften han hadde hatt i de
siste 5 år, brummet han, men ingen misunte
ham, og ingen ble heller forarget da han
tok til å nynne på en julesang. Engelskmen
nene kjente melodien, og de ble høytide
lige. I England feires ikke julen før 25. de
sember.

Etter noen minutters absolutt stillhet,
kom det fra Buldog: «Du, sir Dobermann,
nå venter vi spent på våre julepresanger.»

En guttestemme svarte: «Hyss, Paul
sover den rettferdiges søvn. Her i vår avde
ling bifaller alle Pauls synspunkter, men på
naboposten rår en annen innstilling, som
obergefreiteren ga uttrykk for. Alle er klar
over at dette er siste krigsjul. Og det er
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ingen tvil om at det store flertall, hvis de
overlever, til neste år oppriktig vil ønske
hverandre god jul.»

9lar du selv laget den selsomme jule

historien?
- Nei, det er realiteter, som jeg har

pyntet Iitt på.
- Men hvordan gikk det med Paul? Du

nevnte innledningsvis at han var blitt in

valid.
- Vel, egentlig invalid er han ikke. Han

slapp gjennom krigens sluttfase med noen
mindre skrammer. Ved kapitulasjonen fikk
han fatt i en sivil jakke, kastet sine våpen i
en sjø, og i grønne bukser nådde han hjem
til sin kleinstadt, hvor buksene ble farget. 
Men skjebnen er lunefull. Noen år senere
kom Paul ut for en trafikkulykke, hvor han
pådro seg en kraftig hjernerystelse. Han ble
totalt døv, ellers fikk han ingen men, men
det var nok en hard omgang for ham slik
plutselig å bli avskåret fra alle lyd inntrykk.
Ikke lenge etter at han var kommet på be
nene igjen, traff han en pike som hadde vært
døv fra barndommen av. Hun talte ikke så
godt, men de to passet sammen, og de er nå
lykkelig gift. Paul vil ikke kalles invalid, og
liksom de aller fleste andre døve er han en
dyktig arbeider. Døvheten er jo likevel et
handicap på enkelte områder. Noen av Pauls
tidligere venner og bekjente fant hans døv
het besværlig. Men etter sitt giftermål sav
ner han dem ikke, og han har fått mange
nye venner blant de døve. De setter stor
pris på hans gode humør, som han gjenvant
etter en krise. - Paul aner intet om hvor
dan det er gått med de to sårede engelsk
menn, men med Buldog og Terrier utveksler
han stadig julehilsener. Og nå skal jeg min
santen hjem og skrive julehilsener, også til
Paul.

- Takk for i aften. Farvel, og gledelig jul!
- I like måte. Farvel!

ARTHlE SHAW
- «The sheik of swing» - har lagt

klarinetten til side, og han bor nå i bitter
isolasjon et sted i Spania. Årsaken er til
takende døvhet på begge ører.

w~lIwn l
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Dette er en ord lek vi hadde før i tiden.
Det gjelder å finne et bynavn som er gjemt
i hver setning. Det er både norske og uten
landske bynavn.
1. De kom oss i møte på stasjonen.
2. Her er ingen fred å finne.
3. Åsta Vang er her.
4. Han er en gentleman.
5. Var døren åpen da du kom?
6. Kan du si meg hvem den damen er?
7. Jeg har kjøpt en hortensia til deg.
8. Er kjolen din ny, Borghild?
9. Vi reiser til Arvika i morgen.

10. Hvordan står det til da, Karen?
11. Der kan man da lese om det.
12. Vår base ligger mot nord.
13. Har du sett ham, Arne?
14. Vi var innom et sted hvor vi fikk øl,

natu ri igvis.
15. Hunden begynnerågjø, vi kan bare løpe.
16. Vi tar også korinter i kaken.
17. Det tordner i sør.
18. Du kan tone håret, det er moderne.
19. Jeg har mistet den ene skien.
20. Den historien lo far godt av.

Løsning side 23.

Strofe fra en - - 
(Forts. fra side 16)

et sted i Sør-Afrika. Jeg satt og leste i en god
bok, da det kom til stede en fyr med en
reisegrammofon. Det var en ung, slank og
flott kar, brun som sjokolade og blank i det
mørke håret. Det merkelige var at da han
satte i gang å spille, var det tonene fra en
gammel svensk vals jeg hørte. Den var så
populær for 25 år siden. Fyren danset om
kring og holdt armene liksom rundt en
dame. Og så sang han til på sitt språk. Jeg
ble betatt av den gamle valsen og nynnet
med i refrenget. Jeg la knapt merke til hva
han sang om. Da musikken stoppet, så han
på meg.

- Sang du også om Maja? Jeg synes du
hadde et annet navn på piken? Jeg liker
Maja, og det er alltid en Maja hvor jeg kom·
mer hen, sa han.

- Og allikevel er du alene på slik en
deilig aften, så du må svinge deg med et
spøkelse? sa jeg.

Han så fort på meg.
- Du har rett, sa han. denne gang danset

jeg med et spøkelse jeg ikke kan bli kvitt.
Jeg tenker på henne natt og dag, det er så
merkelig. Har du også hatt det slik en gang?

Han fikk ikke noe svar på det, og han tok
grammofonen sin og gikk. Men det ble ikke
mer lesning for meg den kvelden. Jeg nynnet
på den gamle valsen og lengtet så inderlig
tilbake til et sted du kjenner. Det kom til
oppbrudd og reise. Og nå er jeg her, du.

Hun så skjelmsk på ham.
- Kan du ikke bare hviske det du ville

synge fra den gamle valsen?
Han hadde besvær med å få det til, men

det ble da tydelig nok:
Ina lilla, hej,
Ina lilla, sej,
sej vil du gifta dej - ?

- Denne gang skal du ihvertfall få svar,
sa hun og lente seg ned mot ham med et
strålende smil. Men hun fikk ikke sagt noe,
og det var ikke nødvendig heller.

Ølfe6likkj-6il~e
fra den franske revolusjon

Følgende interessante øyenvitneskildring
finnes i en bok som kom ut i Danmark 1948
(Den franske Revolution i Memoireuddrag,
bd. Il, side 110-123). Det.er det revolu
sjonære kommuneråds sekretær, Mehee,
som forteller om september-myrderiene i
Paris 1792, da den bevepnede pøbel trengte
seg inn i fengslene og drepte de adelige
fanger så vel som andre. Mehee var selv til
stede da nesten hele den store skare ulyk
kelige fanger ble myrdet av den rasende
mengde.

«Bare 3 av de arresterte slapp fra det
med livet i behold, deriblant Albert Licard,
som var lærer for døve. Sablene var allerede
løftet over hans hode, da urmakeren
Monnot kastet seg foran ham og ropte;
«Myrd ikke en mann som er til nytte for
fedrelandet!» Urmakerens uredde inn-
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gripen og den flammende lidenskap i hans
ord skapte et øyeblikks forvirring og en
kort stans i myrderiene, og det lyktes under
dette å få brakt Licard og to andre fanger
inn i et komiterom i abbediet, som bruktes
som fengsel. Foruten Licard var det en
underlærer ved døveskolen og en advokat
fra Metz. Den siste var under et opphold
i Paris blitt arrestert som «aristokrat».

De tre menn satte seg ved komiteens
bord og lot som om de var opptatt av vik
tige forhandlinger. Denne krigslist skulle
vise seg å bli deres redning. Et øyeblikk
etter trengte pøbelen inn og krevde høy
røstet abbed Licards hode, men da ingen

visste hvordan han så ut, stormet de like
forbi ham og forsvant igjen, overbevist om
at han måtte være å finne blant likene.
Underlæreren ved døveskolen viste be
undringsverdig åndsnærværelse og mot i
det fryktelige øyeblikk. Han talte meget
høyt, sang og drakk nasjonens skål med en
ubekymrethet som om det slett ikke var
fare på ferde. Licard, som satt med en penn
i hånden, lot den hurtig løpe bortover
papiret, uten å ane hva han skrev. (Det viste
seg siden at han bl. a. hadde skrevet en
historie om en av sine døve elever, som for
en tid siden hadde pågrepet en tyv som
hadde stjålet Licards portemone.) Den

Til venstre:
Døves kirke, Oslo. Pastor Bonnevie-Svendsen.
Døves kirke, Trondheim.
Døves kirke, Stavanger.

Til høyre:
Døves kirke, Trondheim.
Døves kirke, Bergen.

store fare han selv hadde svevd i, hadde av
skåret ham i å følge begivenhetenes gang.
Da jeg meddelte ham at-hans venner ikke
lenger var i live, kastet han et blikk ut av
vinduet og så deres lik. «Ja», sa han, «det
er et mirakel at jeg lever» ...
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(J)ppe på krøtterplassen ved Hvalp
sunds marked sto en gammel
bondekone med en enslig ko.

Hun sto litt avsides med sin enslige ko, hva
enten det nå var av beskjedenhet eller for
bedre å bli lagt merke til. Hun sto der så
rolig, med hodetørkleet trukket litt fram
over pannen for solen, og hun. strikket på
en strømpe som allerede var lang og brettet
opp i en tykk rull. Hun var kledd etter pen
gammeldags mote, med indigofarget skjørt,
som tydelig luktet av hjemmefarging, og
med et brunt strikket sjal i kors over det
flate bryst. Hodetørkleet var falmet og
hadde bretter etter å ha ligget bortgjemt,
og treskoene var flatbunnede, men hun
hadde blanket dem. I det grå hår var det
stukket en ekstra strikkepinne, foruten de
fire som hun så flittig brukte med sine
gamle, forslitte hender. Hun sto med et øre
vendt i retning av musikken som lød bort
til henne fra krambodene, mens hun av
og til kastet et blikk omkring seg på folk og
krøtter som trengtes sammen i nærheten
av henne. Handelen gikk sin gang. Det var
støy og brøl omkring henne. Ståket syntes
å komme alle vegne fra. Det hørtes vrinsken
oppe fra hestemarkedet, ståk og fløyting
fra båtene nede ved stranden, skrik fra
gjøglere og trommeslag. Men konen sto
der så stille i solen og strikket på sin
hose.

Og ved siden av henne, med hodet opp
mot hennes albue, sto koen, hengevommet
og uttilbens, og tygget drøv. Det var en
gammel ko, men den var god, sunn i hår
laget og riktig ordentlig holdt. Den var jo
noe skarp i akterpartiet og bortover rygg
raden, men det var ellers ekte saker det
hele. Juret struttet fint og fyldig under den,
og det var ikke alt for mange ringer på de
sorte og hvite hornene. Koen sto med
fuktige øyne og malte annen gang på foret,
stadig fra venstre mot høyre med under
kjeven, og når den hadde svelget biten,
vendte den på hodet og så seg om, for atter
å stå med rolig hals når den neste for-ballen
kom ilende gjennom spiserøret og opp i
munnen. Vel til mote lot den siklet renne
fra sin store mule, og det sang dypt og
mykt som en dunkel orgeltone i dens indre
når den dro pusten.

Det var en sunn og levende ko, som var
kommet til skjels år og alder, og som hadde
opplevd hva der kan times en ko. Den
hadde født sine kalver, uten noensinne å få
se dem eller slikke dem, og den hadde for
tært sitt for og gitt melk i god tro. Og nå
sto den her og tygget drøv, like så godt her
som et annet sted, og den svang sin hale
dusk i stive snirkler om etter fluene. Tauet
hang omhyggelig surret rundt det ene
hornet, for den ville jo ikke .stange noen
eller gå av sted på egen hånd. Det må be
merkes at den hadde sitt nye tau på i dag,
ikke det gamle og tynnslitte som den ellers
hadde på seg når den gikk og gresset. Gam-
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JOHS. V. JENSEN:

Ane
og

KOen
mel-Ane ville at hun, koen altså, skulle ta
seg ut til sin fordel i dag.

Det var en god ko, velegnet til slakt
ning, og det varte da heller ikke lenge før
en mann kom bort til den, stirret vurde
rende på den og grov sine fingre ned i dens
ryggskinn. Koen krummet ryggen en tanke
ved mannens tilnærmelser, dog uten å bli
harm.

Det norske en-hånds fingeralfabet.

- Hva koster koen, gammel-mori spurte
mannen og rettet sitt sterke blikk fra
koen og til Ane.

Ane strikket videre.
- Den skal ikke selges, svarte hun.
Og som for å slutte av samtalen på høvisk

måte, slapp hun strikkepinnene et øyeblikk
med den ene hånd og tørret seg privat be
skjeftiget under nesen.

Mannen drev videre, men i det han gikk
kom han liksom til å helle over på den ene
siden, fordi han hadde vanskelig for å løs
rive seg fra koen.

Ikke lenge etter svipper en velbarbert
slakter bortom, stryker koen over hornene
med sitt spanskrør og lar sin oppsvulmede
hånd gli hurtig over dyret'-

- Hva koster koen?
Gammel-Ane skjeler først til sin ko, som

sitrer fromt med øyenlokkene for spansk
røret. Så vender hun hodet og synes å
oppdage noe langt borte som fanger hennes
interesse.

- Den er ikke til salgs.
Ferdig. Slakteren flagrer videre i sin

blodflekkede frakk. Men ikke lenge etter
innfinner det seg en ny liebhaber. Gammel
Ane ryster på hodet.

- Koen skal ikke selges.

C.l)a Ane om sider slik har gitt en hel del
kjøpere avslag, blir hun jo kjent. De be
gynner å snakke om henne. En mann som
har forespurt om koen før, kommer tilbake
og vil endelig kjøpe den, og nå gir han et
bud som er meget fordelaktig.

Gammel-Ane sier igjen nei, litt urolig,
men bestemt.

- Er den da solgt? spør mannen.
- Nei, det er den slett ikke.
- Ja men hvorfor i all verden står du da

her og paraderer med koen?
Gammel·Ane lar hodet synke, men hun

strikker hårdnakket videre.
- Hva? Hvorfor står du her med koen?

spør mannen, som nå er rent fornærmet.
- Er det din ko?

Ja, det var det nå sikkert nok at det var.
Sannelig var det Anes ko. Hun la til at hun
så menn hadde hatt den siden den var kalv,
ja, det hadde hun så menn. - Kunne snakk
forsone mannen, tenkte Ane, så skulle det
ikke mangle. Men han avbrøt henne:

- Står du her og gjør narr av folk?
- AGud! Ane tier ulykkelig. Hun strik-

ker som i villelse. Hun vet ikke hvor hun
skal se hen eller hva hun skal svare, så lei
seg blir hun.

Mannen trenger på. Nå er han ordentlig
vred:

- Jeg spør: Er du kommet til markeds
for å gjøre narr av folk?

Da er det at Gammel-Ane holder opp
med strikkingen. Og mens hun vikler tauet
av hornet på koen og forbereder sitt tilbake
tog, fester hun sine øyne åpent på mannen.



- Det er slik en ensom ko, betror hun
ham tillitsfullt. Det er sådan en ensom ko.
Jeg har bare denne ene koen på den lille
plassen min hjemme, og den kommer så
sjelden sammen med andre kuer. Jeg bor
jo så langt fra andre folk. Og så tenkte jeg
at jeg ville ta den med meg til markedet,
for at den kunne komme i selskap med andre
kuer, som litt adspredelse for den ensomme
koen min en enkelt gang. Ja, det syntes jeg
så menn, og jeg mente det jo bare godt.
Det kunne jo slett ikke være til skade for
noen, tenkte jeg, og så trakk vi altså hit.
Men koen skal ikke selges, og nå skal vi
nok trekke oss tilbake. - Og unnskyld,
skulle jeg si. Og farvel. Og takk ...

Løsning til «Begravede byer» (side 20).
1. Moss. 2. Genf. 3. Stavanger. 4. Gent.

5. Vardø. 6. Emden. 7. Horten. 8. Nyborg.
9. Larvik. 10. Dakar. 11. Mandal. 12. Basel.
13. Hamar. 14. Køln. 15. Gjøvik. 16. Korint.
17. Risør. 18. Kanton. 19. Skien. 20. Fargo.

UHØRT TILTALE

Den 37 år gamle Salvatore Latina i To
rino, Italia, er endelig blitt frikjent i retten.
Han sto tiltalt for med høy stemme å ha
fornærmet to politimenn på det groveste.
Han ble frikjent etter å ha dokumentert
at han hadde vært døv og stum siden fød
selen og aldri hadde lært å tale.

DØVE BILFØRERE BEST!

I London finnes det 85 døve bilførere, og
en undersøkelse har vist at de klarer seg
bedre i trafikken enn de fleste som har
alle sanser i behold. I løpet av de siste seks
år har bare en av de 85 vært innblandet i

trafikkulykke. Mange sakkyndige i England
mener at de døve er sikrere i trafikken
enn andre, og de mener det kommer av at
de andre sansene er bedre utviklet hos de
døve. På grunn av sitt handicap utviser de
også større forsi ktighet.

Dessuten - heter det i et kommentar 
er det ytterst sjelden at et bil horn-signal
har hatt noen betydning i en trafikksitua
sjon som tilsynelatende har utviklet seg til
en ulykke ...

STAKKARS BARN!
Undervisning av døve er noe ekstra

vanskelig på Ceylon (8 mill. innb.). Befolk
ningen er hovedsakelig singalesere og ta
miler, som har hvert sitt språk og hvert sitt
alfabet. Singalesernes alfabet har hele 341
skrifttegn, og tamilernes har 247 skrifttegn.
Landet har bare to døveskoler, og elevene
skal undervises i begge språk og begge alfa
beter. Da man har funnet at barn lærer
meget fortere ved hjelp av engelsk, med det
enkle 26 bokstavers alfabet, er resultatet
blitt at også dette er innført i undervisnin
gen. Barna skal altså lære 3 alfabeter og 3
språk i døveskolen. Styreren ved den eile
skolen har selv konstruert et fingeralfabet
for tamilernes 247 skrifttegn.
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2)u bor i det grønne huset med lang,
låg svalgang ut mot breie lande
veien - svart, tett hekk rundt

den hagen der du er til.
Jeg vet det så godt .. jeg så deg den første

dagen du satt ute, første vårdagen dette
året. Stolen din var lys, lys blå og polstret
og fin. Du 6g var fin, og så smekker at jeg
måtte tenke på en liten nykommet mager
stær - nett kommet heim til Norge. Rundt
deg sto det lyse, slanke seljer som satte
lubne knopper i grått og gull. Du satt i lys
bisamkåpe, mjukt og lett lå den om deg og
ga ikke mye av deg å se. Satt du og kurte
etter en nylig overstått sykdom! Du satt så
still, rørte ikke armene engang. Du var som
et billede. Men det var et underlig liv i de
smale, skrå øynene dine, og ansiktet ditt
satte små grimaser mot det sterke lyset. En
eneste gang så du visst mot det grå huset
der jeg satt på altanen med mine bøker
og så på deg, bare på deg - det vart studiet
denne og mange, mange andre dager. Jeg
tenkte: Mellom oss går det en vei - men
jeg er ikke hos deg og du er ikke hos meg
og at vi ikke er det - hele livet vårt!
Slik dulper det i hjertet mitt. Det dulper
og dufter vår fra de isfiekkete jorder, fra
den sølvgrå strømmen av glinsende pytter
- liv som gryr under dem, har sin egen
stille lyd, gryr og er til, det drypper fra
takene, det drypper fra trærne .... nei,
som hjertet mitt banker!

Men ennå er lyset iskaldt og hardt over
alle åsene, skjønt tjernet lyser og orekrat
tet har unge, svaie røde kvister. Det er
vinteren som går. Den tar med seg den
store tyngslen som satte alt liv ned og la
alle blomster øde - sålenge. Ja, bare så
lenge. For det er kommet små sangere al
lerede. En av dem er du, det sitter jeg og
tenker, enda jeg ikke vet om du tar en tone.
For det er som en sang å sitte her nokså
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skoletrøtt og bare se på deg og vite at for
ikke mange dagene siden så lå det store,
grønne huset stilt og uten liv. Tomme var
alle rutene som blinker i dag. Stille var de
gamle trærne som lever så opp at det er som
de står og har seg en myndig og mektig
prat med åsene rundt omkring, nikker og
svaier og gjør tegn om alt det de vet og alt
det de venter denne våren, som er en ny
vår for alt liv. Det var så skremmende tyst
om huset at en gikk varsomt om det og
kj.ente seg som en innbryter. Men så den
ene velsignete dagen kom den grå bilen.
En sterk mann løftet deg ut, og det lydde
skritt på grusgangene. Det vart den første
dag. Og så er det skapt som skapes burde,
tenker jeg her jeg sitter og synes jeg lever
så sterkt og vet så mye om livet. Og så er
det bare det at den mannen bærer deg ut
og inn alle dagene som er og som skal kom
me og vare så lenge det fins liv - ja, det
sitter jeg og tenker, og jeg har nesten ikke
råd å sove av lengsel etter denne nye dagen,
da det skal hende. Han steller så ømt om
deg at det suser i hjertet mitt. Og når han
vet at du sitter godt, og når han har sett
at du smiler, så går han til sitt, og så er det
bare du og jeg lenge. Jeg vet så mye som at
han er din far og at det er Titti du heter
ja, også at du er lam .. kanskje bare så
lenge, det er noen her som tror det. Jeg
6g tror det. Noe så nydelig som deg kan ikke
være satt vekk for godt. Du er da ikke eldre
enn femten år, så det er år i vente også, og
livet, det er underlig mange ganger. Det er
ingen som vet ....

Jeg hører med min far, som er lege her i
denne byen, om det vil ta lang tid med det
som du plages med. Han sier at det vet han

ikke. Det kan gå fort, og det kan vare ....
slik er livet. Men det er kanskje ikke så
sikkert at det kan bli annet enn krykker .... 
slik som med deg, sier far og smiler som det
skal så være. Ja. Når det er slik, så må det
visst så være. Jeg synes at jeg er temmlig
rask allerede, når jeg kaster meg ivei. Og
mine kamerater på skolen sier: - Du, vi
tenker slett ikke på at du ikke har det som
oss. Du er så kjekk, sier de. Nåja. Kjekk!
Men jeg skal da bli noe. Det er for det jeg
sitter på altanen med bøkene mine og er
flittig .... ja, var det før - altså. Nå sitter
jeg her og stirrer etter dine røde sko, som
jeg har sett du har på deg når faren din
bærer deg ut. Du er som et under for meg,
og jeg sier «Titti» til deg, og jeg eier deg
her jeg sitter og er som du.Jeg må få kjenne
deg, har jeg tenkt. Men du er ikke så sted·
fast her som vi. Du flytter. Jeg har noe å
fortelle deg når det blir sommer: Vi kan ro
utover det vesle vatnet, som du vel også
sitter og ser på som jeg. Du skal vite at
jeg har båt med årer i, og at jeg er sterk til
å ro. Far sier: - La bare Rudolf ro. Han har
så fint håndlag. Der kan du høre hånd·
lag, det er også noe. Ja, svært mye en
kan da ikke utrette så lite med hendene,
vet jeg. Vet du det, du! Det fins en fin
holme også, som vi kan lande på og plukke
liljekonvaller. Der er fine trær, furuer som
ikke gjør annet enn å stå der og suse hele
døgnet. De er så grønne og så ranke at det
er de fineste furuer i hele verden. De har fin
mose om stammene, og der står konvallene
og vet at det er sommer de 6g, men de vet
ikke at den skal slutte å være. Vi som vet
det, må skynde oss .... skynde oss, forstår
du, så det ikke blir for sent. Jeg kan ta med
meg det rare eventyret som forteller om
den dragen folk tror har bodd i en grop der
inni furuskogen på denne rare holmen ....
grotten, sier de, og somme tider sier de



dragegrotten og. Den røde steinen utfor
grotten er blodrød, for der satt dragen .og
åt maten sin når den kom fra rov. Hele lange
sommerdagen kan vi være på holmen, jeg
ror deg heim igjen når solefallet er ved å
komme, jeg er snart sytten og svært sterk
i armene mine. Du kommer til å le over
mange ting ved meg, for jeg gjør vel noen
rare kast med krykkene for å få alt til å
klaffe, forstår du. Ja, altså når jeg skal lande
og gå opp.

Ja, enn den dagen! Jeg heter Terese, sa du.
- Heter du ikke Titti, da? - Det sier

far det, sa du. - Kan jeg si det, sa jeg. 
Synes du det er penere så, sa du. Du så
på meg litt lenge, uten at jeg kunne svare.
Jeg sa: - Alt er pent. Og så vart jeg rød
så det brente i hele ansiktet og jeg måtte
svelge, og jeg ønsket at jeg ikke hadde sagt
et ord og at ikke du hadde sagt noe heller.
Men så lo jeg, for jeg vart så glad. Du rynket
brynene: - Ler du også, sa du. Jeg svarte
ikke noe på det, så bare på deg. Så lo du og.
Da mintes jeg at vi satt i hagen din og at
det ikke var jeg som hadde sagt at jeg ville
komme. Du hadde sagt at jeg skulle komme.
Faren din kom med sjokolade til oss. Han
sa at jeg måtte komme så ofte jeg hadde tid.
Jeg så på deg og bukket pent. Så nikket du,

og så visste jeg at slik er det å være over
all smerte. Om litt, da vi var alene, satte
jeg ivei på stavbenene mine og fant en selje
kost så full av rakler at det gylne støvet la
seg som et dryss på dine blå silkeputer.
Ansiktet ditt dro seg ihop, som om du ville
gråte, og jeg kastet meg ivei for å bli vekk.
Da hørte jeg du lo. Jeg kom ikke vekk.
Jeg måtte snu. Du sa: - Bare ikke bli redd.
Du skal komme alle dagene, skal du. Du
skal være min venn, forstår du? Når jeg
ikke har noen annen så. Ja, det sa du, og
ordene dine ringte for meg hele den natta,
og jeg fikk ikke sove. For jeg, jeg skal være
din venn. Og da faren din kom like før jeg
gikk ... ja, du herjet så underlig rart med
meg, som om jeg hadde vært din venn all
tid. Din far sa: - Bortskjemt liten jente,
dette her. Da så du på meg, morsk i an
siktet så det gnistret. Men jeg var så lykke.
lig at om du hadde sparket meg, så var jeg
ikke redd. Venn ... venn, sa du ikke det,
kanskje! Jeg sov som sagt ikke den natta,
og jeg for ivei tidlig neste morgen og fant
alle de kortstilkete lerfivler som jeg kunne
se ute på jordet langs elvebakken utfor
byen, som var nokså langt unna. Og jeg har
visst ikke noengang før gjort den veien så
fort. Jeg tror ikke det. Det dufter så godt
jord, sa du og snuste på dem. Så satte du

dem opp i ansiktet på meg, og jeg snuste
og kunne kjenne at du hadde hatt dem nær
deg. Siden fant jeg blåveis i skogen på ut
siden av byen - ja, jeg humpet ikke noe
sted uten med en liten blomsterkurv hen
gende på krykken min, forstår du. Sammen
ordnet vi og satte dem i vase. Du var så
ivrig.

- Du er flink til gutt å være, sa du.
Hjertet mitt vart stort i brystet .. liksom
ukjent for meg. Jeg kjente fryd. Jeg vart
voksen den våren, tror jeg. Jeg vart kåt og
vittig ved din blå stol. Når du lo så nydelig
til alt jeg sa, da kjente jeg et mot uten gren
ser. Og den dagen jeg ville ro deg til grotten
og holmen, sa du: - Nei da, Rudolf, for så
må det være en til for å få meg i land, og så
blir det ikke bare du og jeg da ... så det vil
ikke jeg det. Vil du det du da? Det gnistret
skøy i de skrå øynene dine, og det var som
det gnistret stjerner rundt oss .. jeg så
ikke noe på mange minutter. Men da faren
din kom for å reise med oss, så gjorde vi
det, men du var ikke så morsom, og du
gjespet og var trøtt, det sa du, det. Som
jeg solte meg i det at du ville ha det bare
for oss to. Du sa: - Så ror vi til oss igjen,
og så skal vi ha det deilig, sa du ikke det,
kanskje? Men da vi så kom der og faren din
var gått, sa du: - Så, Rudolf, nå skal vi

- En sterk mann løftet deg ut, og det lydde skritt på grusgangene.
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Sørlands~idyII
AV RAGNVALD HAMMER

"[Kan man vel tenke seg noe koseli
gere enn Sørlandets viker, nes
og smilende holmer? Tenk å få

bade i den glitrende sjøen og etterpå strek
ke seg på de solvarme holmene - eller å
farte rundt i motorsjekte mellom alle øyene!
Du tror at nå renner du rett på land, og du
tenker kanskje etter om samvittigheten er i
orden - men så åpner det seg igjen forut
og tankene kan falle til ro. Eller å seile ute
på havet! Farkosten duver opp og ned, opp

ikke være alvorlig. Vi skal være øm. Ja, det
sa du. Og jeg var vekk i deg, og du var min
prinsesse som jeg aldri ville miste. Strålende
dag. Strålende døgn! Av og til så du på meg
som du tenkte etter: - Ja, en gutt skal vel
helst være førlig og sterk og ikke til å vinne
over. Men en liten jente kan en da så godt
bære på armene sine hele livet. Det tenkte
jeg. Men vi snakket ikke om det. Og alle
de dagene det var sommer, visste ikke vi
at de gikk.

Så lukket det grønne huset en dag. Jeg
så deg reise i den grå bilen. Jeg står igjen og
venter at du skal komme en annen vår ...
som det er i morgen. Du kysset meg på
kinnet. Jeg vil ikke vaske det kinnet i
tusen år!

26

og ned. Snart kan du se all den smilende
sørlandske idyll, i neste øyeblikk ser du bare
hav og himmel. Men fra det urolige havet
er det ikke langt inn til lune viker. Ja, Sør-

. landet er ferieparadiset framfor noe annet
sted!

Terje het han, og fart til sjøs hadde han
fra han var en neve stor, i hvert fall fra kon
firmasjonsalderen. Det var i seilskutenes
tid han dro ut, den gang det var virkelig sus
over sjømannsyrket. Han hadde klatret som
en Tarzan i master og rigg, gått på bommen,
ridd av mang en orkan mens seilene ble slitt
til filler, og forlist hadde han flere ganger.
Han virket på samme tid barsk og mild, og
så hadde han et så forunderlig sympatisk
utseende.

Nå hadde han gitt opp sjøen for å leve
på landjorden sammen med sin datter Kari,
som var døv. Etter at hans kone døde, var
Kari blitt helt alene. Terje hadde utkjempet
en hard ind re kamp før han sa sjøen farvel.
Sjølivet var det eneste virkelige liv han
kunne tenke seg, men ansvaret for datteren
hvilte tungt på han. Så hadde ansvarsfølelsen
tatt overhånd. Han hadde kjøpt seg et små
bruk,og der hadde han det godt sammen
med datteren. Men når stormen ulte rundt
huset og slet i trærne, lengtet han ut igjen
på det store, stormende hav, til kampen
mot natu rkreftene. Jo, han var en ekte sør
lending, Terje.

Første gang jeg besøkte dem, traff jeg
ikke Kari hjemme. Hun var ute med motor
sjekten sin, sa faren. Jeg stusset, for sant å
si var jeg ikke vant til jenter som behandlet
motorer. Men jo da, Kari greide det nok.
Verre var det at hun ikke var hjemme så
hun kunne lage mat for gjesten. Men Terje
visste råd med det også, hvis jeg da ville ta
til takke med å bli servert på seilskute
maner. - Vel, jeg var sulten, og jeg syntes
det hørtes forlokkende ut. Vi satte oss ved
kjøkkenbenken og skar noen drabelige
brødskiver. Ja, han hadde ikke noe godt å
by på, sa han, men når han var kvinnfolk
lens, så ... Og han lette fram den ene lek
kerbisken etter den andre, så jeg måtte
ten ke på fanten som kokte su ppe på en spi
ker. Til slutt hadde jeg følelsen av å ha fått
servert et riktig herremannsmåltid. Hadde
de det slik på seilskutene i gamle dager, så
kunne nok noen hver ha lyst til å dra til
sjøs. Men oppvasken fikk stå til Kari kom
hjem.

Terje og jeg dro avsted for å hilse på en
døv kvinne som bodde i nærheten. På veien
passerte vi en rekke bugnende morelltrær,
og jeg ble nødet til å forsyne meg alt jeg
kunne. Det var sannelig ikke lite jeg for
tærte. Vi måtte fortsette turen i robåt.
Terje tok årene, og med kraftige tak drev
han den vesle båten fram så det formelig
fosset om baugen.
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* AV SIGBJØRN OBSTFELDER *
* ** ** ** Julaften! ** Julaften med julelys i vinduerne, ** bugnende juletrær i storstuerne, *i julesang ud gjennem dørsprækkerne! i
i Jeg vanked alene i gaderne i* og lytted til barnesangene. ** Jeg satte mig ned på trapperne *
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* * ** ** Og jeg gik ud på markerne - ** ud - blandt stjernerne. *i Min skygge gled hen over skyggerne i
* af dødningearmede trær. *
* ** Jeg fandt et lig mellem sneglimtene, ** snejulelysene, ** et lig, som endnu bævrede, *i en stakkels frostdød spurv. i
* * *i Og jeg gik hjem til mit tagkammer i* og satte lyset i min flaske. *
i Jeg satte lyset i min flaske i
* og la Bibelen på min kiste. *
* ** Jeg knæled ned ved min kiste *
* og blæste støvet af min bibel. *
* ** Jeg folded hænder over min bibel *
* ~~&. *
* ** ** ********************************
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Da vi kom tilbake, var Kari på plass på
kjøkkenet, og jeg ble kjent med en kjekk
ungdom. Du verden som hun og faren pra
tet! ja, jeg var da med jeg også. Det var en
fryd å se hvor godt far og datter forsto hver
andre, og hvor utvungent de snakket sam
men. Likegyldig hva vi snakket om, så var
hun like våken og interessert. Men da hun
også ville lage mat til oss, måtte vi si nei
takk. «Seilskutekosten» var enda ikke for
døyd.

$den besøkte jeg familien hvert år, helst
i morell-tiden. Det passet heldigvis slik.
Og tegnet på at jeg hadde forsynt meg nok?
jo, når grenene begynte å knekke under
meg av tyngden, var det varsel om at det nå
var best· å klatre ned, hvis jeg da ikke ville
ha meg en kort og lite vellykket flytur!

Alltid var det festlig å være der. Du ver·
den for et humør far og datter hadde!
Rolig tok han alt. En dag kom han f. eks.
med en bør høy på ryggen, og han hadde
snørt kraftig til. Plutselig drattet en forvir
ret hoggorm ut av børen. Terje lot som
ingenting, mens jeg kjente at det isnet ned
over ryggen midt i sommervarmen.

Alltid hadde jeg et bestemt inntrykk av
at far og datter var de aller beste venner.
Men en gang ble jeg slått av tvil.

jeg kom oppover mot huset, som vanlig
uventet. Da fikk jeg høre noen gjennom
trengende hyl. Mange underlige tanker, og
ikke nettopp fromme, begynte å tumle rundt
i hjernen min mens hylene vedvarte. Når vi
engstes av ett eller annet, har hjernen lett
for å løpe løpsk. Vi har en tilbøyelighet til å
tro det verste. Nå så jeg meg i tankene som
helten som skulle befri prinsessen. Nye hyl
skar gjennom luften og ga min fantasi ny
næring. Nå var det godt at jeg kom, så jeg
fikk se hvordan faren mishandlet sin datter.
jeg hørte nemlig også hans stemme inne fra
huset, men det var uråd å få tak i hva han
sa. - Kunne virkelig den alltid blide Terje
være brutal og tyrannisere sin døve datter?
jeg kunne ikke få det til å stemme. Spennin
gen steg for hvert skritt jeg nærmet meg
huset. Det var ikke til å holde ut!

Nå var jeg like ved huset. Døren gikk opp,
og ut kom faren med en stor kleskurv. Han
så forunderlig blid ut, men det bare økte
min forvirring. Var det virkelig en fullendt
skuespiller jeg hadde foran meg?

Igjen gikk døren opp, og nå var det Kari
som kom ut, bærende på ett eller annet i et
klesplagg. Og hun bar ikke noe som helst
tegn på å ha lidd noen overlast. jeg kunne
visst ha spart hjernen min for alt det tullet
den hadde syslet med på veien opp til hu
set. Men en forklaring måtte jeg ha, og den
kom da også omgående.

Saken var ganske enkel. På Sørlandet, som
de fleste steder i landet ellers, har de gjerne
en katt eller to på hver gård. Etter naturens
orden får noen katter unger. Slik var det

her. Katten hadde følt at tiden nærmet seg
nedkomsten, og den hadde sett seg ut en
fin barselseng. Dagen før hadde Kari vasket
klær, og hun hadde vært heldig å få tørket
klesvasken ute. Nå lå·tøyet der og duftet
så deilig av sol og friskluft. I et ubevoktet
øyeblikk så pus sitt snitt til å hoppe opp på
kleskurven, hvor den la seg vel til rette 
og så gikk naturen sin gang. Barselsengen
tilfredsstilte så vis·st de strengeste krav til
hygiene, og under sådanne utmerkede for
hold kom fem yndige små nøster til verden,
ti I morens store og udelte stolthet og glede.
Men selvsagt var det ikke til å unngå at

det rene tøyet ble utskjemt. Og mens den
.stolte kattemoren var opptatt av sin mors
glede og omhyggelig slikket sine blinde små
unger rene, kom Kari og oppdaget den spo
lerte klesvasken. Hvilken husmor ville vet
ikke ha skreket opp! Og Kari skrek opp.
Hun hylte, og hennes hyl skremte ikke bare
kattepus, men de fikk også den ankommen
de gjest til å ane det verste. Hverken katten
eller jeg hadde kunnet fortolke kvinnehy
lene, men hva annet betød de vel enn:
«Fille katte, som har ødelagt klesvasken!»

Og Sørlands-idyllen går videre, med sol,
sjø, seil, sjekter, moreller og kattefødsler.
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interen var ved å slippe taket, men

ennå lå snøen i dalsøkkene. Det
var tiurleik i kjølige netter. El

vene flommet strie og hev seg utfor stupene,
men stilnet så av i de store, svarte kulpene.

Jeg hadde fått innbydelse til en kjenning
som hadde bosatt seg i en fjellbygd, og da
jeg hadde noen fridager, passet det fint.
Bygden viste seg å ha en ri ktig barsk natu r.
Høyere oppe, ved Lianelven, lå et stort
anlegg, og der fikk jeg vite at det arbeidet
sterke, røffe karer. Lørdagskveldene gikk
det nok ofte vilt for 'seg på lokalet. Jeg
kunne ikke begripe at min venn, som var
skolelærer, orket å være i denne gudsfor
latte avkroken året rundt.

Eivind Holstad
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- Jeg vil ikke bytte med deg, sa min venn
da jeg satt i den hyggelige stuen hans om
kvelden. Bare se her!

Jeg åpnet vinduet og betraktet de mektige
fjellene hvor snøen lå med gyllent spinn fra
solefallet. Jeg hørte bulderet fra Vestli
fossen, og inn strømmet en så sterk eim av
vår at jeg nesten ble svimmel.

- Naturligvis er det pent her, sa jeg,
Men så ensomt - og fjellene er så mektige
at en kjenner seg liten. Jeg kunne ikke holde
ut her lenge.

- Snart kan du høre orrhanen, sa min
venn, og du skulle se når åsliene og fjellrev
nene grønnes. Da finnes det ikke vakrere
sted. Det er ikke mange steder hvor en
kommerslik i kontakt med naturen som her.
Se på fløterne og anleggsarbeiderne våre!
Harde karer. Mange ganger bråker de og
ryker sammen i slagsmål, men mannfolk er
de, det er sikkert.

- Ja, sa jeg, og du er jo født heromkring.

- Jeg vet om en bymann som liker seg
her. Det er en ung mann på din alder, og
han kom hit til bygden for to år siden. Det
er presten. Du kan tro han har hatt litt av
hvert å stri med. Den gamle presten interes
serte seg ikke for annet enn prekenen sin,
men den nye tok fatt på arbeidet ute i
«menigheten» med det samme. Både han
og hans kone er utmerkede mennesker. De
kom hit til bygden en lørdag, en vårkveld
som nå med berusende luft. Det var mange
fløtere her akkurat da, og disse møttes med
bygdens egen ungdom til fest på lokalet.
Det var drukket atskillig, og det gikk livlig
for seg. Jeg hentet presteparet på stasjonen.
Det slo meg straks hvor liten og uanselig
presten virket, men jeg fant snart det faste
og sterke blikket hans.

Da vi kom til lokalet, ble vi vitne til et
slagsmål mellom fire kraftige karer. Presten
ba meg straks om å stanse, så han kunne
snakke slåsskjempene til rette, men da jeg
så hans kones engstelige blikk, kjørte jeg
videre. Presten spurte meg ut om forholde
ne, og jeg forklarte at lørdagsrangelen var
en viss foreteelse som det neppe var noe å
gjøre ved.

Første søndagen jeg hørte presten preke,
ble jeg klar over at han var en sterk per
sonlighet, og han uttrykte seg meget klart
og bestemt. Men kirkebenkene sto nesten
tomme ....

De første ukene besøkte presten hjem
mene for å lære menigheten å kjenne, men
de tause anleggsarbeiderne og fløterne møt
te ham kjølig. Hva hadde denne nykomlingen
hos dem å gjøre? Han burde holde seg for
seg selv, slik som gamlepresten hadde gjort,
og ikke blande seg opp i hva de foretok seg.
Hvis de trengte ham, så skulle de nok opp
søke ham.

Så kom en lørdagskveld da presten hadde
lagt beslag på lokalet til et ungdomsmøte.
Det var ikke noe å si på frammøtet, for
karene hadde bestemt seg for at det skulle
være første og siste gang presten fikk snyte
dem for lørdagsmoroen. Prestens manende
tale og oppfordring om å stifte en forening
hvor de kunne lese, diskutere og liknende,
ble møtt med skrallende latter. Noen be
gynte å krangle, og det gikk ikke bedre enn
at hele møtet endte i kaos. Det ble ikke
gjort flere forsøk på å stifte den forenin
gen.

- Og enda sier du at presten liker seg
her, sa jeg.

- Vent nå litt, sa min venn. Den våren
var det storinnrykk av fløtere her, og det
fulgte ekstra meget bråk med. Presten gjor
de gjentatte forsøk på å tale karene ti I rette,
men de snudde bare ryggen til. Jeg kom
tilfeldigvis i prat med en av fløterne en dag.
- Den vesle tassen snakker til oss, sa han.
Han kan være glad så lenge vi ikke hiver
ham opp på en fjelltopp, men vi burde vel
gjøre det så han kan komme nærmere him
melen. Hadde det vært et mannfolk som



kunne gitt meg real juling, så skulle jeg ha
respektert ham, men denne tassen, nei ....

Presten var nok nær ved å miste selvtil
liten. En dag kom han hit til meg. Siden har
vi vært venner. Han syntes synd på disse
ungdom mene som kastet bort livet sitt, men
det lot ikke til å finnes håp for dem. Det er
bra karer i grunnen, sa han. De er ikke redd
for noen ting. Men det er synd at de ikke
bryr seg om det som er verdifullt her i
livet. - Kom hit, der nede på veien går
presten!

Det hadde tatt til å skumre, men jeg
kunne likevel tydelig se skikkelsen som med
forte skritt gikk forbi der nede.

- Nå forstår jeg at disse fyrene du har
fortalt om ikke bryr seg noe større om ham,
sa jeg.

- Jeg er ikke riktig ferdig, sa min venn.
Prestan er en besynderlig mann. Han ga seg
i hvert fall ikke. Han oppsøkte fløterne i
spisebrakkene. Han forsøkte ikke akkurat å
omvende dem. Han pratet om alt mulig,
om sport, bøker og aktuelle problemer.
Stort bedre gikk det riktignok ikke. Det var
ingen som viste interesse for ham, og karene
fortsatte med rangel og slagsmål.

Min venn gjorde en pause før han fort
satte:

Så var det en ettermiddag at jeg traff
presten da han var ute og gikk en tur. Vi
ble i følge oppetter elven. Den fløt bred og
mektig i vårflommen. Vi ble enige om å se
litt på utbyggingen av Vestlifossen.

Da vi nærmet oss, hørte vi klangen av stål
mot fjell gjennom fosseduren, men da vi
kom fram hadde karene spisepause. De enste
ikke presten, men han på sin side lot som
ingenting mens vi sammen gikk rundt og så
på det hele. Da arbeiderne igjen tok fatt, ble
vi stående og se på enda en stund. - Se på
ham der, sa presten og pekte på en som satt
overskrevs på en stålbjelke. Langt under
ham gikk elven stri mot fossen et stykke
lenger nede. Om han skulle miste balansen,
ville livet hans ikke være stort verd.

Presten hadde ikke før sagt det, så vendte
karen seg etter verktøyet sitt, men han for
regnet seg nok. Vi så hvordan han tok over
balanse, fekte vilt med armene for å finne
feste, og så forsvant han i dypet. Vi hørte så
vidt plasket gjennom fosseduren da han
nådde vannet. Det var et fall på vel tyve
meter, og jeg tror ikke det var andre enn
presten og jeg som så hvordan det hele gikk
til.

Jeg gjorde automatisk anskrik, og situa
sjonen gikk fort opp for arbeiderne. Vi ble
alle stående som fjetret og stirre ned i den
fossende elven, hvor vi bare av og til fikk
et glimt av den kavende skikkelsen. Men
før vi visste ordet av det hadde presten
kastet hatt og frakk, og han stu pte ut i
elven før noen rakk å hindre ham. Vi så
ham komme opp igjen, ta peiling og med
hurtige svømmetak legge avsted, kjempen
de med den hvirvlende strømmen. Arbei
deren var nå drevet et godt stykke ned-

over. Han kjempet forgjeves mot vann
massene. Lange stunder var han under.

Presten greier det aldri, og Johan kan
ikke svømme, ropte en svær kar. De er
snart ved fossen, og da er det ute med dem
begge.

Et par karer hadde sprunget et stykke
nedover med et tau, som de nå slengte ut
i elven. Arbeideren var igjen blitt borte,
men så så vi presten dukke, og en stund
etter' kom han til syne med arbeiderens
svære, tilsynelatende livløse skikkelse i
armene. Presten kjempet en håpløs kamp
med strømmen, som førte begge stadig
nærmere fossen. Tauet var det ingen mu
lighet til å nå. Et nytt tau ble kastet ut,
uten resultat. Det var bare sekunder igjen.

Da var det at en ung gutt hoppet ut med
en line om livet, og etter en voldsom kamp
mot vannmassene lyktes det ham virkelig
å nå fram til presten, som fremdeles kjem
pet tappert, tviholdende på arbeideren.
Langsomt men sikkert ble de halt innover
mot land av kraftige anleggsarbeidere.

Segneferdig av tretthet gikk presten
likevel straks i gang med opplivningsforsøk,
og ikke lenge etter slo den druknede øynene
opp. Presten rettet ryggen. - Dere får
se å få av ham klærne og pakke ham inn i
noen solide ulltepper, så er han nok full
kar igjen i morgen, sa han rolig.

Alle hadde samlet seg rundt presten, men
ingen hadde sagt et ord. Taose sto de og
så rett ned for seg, som om ingen vågde

I~"\ I\
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- Du får ha takk da, pastor, sa han.
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UTE. FRA VERDEN, DEN VIDE

og nedover siden, og han forklarte tegnet
med at knappene på den kinesiske folke
drakt sitter slik.

En tid senere fikk Danmark besøk aven
døv japaner. Plum tok imot ham. «Du er
altså fra Japan!» Og Plum førte fingrene opp
til øynene. - Japaneren slo avvergende ut
med hendene: «Nei, nei!» Og han forklarte
at tegnet for Japan er at man med tommel
og pekefingeren lager et omriss av øy
gruppen, omtrent som en banan. «Vel,
du får unnskylde meg, men hva er så ja
panernes tegn for Kina!» spurte Plum.
Japaneren førte straks fingrene opp til
øynene ...

Nå er prinsippet at hvert land selv må få
avgjøre hvilket tegn de ønsker anvendt for
sitt land. Ergo bortfaller skjeve øyne både
for kinesernes og japanernes vedkommende.

Hva sier eskimoene?

LYKKELIGE AMERIKANERE!
Vi er både forbauset og overrasket. Vi

arme europeere gjør jo alt vi kan for å prøve
å holde tritt med foregangslandet USA 
så også når det gjelder film. Over hele
Europa har man systematisk gått inn for å
avskaffe filmtekstene, med den begrunnelse
at lydfilm skal være lydfilm - og dessuten:
slik gjør de i USA! Og er det kanskje ikke
noen som har antydet at tekstene forstyr
rer!

Men nå da vi har begynt å nærme oss må
let, gjør amerikanerne et nytt sprell. De
begynner å tekste filmene igjen! Kongres
sen bevilget 250.000 dollars til teksting av
film i 1960, og samme beløp er stilt til rå
dighet for 1961. Dette er imidlertid bare en
begynnelse, og det regnes med økede be
vilgninger til dette formål i årene som kom
mer. Begrunnelse: De døve har like stor
rett til å få glede seg over en film som de
hørende, og en kulturnasjon legger ikke
sten til byrden for de handicappede. En
nasjon med selvrespekt tilgodeser ikke bare
de som er i flertall. Mer enn noen andre
er det de offentlige myndigheters plikt å
hjelpe de ulykkelige i samfunnet. Hvem
skulle vel ellers gjøre det!

lykkelige USA!

SIMULERTE STUM
En 90 år gammel snekker i landsbyen

Dorf i Bosnia, som i ca. 45 år har gått for å
være stu m, er plutselig begynt å tale igjen.
Han har nå innrømmet at han bare har
simulert stum. Det var ved begynnelsen av
første verdenskrig at han fant på dette, for
å slippe krigstjeneste, og det lyktes ham
også. Når han ikke tidligere har holdt opp
å simulere, skyldes det redsel for at det
skulle virke mistenkelig. Etter at han har
passert de 90, regner han ikke lenger med
å bli gjenstand for straff.

snart situasjonen og rykket til unnsetning.
Stor var overraskelsen da Mamie begynte å
tale med tegn til russerinnen, og snart satt
de to damene og gestikulerte livlig med
hverandre.

En journalist fant denne episoden så
idyllisk og tiltalende at han dagen etter i
sin avis hevdet at et tegnspråk av denne art
ville kunne løse alle diplomatiske vanske
ligheter.

HAN VAR IKKE EVNEVEIK
Etter å ha stått oppført i kirkeboken som

evneveik siden skolea!deren, skal en ung
mann i Norrbotten, Sverige, nå rehabilite
res. Ved hørselssentralen på sykehuset i
Boden har man nemlig avslørt et opprøren
de mistak. Mannen er ikke evneveik, men
tunghørt. Betegnelsen «evneveik» skal nå
strykes i kirkeboken, og mannen skal om
skoleres.

IKKE SKJEVE ØYNE, TAKK!
Hva er vel naturligere, når man skal finne

et tegn for kinesere og japanere, enn å ten
ke på disse folkeslags «skjeve» øyne - og
altså ganske enkelt med fingrene gjøre sine
øyne skjeve! Nei, for oss er det en opplagt
sak.

Visepresident i WFD (de døves verdens
union), dansken Ole Plum, traff en døv
kineser. «Du er fra Kina!» spurte Plum og
førte fingrene opp til øynene. - Kineseren
rystet energisk på hodet: «Ikke det tegnet,
det er tegnet for Japan!» - «Hva er da
tegnet for Kina!» spurte Plum. - Kine
seren førte tommelfingeren over brystet

MAMIE VISSTE RAD
I «Det Hvite Hus» i Washington holdt

president Eisenhower en mottakelse for det
diplomatiske korps. Den russiske tolk inn
fant seg imidlertid ikke, og den kvinnelige
russiske diplomat kom således i forlegenhet,
da hun ikke behersket det engelske språk
særlig godt. - Mrs. Eisenhower oppfattet

å møte prestens blikk. Plutselig var det en
som tok mot til seg:

- Men du er jo drivvåt, pastor, kom her!
Og presten fulgte med til en av brakkene.

Da han kom tilbake hadde han på seg en
alt for stor dongeribukse og en vid islender.
Han så rent komisk ut, men det var ingen
som lo. Karene sto bare og stirret taust,
men det var ikke lenger noen forakt å lese
i ansiktene deres. Denne spinkle skikkelsen
som de hadde vendt ryggen og ledd ut,
hadde utført en dåd som ingen av dem
hadde vågd. Han hadde satt sitt liv på spill
for å redde en av dem. Det var et kars
stykke som ingen av dem tilnærmelsesvis
hadde utført maken til.

Ja, så får vi vel se å komme oss hjemover,
sa presten da han nådde fram til meg.

Men da trådte den karen som hadde tatt
ordet fram og rakte presten neven. - Du
får ha takk da, pastor, sa han. Vi kommer
nok ikke til å glemme dette på en stund.
Du er et realt mannfolk.

Min venn holdt inne et øyeblikk. Så
føyde han til:

Hvis du vil bli med meg i kirken i morgen,
så skal du få se for noen oppmerksomme til
hørere den lille presten vår har ...
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Og så var det gjøk-uret for døve, slik tegneren tenker seg det.

Klart for start ved idrettsmesterskap for døve! sier den døve italienske tegner.

DØVE SKUESPILLERE
Flere steder i utlandet har de døve egne

teatergrupper. Under nordisk døvekongress
i København 1960 framførte døve køben
havnere «Jeppe på Bjerget», som ble en
stor suksess, og som senere ble sendt ut
i fjernsynet.

Den franske forfatter Molieres berømte
skuespill «Scapins narrestrek» er nylig
blitt framført av døve i Moskva, og det
gjorde slik lykke at moskovittene måtte
dra ut på turne.

NAR MAN BLIR SINT •••
En ung døv mann i et av våre granneland

ble i forhørsretten ilagt en bot på kr. 400.
for å ha knust en bilrute og sparket til
døren.

Sådant gjør man ikke!
Mannen satt på en restaurant. Snart ble

noen av de andre gjestene oppmerksom på
at han var døv, og de tok til å gjøre narr av
ham. Mannen fant til slutt situasjonen uut
holdelig og forlot restauranten, men vel
utenfor lot han sitt raseri gå ut over en
tilfeldig parkert bil. Det kostet ham altså
400 kroner.

Mange hørende reagerte kraftig mot dom
men. Er det rettferdig å ilegge en mann bot
for en handling som andre på sett og vis har
provosert fram? Er alle som har et lyte
forsvarsløse overfor loven og ondskapsfulle
mennesker?

Sant nok er alle like for loven, men man
skal ikke dømme bare etter lovens bokstav.
Yiktigere er lovens ånd!

vanlig nummerskive. Også vidsignalene
med bildene overføres ved hjelp av telefon
trådene.

Den dagen billedtelefonen kommer, blir
de døves isolasjon mindre merkbar. De kan
da komme i kontakt med omverdenen bedre
enn nå. På billedskjermen kan de lese på
munnen til den de taler med, og dersom
tegnspråk benyttes, går det selvsagt enda
lettere.

BILLED-TELEFONEN KOMMER
En effektiv vid-telefon - et apparat der

abonnentene både kan høre og se hver
andre - er nå under konstruksjon av
sovjetiske ingeniører. Serieproduksjon vil
bli satt i gang i nærmeste framtid, og det
regnes med at etterspørselen blir stor. I
første omgang vil de fleste apparater gå til
fabrikker og bedrifter, hvor de vil få ganske
stor betydning, men de er også beregnet
for installasjon i privat-leiligheter m. v.

Yidtelefonen består av et spesialkonstru
ert telefonapparat og en liten televisjons
skjerm. Anrop av abonnent skjer med en

bil. Han fikk sitte på, bilen kjørte, men
straks bilføreren begynte å passiere med
ham, forsto døvelæreren at det ingen annen
var enn kong Baudouin som han hadde fått
sitte på med. - Da de kom inn i byen,
ville kongen gjerne ha noe å spise. Han
stoppet utenfor et konditori, ba døvelæ
reren gå inn og kjøpe kaker, og så satt de
i bilen og spiste.

Sannelig en enestående opplevelse!

TRAGISK ENDE
Den 48 år gamle amerikanske skuespiller

innen Margaret Sullivan avgikk plutselig ved
døden få dager før hun skulle ha premiere
på et nytt lystspill i New Haven. Dødsår
saken ble oppgitt å være en for stor dose
sovetabletter, og ryktene begynte straks å
spekulere. Skuespillerinnen hadde opptrådt
meget eiendommelig i de siste årene. Hun
trakk seg tilbake fra et show på Broadway
på grunn av sviktende helse. Hun avlyste
TY-opptreden i siste øyeblikk. Osv.

Nå vet imidlertid verden hva før bare den
nærmeste vennekretsen til skuespillerinnen
visste. Margaret Sullivan, som i 30-årene
var en feiret filmstjerne, led senere av
døvhet. Men tros.s dette arbeidet hun tap
pert videre, og hun klarte lenge med hell
å skjule at noe var i veien med henne.

Man fant henne død med siste manuskript
i hånden. Hun hadde holdt på med å lære
seg motspillernes roller ..

LA DINE HENDER TALE
Ovenstående er titelen (oversatt) på en

bok som er utkommet i USA. Den innehol
der et internasjonalt tegnspråk, spesielt
beregnet på turister, og er utarbeidet av
Stephen Streeter fra Washington, en reise
byråtjenestemann og reisehånd bokfo rfatte l' .

En del av tegnene er identiske med de som
de døve bruker, resten har han selv utar
beidet. Boken selges på flyplasser og jern
banestasjoner i USA.

ENESTAENDE OPPLEVELSE
En døvelærer i Brussel har hatt en opp

levelse som han sikkert aldri vil glemme, og
som han gjerne forteller sine elever om.

Tilfeldigvis befant han seg en lørdag på
en av innfartsårene til Antwerpen, men
da han hadde langt å gå, tenkte han at det
kunne være artig å prøve å få sitte på med
en bilist. Som tenkt, så gjort. Han begynte
å vinke med tommelen, og snart stanset en
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«DØVES JUL»S PREMIEKRYSSORD 1960

1. premie kr. 50.- 48. -I: Hollandsk elv. 96. Arve. 38. Europeisk hovedstad.

2. premie kr. 25.- 49. Det motsatte av 35 v. 97. God mat. 39. Stat i U.S.A.

3. premie kr. 10.- 51. Fjærkre. 42. øy og stat.

52. Sted i Sverige, nær grensen. 44. Engelsk grevskap.

Løsning må sendes «Døves Jul»s 53. Tilbake, igjen. Loddrett: 45. Gå i -: I stykker.

redaksjon, Mannsverk 61, Ber- 55. Må vi alle gjennomgå. 1. Oldtidsby i Lille-Asia. 47. Guttenavn.

gen, innen 10. januar 1961. Pre- 56. -um: Metall. 2. Betrakte. 48. Del av Oslo.

miene sendes i posten. 57. Hører sammen. 3. S-: Fisk. 50. Tall.

58. Hverken før eller senere. 4. Månen hos de gamle 51. Ablegøy.

59. Urokkelig. romere. 52. Tall.

Vannrett: 60. Romersk mynt. 5. Bør vi ikke. 52a. Ikke jeg.

1. Svensk by. 61. S-: Ikke slakt. 6. Insekt. 54. Forsyne seg.

10. Lite utsalg. 63. Lang. 7. Utfor. 55. «Se dette.»

11. Aktuelt før jul. 65. Må vi alle ha. 8. Kort. 61. - bør vi ikke noen.

20. Buskap. 67. Bare konsonanter. 9. Lokkemat. 62. Hitover.

21. Ikke ekte 69. Hellig bok. 11. -us: Billedgåte. 64. Slektsnavn.

22. Trekke seg tilbake. 70. -je: I trærne. 12. Væske. 65. I smien.

23. På hus. 72. Stat i U.S.A. 13. Viktig for Egypt. 66. Ar-: Sjeldent guttenavn.

24. Elv i Polen. 75. Marmelade og botanisk 14. Selges til jul. 68. Ikke klart.

25. Uttalte. vekst. 15. Går på jakt. 70. Fisk.

27. Bu seg på. 77. Redaktørens hjembygd. 16. Blir tii kroner. 71. Pene.

27a. Naboer. 78. Det evig kvinnelige. 17. Gjøre i stand. 73. Bok av Kipling.

29. Kan. 79. Farlige greier. 18. Betyr «ukjent». 74. Landsens arbeide.

30. Skal vi det, må vi være 30 I. 82. Pikenavn. 19. Fra Grekenland. 75. Forstavelse.

32. Da blir vi dette. 83. Gammel titel for Tyrkias 25. Stort værelse. 76. Dårlig luft.

34. Hell i. hersker. 26. Pikenavn. 80. L - - - i -: Godter.

35. Godt sted. 85. Bakvendt drikk. 28. Delikatesse. 81. Ikke liten.

37. -a: Strømpemerke. 86. Bøyde (o = ø). 29. Mat for småbarn. 83. Edelt malm, ifølge Ibsen.

38. Spansk vin. 88. Naboer. 30. Netto. 84. Vannplante.

40. Ned, dialekt. 89. Norsk dal. 31. Kan tilberedes på mange 87. I resept.

41. I alle butikker. 90. Ytte. måter. 89. Mat, alminnelig i østen.

43. Første og siste skive av brø- 91. Propp. 33. Kanadisk by. 90a. Engelsk er.

det. 92. Ti-: Blomst og pølsesort. 34. Stort dalføre. 91 20 -14.

45. Kjøkkenredskap. 94. Drikk. 36. Del av det sydøstlige 93. Jeg.

46. Begynnelse til varme. 95. Frigjort, ubu ndet. Persia. 94. Smelte.
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Hvordan man taler med døve'

, ,

,,

For dem som kommer i berøring med døve, melder
, dette spø'rsmålet se'g: 'Hvordan ~ka{ jeg kunne snakke

med dem? I

.:~{' Som et svar på dette spørsmål, ~g fot å gl~re det
" lettere for begge parter å komme 'i k~ntakt med hver
. andre, vil vi nedenfor gi en liten ori'entering og noen

råd. I k ~.

A. Hørend'e lærer uten anstrengelse sitt morsmål av
sine omgivelser. For de døve må det flere års
intenst og krevende arbeid til. HlIl.rende hører'

• or.dene bli gjentatt tusener av ganger, og lærer
tie'm på denne måten. 0øve må innøve tungens og

~ leppenes stilling for~.'hver bokstav for å. kunne
frambringe den rette lyd. Bokstavene må settes
sammen til ord, ordene til set~inger: og ordenes
og setningenes betydning læres. Følgelig må den'
døves ci'rdforråd bli mindre, .og. derfor må en i
samtale mecl'·tføve bruke et enkelt språk.

B. Hørende kan kontrollere stemmen og uttalen ved
hjelp av hørselen. Døve kan ikke det. Følgelig
blir de døves stemme enstonig og ofte umusikalsk
og unatu rlig.

C. Hørende oppfatter gjennom øret det som blir.
sagt. Døve må se, avlese på munnen, det som sies,

Dette er mulig fordi hver lyd har sin bestemte,
men nesten eller helt usynlige tunge- og leppe
stilling. Ved hjelp av disse stillinger må de døve
danne seg et synlig bilde av ordene og s~tningene.
Følgelig må den som taler til døve tale tydelig,
skal avlesningen lykkes.

Når De kommer i berøring med døve, så husk at
de på skolen lærer å tale og å avlese, på få unntakel
ser nær. Gå ut fra at De blir forstått, og pass så på
følgende når De henvender Dem til en døv:

Still Dem 1-2 m fra den døve og påse at Deres
ansikt er godt belyst, så munnbevegelsene er lette å se.

Tal med tydelige munnbevegelser - mest mulig
med leppene og tungespissen - men lag ikke grima
ser, da vil lydbildene bli forvansket.

Tal litt langsommere enn vanlig, men husk at for
langsomt er heller ikke bra. Talen må være så naturlig
som mulig.

Lange ord er lettere å avlese enn korte, det er flere
lyder som kan sees - og setninger er lettere å av
lese enn enkelte ord; det er lettere for dem som
avleser å slutte seg til meningen. I en samtale kan den
døve ikke avlese hver enkelt bokstav og hvert ord.
men må bruke sin kombinasjonsevne.

Døveskolene

Trondheim off. skole for døve, Bispegt. 9 b, Barneskole.
Opprettet 1825. Styrer: Trygve Beyer. Skolen opptar
fortrinnsvis elever fra Trøndelag og nordligere fylker.
Ca. 100 elever.

Skådalen off. skole for døve, Vettakollen, Oslo. Barne
skole. Opprettet 1848. Skolen har tidligere hatt til
hold på Schafteløkken ved Frogner, i Arildsgt. 2 og på
Lindern. Styrer: Ludvig Langåker. Skolen c:,ptar ele
ver fra hele det sørlige Norge. 70-80 elever.

Holmestrand off. skole for døve, Holmestran d. Barne
skole. Opprettet som privatskole i Oslo 1881. Flyttet
til Holmestrand og gikk over til å bli statsdrevet 1899.
Styrer: Sjur Brekke. Skådalen og Holmestrand døve
skoler samarbeider når det gjelder opptaking avelever.
60-70 elever.

øyer off. skole for døve, Hunderst., Gud brandsdalen.
Barneskole. Opprettet 1955. Skolen har tilhold i Ner·
mo Turisthotell. Styrer: Odd Falkener Bertheussen.
Ca. 80 elever,

Bergen off. skole for døve, Vestre Torvgt. 20 a, Bergen.
Fortsettelses- og yrkesskole for døve gutter fra hele
landet. Opprettet 1942. Skolen har tilhold i Døves

Hus og tar opp elever fra hele landet. 2-årige kurs.
Styrer: Toralf Eng. Ca. 35 elever.

Stavanger off. skole for døve, Saudegt. 11, Stavanger.
Fortsettelses- og yrkesskole for døve piker fra hele
landet. Opprettet 1946. Skolen er en parallell til skolen
i Bergen. Styrer: Frk. Kristine Haave. Ca. 35 elever.

Alm off. framhaldsskole for døve og tunghørte, Jevn
aker. Tar imot gutter og piker. 1-årige kurs i boklige
fag. Opprettet 1948 av Utdannelsesfondet for Unge
Døve og Tunghørte. Statsdrevet siden 1952. Styrer:
Per Bjørndal. Ca. 25 elever.

Døves Vel, Hamar. Yrkesskole for døve og tunghørte
piker fra hele landet. Opplæring fortrinnsvis i veving,
søm, matlagning og husstell. 1-årige kurs. Skolen er
privat drevet. Styrer: Frk. Sigrid Røssum.

Hjemmet for Døve, Andebu pr. Tønsberg. Tar imot
døve fra hele landet som har særlige vanskeligheter og
komplikasjoner. Barneskole med statstilskudd. Opp
læring i jordbruk og skogdrift etc. for ungdom. Gamle
og pleiehjem. Drives for en stor del ved private mid
ler. Styrer: Gisle Espolin Johnson. Opprettet 1931 av
Hjemmet for Døve, Nordstrand (1898). Barneavde
lingen har plass til 30.
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I glede over at vi har fått etablert et konkurransedyktig trykkeri, sender vi alle les~re av
Døves Jul en hjertelig hilsen fra byen mellom de syv fjell. Vi skulle Ikke ha noe imot en
hilsen igjen fra Dem i form aven bestilling. Vi utfører alle slags oppdrag i boktrykk.
Gledelig Jul!

CVen beste glede en kan ha, er å gjøre andre glad! Vi døve har ofte nok lært riktigheten av
dette, og vi vet at vi - selv om øret er lukket - har så meget å være takknemlige for, om vi bare
er våkne for de gleder vi møter på vår vei. Heldigvis er de fleste døve selvhjulpne, men vi vil
gjerne, så sterkt vi kan, gjøre alle hørende lesere av Døves Jul oppmerksom på at de med små
ofre kan gi de døve mange gleder.

Øvelse gjør mester! Vi døve har sikkert nok bedre enn de
fleste lært nødvendigheten av å øve, like fra vi som små barn skulle lære artikulasjonens og munn·
avlesningens vanskelige kunst. Senere i livet har vi - på grunn av vår ene manglende sans - måt·
tet øve mere enn mange andre for å dyktiggjøre oss i vårt fag.

C{Jel begynt er halvt full·
endt! I Bergen har en liten gruppe døve sammen med hørende arbeidskamerater funnet sitt leve·
brød på et trykkeri som i det vesentlige eies av Norske Døves Landsforbund, de døves egen orga·
nisasjon. Døves Trykkeri A.s er ennå bare 9 år ga~melt,men vi har allerede nådd anerkjennelse
som lærested for unge døve som vil utdanne seg i de granske fag.

Møllenclalsveien 17 - Bergen - Telefon 95640


