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EI vennlig ord om kjærlighet
deg har på tungen lagt,
Det eier mer enn selv du vel
en lønnlig lryllemakt.

Det er som dugg på gressets strå,
del retter bøyet sinn,
ct sOlgløtt gjennom skodden grå
som viser leden inn.

Et vennlig ord har liflig klang
for store som for sm'!!,
del skaper fryd SOIll lerkens sang
og kan det største nå.

Et vennlig ord som ei ble sagt,
en leilighet som svant,
del er en stcn lil byrden lagt
for dem SOIll trøst ei fanl.

Et isdrypp over hånden varm
som ba om svar og bud
det gjør deg selv så sjelearm
og fjernrr deg fra Gud.

Ti fra Guds åsyn stråler klar
den kjærlighetens glans
som må i deg bli åpenbar
0111 du vil vorde hans .
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Den kristne Ira på personlig
liv etler døden har sitt utspring og
sin grunn i Iroen på Jesus Kris
tllS. Det er først en Qutoritets
fro. Slik som han møler oss i del
nye testamente beviser han seg
SOlli den der har kjent Gud og
del åndelige liv som ingen annen.
Halls ord - og ordene om ham
- virker på oss umiddelbart
overbevisende. Og når han for
kynner for oss det evige liv: «jeg
lever og I skal leve», da drister
iallfall ikke jeg meg til å si ham
imot. Og om noen annen gjør del,
da tror jeg ikke på dem, for de
er meget mindre enn Jesus.

Og likså overbevisende som
hans ord virker hans eget ånds
fylte liv. Vi får også av det et
umiddelbart og overveldende inn
trykk av at hans liv ikke var av
denne verden, men al del var noe
høyere og helligere, noe som i
silt dypeste vesen var uavhengig
av det jordiske livs forgjengelig
het. Med tanken på jesu ånds
fylte ord og liv bøyer vi oss for
han autoritet.

Men troen på jesus er noe an
net og megel Illere enn autoritels
Iro, de! er personlig opplevelse.
Ogsa dette skjer på Guds ords
grunn. For del er det underfulle
med Guds ord, at når vi åpner
våre hjerter for det, blir det le
v~nelc for oss, og vi opplever at
elcl gjelder oss. jesu gjerning
gjelder oss. Vi får våre synders
forlatelse, vi får fred i hjertet, VI

far barnekår og arverelt hos vår
hil11melske Far. Da er det at vi
kan gjøre apostelens ord til våre:
cDu har det evige livs ord.» Og
denne opplevelse, denne visshe[
spalter seg nettopp i de to deler
S0111 jesu ord i dag gir uttrykk
for: cjeg lever og I skal leve.»

Når jesus sier: cjeg skal leve,»
da ligger deri al han har det liv
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som alene har fullgyllig relt til å
kalles liv. Det er det liv SOlli ikke
er innblandet i forgjengelighetens,
syndens og dødens krefter, mcn
lever fordi det er liv og bare liv.
Det strømmer fram av livets evige
urkilde hos Gud. jesu disipler
den gang fikk jo ved påskens
opplevelser bekreftelse på sann
heten av disse jesu ord om seg

selv. Denne bekreftelse gjelder
for alle tider, også for oss. Imid
lertid kan også vi få den person
lige bekreftelse på det. Hvis det
blir et slikt levende forhold mel
lom oss, da skjer også det under
lige, at bibelens jesus Kristus
likesom trer ut av det skrevne
eller forkynte ord og kommer oss
l møte i åndens verden i vårt eget
hjerte. cDa fikk jeg den levende
møte, så salige, salige stund!»

Det er nettopp dette som er
pinsens under og som jesus lover
sine disipler i dagens evangelium.
Disiplene var blitt forferdet og
fortvilet over tanken om at jesus
skulle dø fra dem. Men da er det
at jesus trøster dem og lover at
han ikke vil forlate dem dader
løse». Han skal komme til dem i
og Illed den Hellige And og leve
videre med dem i åndens verden.

Men når det kan skje, er del
fordi ogs~ de skal leve: cjeg le
ver og I skal leve.» De skal eie
det samme åndens liv som jesus
og derfor kunne finne ham og
leve sitt liv sammen med ham i
åndens verden.

Delte jesu ord: cog I skal
leve» er derfor for jesu disipler
et følte. Og dette løfte fullbyrdes
alleredl' her i livet, i troens, hå
pets og kjærlighetens liv. Men
fullkomment oppfylles det, når
også jesu disipler har forlatt det
le liv og kommer dit hvor jesus
er. Ti jesus sier til Gud: cjeg
vil at hvor jeg er skal også de
som du har gitt meg være hos
meg og de skal se min herlighet.»

Men ordet er ikke bare et løfte,
men også et kal/.. Del kaller oss
til nå også virkelig å leve jesus
livet. Vi hører i evangeliet i dag,
hvorledes jesus poengterer det:
cDersom I elsker meg, holder I
mine bud.»' Det å høre jesus til
og få møte den levende Frelser
skjer ikke hvis man bare celsken
jesus i følelser, tanker eller ord.
Men del er selvsagt at vi m~ leve
det samme liv som jesus. For det
er jo nettopp <.let SOlli er livet, del
liv som ikke kan dø. jeg er sik
ker på, at det er på delte punkt
vi og vår såkalte kristenhet er
kommet til karl. Vi har tatt Guds
nåde ved jesus Kristus forfenge
lig og ikke levd som kristne. Der
for er verden blitt oppfyll av hal,
krig. løgn, synd. Guds plan med
verden har vi hindret.

Måtte det som vi opplever i
denne tid vekke oss til sann 0111

vendelse til åndens liv i samfunn
med den levende Herre og Frel
ser, for al hans ord kan oppfylles
på enhver av oss, på vårt folk og
vår kirke: cjeg lever og I skal
leve.»
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I 1930 viste folketellingen at
det her i Norge bodde et anfall
av 2984 døve. Det har visst aldri
vært foretatt noen beregning over
hvor mange døve det er i alt
over hele jorda, men de ville sik
kert danne et storf folk. Men noe
samkvem som ligner et folks sam
virke i krig og fred, har hittil
aldri forekommet og vil. neppe
noensinne gjøre det så lenge de
døve bor så spredt S0111 de gjør.
Det er høyst sannsynlig at det
ikke finnes noen litteratur om de
døve og deres høvdinger i svunne
tider. Om de noensinne har hat!
høvdinger mere enn de nå for
tiden har, er meget tvilsomt,
skjønt de jo hører sammen og
har flere felles interesser og der
for har lett for å samle seg i små
grupper midt i de hørendes sam
funn med en framtredende person
som midtpunkt.

Ganske visst kan en hørende
v('d sin rikere erfaring, sine stør
re kunnskaper og sine forbindel
ser med dermed følgende større
innflytelse være til stor gagn for
en døveforening enten SOI11 for
mann eller som rådgiver, slik SOIll
det skjedde i døveforeningenes
første tid, men noen virkelige
høvdinger blir de ikke. De døve
trives best .med døve ledere, men
det finnes dessverre ikke mange
av dem som er i besittelse av
de ovennevnte kvalifikasjoner, og
ikke alJe av dem ønsker å påta
seg det ansvarsfulle arbeid llIed
å løse de oppgaver som melder
scg. En god leder må være på~

lilelig og oppmerksom, ikke selte
sine egne interesser i forgrunnen,
tlg hverken glemme eller fortie
noe. Dertil må han også visc
fasthet og framsynthet ved sine
disposisjoner. Det er av betyd
ning at en har utsett seg en god
leder da han kan sette sitt preg
på de døve i lange tider framover.

De døve har all grunn til å v,erc
takknemlige mot de hørende per
soner som utelukkende av kjær
lighet og interesse for dem på
tar seg formannsvervet. De døve
har da også kommet til den for
~tåelse at ansvaret for forenin
genes og forbundets trivsel av
henger av dem selv ved al de
oppfyller sine lIIedlelllsforpliktel
ser.

Nelmer Moe.

Hilsen fra Finnland.

Vi har fra Finnlands Døvstul1l
forbunds ombudsmann, hr. Rurik
Piikancn, mottatt et brev hvor
han først takker redaksjonen for
tilsendeisen av bladet og fortset
ter:

Vi har her i Finnland med den
største medfølelse fUlgt vårt bro
derland Norges skjebne, da ·det
mot sin vilje ble inndratt i stor
krigens hvirvel. Det er med den
største sorg vi beklager at vi ikke
er i stand til å hjelpe dere, da
vårt eget land har vært krigs
skueplass. Vi føler den dypeste
takknemlighet mot våre norske
skjebnefeller for den verdifulle
pekuniære hjelp som kom oss til
del fra eders side. Den har enn
mere styrket vår samhørighets
Føleise med alle de nordiske bro
derfolk. Det er vårt håp at Nor
den måtte bli forskånet for videre
prøvelser, da vi vet at storkrigen
til det ytterste innskrenker alles
eksistenSlllul igheter.

Jeg har under Finnlands krig
1939--40 etter evne fortsatt min
virksomhet og tross alle farer
reist landet rundt for å oppIlluntre
foreningene, gi dem råd og yte
dem støtte til å fortselte sitt kul
turarbeid blant de døve. Jeg har
herved gjort den iakttagelse at de
er seg sine forpliktelser bevisst,
at de håper og tror på en bedre
framtid, uaktet flere hundre av

dem har måt let forlate sine byg
der og sine hjem som de med så
mye arbeid har bygd opp. De
deltar tross all motgang i gjen
oppbyggingsarbeidet og vil til sin
tid oppnå å erholde et cget hjem
i vårt forminskede fedreland.

Vi håper at Norges folk også
vil kOlllme lykkelig ut av sine prø
velser og sender eder Illed takk
nemlighet våre hjerteligste hilse
ner til alle.

Høyaktelsesfullt

RU.rik Pifkiillen,
Finnlands Døvstumforbunds

ombudslllanl1.

Hr. redaktør!

Hjertelig takk for at De hus
ket Illeg med påskenummeret av
«Tegn og Tale» SOlli kom franl
til mitt hjem før påske. Det val
så godt for lIleg å få delte prek
tige og leseverdige nummer med
så meget godt innhold. Ja, ved
lagt vil jeg nå i dag sende kr.
3.00 som min kontingent for
1941 og ønsker at også de mange
som enda holder bladet for kor
lere eller lengere tid uten å be
tale for det, måtte sende inn alt
det SOIll de skylder, så De kunne
bli i stand til å få sendt blaclet ut
IQ eller 12 ganger om året.

Måtte Illallge av «Tegn og
Tate»s venner I11er enn før rekke
redaktøren en hjelpende og virk
som hånd både llled innhold og
utbredelse til glede og oppmunt
ring for de mange ensolllme døve
både i byene og især på bygdene
over hele Norge.

Hall tar jo llled glede imot inn
sendte stykker og billeder.

Kåsll10 den J 5 1 4I.

Peter V. Kosl/Io.
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"Smaablade
for Døvstumme"
i København

feirer silt 50 års jubileulll i den
ne måned. J den anledning har
bladets første redaktør I Fritz
Bech. skrevet et lile tilbakeblikk
hvorav vi tillater oss å hitsette
følgende:

Bladet så dagens lys i en kam
pens lid, kampen mellom del
gamle og det nye, mellom tegn
metoden og talemetoden. Ideen
med å gi ul et blad for døve
i Danmark var ikke ny, men for
søkene var strandet. Allerede i
1853 utga Joh. Keller «Nordiske
Blacle for Døvstumme», det ul
knm nevnle år med 14 numTe og
i 1864 med 20, til en pris av
40 skilling (80 øre) kvartalet.
Så gikk del inn av mangel på
tilslutning. En enda kortere le
vetid opnådde de første «Smaa
!Jlade for Døvstumme» som star
ledes av Joh. Keller og Malling
Hansen, idet det utkom med kun
4 åttesidige numre i 1872.

Det var derfor et meget dristig
og risikabelt tiltak av daværende
døvelærer, scncre forstander Fritz
Bech å starte det nåværende blad.
Han mente at utgiverne ikke had
de vært oppmerksomme på å
gjøre de døve interessert i bla
det ved å la dem selv skrive i dct
og opprettet derfor de stående
rubrikker Personalia og Forskjel-

Livsforsikring
er en god og sikker spareform og
en stor betryggelse for familien. Be
om dr brosjyre: Slor trygghet ved
sml utlegg.

Norl';cs eldste
livsforsikringsseIshp,

Karl Johansgt. 16, Oslo.
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lige meddclelser. Bladets oppga
ve ble derfor: For, om og av de
døve.

Bladet så SOlli sagt dagens lys
i den periode da tegnmetode og
talemetode sto i den skarpeste
opposisjon til hverandre; forstan
der Jørgensen i Fredericia gikk
endog så vidt som å betegne teg
nene som en «kreftskade» på
undervisningcn. Da Bech i en
artikkel anbefalte den unge prest
Fr. Heiberg som var blitt ansatt
ved instituttct i København efter
Malling-Hansen og som fra
barnsben av var innlevd med de
døve, til å holde gudstjenester for
dem på tegnspråket over hele
landet ved leilighetsvise besøk
omkring i byene, mottok han få
dager etter et skriv undertegnet
av den nevnte forstander og hele
lærerpersonalet hvor <le sa opp
abonnementet på grunn av at han
motarbeidet den «rene» taleme
tode. Ganske kort etter fulgte
forstanderen ved den nylig åp
nede skole j Nyborg, Forchham
mer, eksemplet. Det var selvføl
gelig et hardt slag for bladets
lille budsjett slik på en gang
å miste nesten 25 abonnenter,
men det kOlli hurtig nye til, og
med en grunnstamme på 200 dø
ve og en del hørende lesere kom
han over de første år uten tap.
Da han på finansloven 1894--95
var så heldig å oppnå et tilskudd
av staten på 300 kr., kunne han
utvide bladet til 8 nummer Olll

året uten å legge på prisen. At
han hadde de døve med seg og
vunnet deres vennskap viste seg
da han valles HI formann i «Døv
stlllllllleforeningen av 1866» i
1893. Bladet utcleltes senere gra
tis til medlemmene 1I10t en liten
årlig avgift til ham. Da han i
april 1904 Illollok utnevnelse til
forstander i Fredericia, nedla han
etter 13 års arbeid sitt verv og
overdro utgivelsen til cand. teol.
Forman.

Nåværende redaktører er Viggo

Chr. Hansen og V. Asmild, dell
førsle 50111 ansvarshavende.

Vi sender jubilanten våre beste
ønsker for framtiden.

Personalia.
Forlovelse er inngått mellom

Gudrun Wennerød og Ola Maon,
begge Oslo.

50 år.
De Døves blad feirer 50 års

jubileulTl, idet dets første nummer
utkom i desember 1890. Det var
tre unge døve, typograf Christian
Bjørnstad, malermester Axel Flei
scher og kjøpmann Carl Werner
som startet bladet under navne.
«Journal for Døve:. med De døves
blad som undertittel. Utviklingen
førte med seg at tittelen fall bort,
så navnet heretter ble De Døves
Blad.

Men redaktør Bjørnstad døde
allerede i 1891, og etter en utta
lelse i bladet mistet det j ham cn
av sine besle stølter. I hans sted
trådte kobberstikker Ragnar Zic
ner inn i redaksjonen.

Bladet hadde vanskelig for å
kOlTlme over barnesykdommcnc,
og man henvendte seg derfor til
cand. teol. Conrad Svendsen om
støtte. Han overtok redaksjonen
i 1892 og kjøpte senere bladet for
50 kr. Han var dets redaktør i
omkring 40 år, til han fratrådte
SOlli presl for Norges døve. Hans
sønn og etterfølger i embedet
overtok da redaksjonen mcd bi
stand av de øvrige døveprester.

Nærværende blads redaktør
sender sine beste ønsker for fram
tiden til De døves Blad, hvis før
ste bekjentskap han gjorde for
snart 40 år siden.



Dødsfall.
Henry 8. Larsen, klokker vcd

De døves kirke i Stavanger, døde
nall til lørdag, 40 år gammel.

Med ham er Cl prektig, godt
menneske gålt borl. Rundt om i
Rogaland og videre ulover er han
godt kjent. Selv døv hadde han
ell egen evne til å komme i kOIl
takt med de døve. Og hans dype
forståelse og gode hjertelag gjor
de ham elsket og sett opp lil av
delte folk, som han kalte silt folk
her. Hans liv salte dype merker
eller seg som vi lakker Gud for.
Fred over hans minne.

Klokker Henry B. Larsen ble
begravd torSdag 24. april fra
Ladegårds kapell. Det var vak
kert pyntet med lys og blomster,
og mange mennesker hadde fun
nei veien dit, både døve og hø
rende. Eller sangen cHaleluja,
jeg har min Jesus funneb talte
pa-slor Brekke ul fra bibelstedet:
cDitt Ord er en Iykte for min fol
og et lys for min sti:t. lian fram
holdt hvor dette passer på hall1,
vår venn som nå er død. Guds
ord hadde fålt vært hans ly kle og
lys igjennom livet. Helt siden han
for mange år siden opplevde Je
SliS I<ristlls. Del var en aften I
fretsesarllleiokalet. Han gikk
uoppfordret fram og bøyde kne
der. Offiserene som kom for 11
tale med ham, hørte han ikke.
lian var jo døv. Men Jesus Kris
tus hørte hans sukk, og åpenbarte
seg for ham. Han så Jesus henge
der pa korsets tre. Så naglene i
henncr og føtter. Så blodet som
rant. Og hørte hans stcmlllC:
..Dette var for <icg.:t Så reiste
han seg opp og sa: .. Nå er jeg
frels!':t Og Jesus Kristus fikk
bruke ham siden. Han var så gla
i arbeidet Gud ga ham blant de
døve. Så gla i sin kirke. Så ube
gripelig syncs dct for de døve å
ha mistet ham nå. Elter sangen:
cGud når du til oppbrudd kallen,
var det nedlegginf! av kranser.

TEGN OG TALE

Fra familicn ved pastor Brekke.
Fra hans arbeidskamerater og fra
og ved hans arbeidssjef Mauritzen
6: Sønner. Fra Frelsesarmeens
døvearbeid ved ensein Iiøiden.
Fra De Døves forening ved pastor
Brekke. Fra Bergens døve, pas
tor Stueland. Alle hadde forUll
derlige, eiendollll1lelige ord å si
om ham som hadde gåt!. Pastor
Slueland framholdt at det ikke
bare var Stavanger, Rogaland og
Bergen som følte lapet, men ut
over det hele land eItersoIll <let
ble kjent av de <løve. Henry B.
Larsen hadde alltid noe å gi. 
På stevner, kretsl1løter, landsmø
ter. Og framfor alt Illed sitt ve
seil og fine ferd vitnet han
Gm ham hallS liv tilhørte. For
samlingen var dypt grepet. Her
var et rikt liv avsluttet. Et rikt
liv i det skjulte. Og da en sanger
til dempet l1Iusikk sang cDen sto
re hvite fJokk:t, ble det en ufor
glemmelig slund. En Herrens tje
ner var kOlllmet hjem. En som
var tro i del små. Men her nede
skjultcs prakten av reisedraktcll.

En av hans mange venner.

•
Skolebestyrer Laurifs Fjør/o!t

er død, 64 M gammel. Han var
lærer ved døveskolen i Oslo i 25
år, idel han ansattes den I. sep
tember 1902 og sluttet der i 1927,
da han overtok posten som be
styrer av Trondheim døveskole.

Han har holdt en mengde fore
drag og skrevet 0111 døvepedago
giske emner. Han har også utgitt
diktsamlinger og tre skuespill,
hvorav et som fikk første premie
i en konkurranse senere ble opp
ført på Det norske teatret. øvrige
data: Middelskoleeksamen 1895,
den høyere lærerprøve i 97, stu
diereise i Sverige, Danmark og
Tyskland 1920.
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Gjennom
høretrakten
hører jeg blant et virvar av men
neskelige røster rundt hele ver
den to små ord som særlig
fester seg i min bevissthet. To
ord som ofte gjentas, skjønt de
er små og uanselige. Til tross
derfor er de ofte vanskelige å si,
ja, de er mangen gang svære å
stå fast ved. Disse ord heter ja
og nei.

Mange av vår tids mennesker
har vanskelig for å innta et klart
og bestemt standpunkt. Det er
ikke så sjelden en helst har lyst
til å si både ja og nei på en gang
og således gå inn på et kompro
miss som dog til syvende og sist
tilfredsstiller hverken den elle
eller den annen, men tvert imot
kan framkalle alvorlige konflikter.

Men' det fantes engang en tid
da en måtte lære seg å si ja og
nei og stå fast ved sin mening,
0111 det så gjaldt livet. Men hvor
mange sånne karakterer finnes
det vel i våre dager? Sånn ell
ting som å våge livet for en over
bevisning er kanskje et upraktisk
begrep fOr nåtidens mcnnesker,
men det behøver vel neppe bli slik
om vi får lov å leve i våre stille
og fredelige forhold. Dette er jo
både vel og bra. Det er vel ingen
SOIll ønsker seg tilbake lil den tid
da de første kristne måtte leve
under vanskelige forhold og kjel1l
p~ en hard kamp for sin tro og
overbevisning, lIlen vi skulle nok
alle sammen ønske al vi var i be
sittelse av det mal og dell vilje
SOll) sa ja til troen og nei til alt
det som ville dra oss bort derfra.

I våre dager lever vi jo under
hell andre forhold, men det finnes
dog fremdeles i vår tilværelse
tanker handlinger, ord og menne
sker som vi må si bestemt ja eller
nei til. Her er det mange iblant
oss SOlli har vanskelig for å bc-



slutte seg. Det er jo så mange
innstillinger og synspunkter SOIll
kan framlegges. En blir vaklende
og lar seg kanskje forlede til noe
som en tross usikkerhetens tåke
dis dog i dypet av sin sjel dog
tydelig skjønner at en bør si nei
lil. Eller en vender sjelens døve
øre til det som ens samvittighet
sakte hvisker at en burde si.

La det komme dertil al en alltid
vil si ei ærlig ja eller nei i full
overensstemmelse Illed vår over
bevisning uten hensyn til hva våre
medmennesker vil si dertil. Ti
bare på denne måten vinner en
sjelens indre fred og den virkelige
lykke. Det er delte som de fleste
av oss har så vanskelig for å be
stemme seg til. Det ulkreves
nemlig atskillig viljestyrke og mOI
til å stå fast ved det som vi har
erkjent som godt eller vende ryg
gen til det som vår samvittighet

sier er uriktig.

«Kjenn deg selv,:, sa i sin tid
den store vismann Sokrates. Det
er bare tre små ord, men det er
meget nødvendig å anvende dem
på oss selv for riktig å sette pris
på de ennå mindre ord ja og nei.
For vår sjels harmoni og vårt
framtidige velvære gjelder det å
komme til ful1 erkjennelse av hvil·
ket standpunkt vi vil innta over~

for selve livets store og avgjøren
de spørsmål, så vi kan forstå når
vi skal si ja og hvor det skal

svares nei.

Bele i «D6ves Van».
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Vi setter ett eller flere frimer

ker på et brev og slipper det ned
i en postkasse med full tillit til
at det hurtig vil kOlllme fram til
vedkommende adressat. Som så
mange andre ting i vår moderne
tid som vi tar som en selvfølge
har også den postale tjeneste
gjennemgåti en rik og interessant

utvikling.
Selvfølgelig har folk fra den

tidligste tid ønsket å sende bud
skaper til hverandre, vi leser for
eksempel i bibelen om Paulus'
brever. Men i hundrer av år da
folk hverken kunne lese eller skri
ve målte de ha lærde folk til å
sk~ive for seg, som de fremdeles
bruker nede i sydens land.

Herodot, en gresk historieskri
ver som levde syv hundre år før
Kristus, forteller hvordan budska
per, innrisset på bronseplater eller
lertavler, ble båret av ridende sen
debud langs hovedveien. Med
mellomrulll var det opprettet sta
sjoner langs veiene, hvor andre
sendebud sto ferdig til å motta
budskapene og bære dem videre
lil neste stasjon og så fremdeles
til de nådde fram til sitt bestem
melsessted. Dette kaltes posten,
del vil si fra den ene post til den
andre, ordet ble førsl brukt om
budene, derefter om deres bud
skaper til det nå er blitt en beteg
nelse for hele posttjenesten.

Ovennevnte Herodat kan be
tegnes som opphavsmann til den
ne tjeneste, han skrev også de
ord so.m lever den dag i dag til
de kjekke sendebuds pris: «Hver
ken kulde, hete eller nattens l11ør·
ke hindrer dem fra utførelsen av

sine plikter.»
I de tidligste århundrer måtte

sendebudene dra gjennom uvei
somme skoger fulle av ulver og

andre farlige dyr med stor fare

for sine liv.
Det nuværende system for

postbefordringen antas å ha hatt
sin begynnelse i Frankrike om
kring året 1450 under Ludvig
den ellevte. Han opprettet en re
gelmessig . kongelig posttjeneste
med faste ruter og mellomstasjo
ner forsynt med hester. l hans
tjeneste sto det 230 kurerer som
brakte budskaper til og fra hof
fet. Disse menn bar et gyllent
horn til å varsle siU komme med
og var kledd i den tids maleriske
kostymer. Hans system ble etter
lignet og vKiere utviklet i andre
land over hele Europa.

Del var mest unge gutter som
følte seg tiltrukket av de spen
nende opplevelser SOI11 posttjene
sten bød på, og vi leser ofte om
hvordan 15 til 20 års gamle ku
rerer vader over rivende strøm
mer, slår banditter fra seg, går
på jakt etter vilt til mat på veien
og Irofast utøvende sine plikter i
allslags vær. «Fortere ,POSI, for
lere» og «ri, din slyngel, ri for
dit... liv» var som oftest de opp
muntringer disse sendebud pleide
å få med på veien. Og ikke min
dre er de farer SOlli lurer på de
fryktløse postflyvere av i dag som
flyr igjennom nettene uten hen
syn til om det er storm og regn
eller ~11ånelyst og holder sine
fastsatte ruter.

Senere kom postvogner i bruk,
de tok også passasjerer med. Vi
har nok alle sammen sett bilder
av dem der de ruller over den tids
dårlige landeveier med to eller
fire hesler foran. De må ha vær1
meget maleriske å se på. De vars- ("
let også sil! komme med horn
signaler. I disse dager var det
dem som mottok brevene som
måtte betale portoen til postman
nen. I noen land gikk han om
kring i en rød frakk og ringte
med en bjelle, og dess større be
taling han kunne vente seg, dess
hurtigere gikk han. En kan nok
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"Norske kvolitetsvarer med verdensr,,"

tenke seg del ironiske i å måtte
ut med porto lil brev med regnin
ger til en. Så høy som porloen
var kunne det hende al mottager
nc ikke kunne løse inll et brev til
seg. Slike brev kunne da posl
bæreren slenge fra seg utover
bordet i ett eller annet herberge,
eller de havnet i søppelkassa.

Sedvanligvis var det de leelende
borgere i byene som fikk anset
telse SOIll postmestre, og ikke så
sjelden kunne en se disse stands
personer gå sill runde fra hus til
hus og personlig levere brevene.

Det er nå omkring J00 år siden
RowJand Hill fikk ideen lil fri
merket som gjorde del Illulig å
sende brev for en meget moderat
betaling. Men frimerket hadde
sine forgjengere ved 1600-tallel
da en j Paris kunne få kjøpt spe
sielle omslag til sine brev.

r England kaltes de frankerte
brev i den første tid for «frigjen
gere», og det ble salt opp høye
premier for de beste tegninger til
frimerker.

Frimerkene mølte mange inn
vendinger i sin første tid. «De
ville ikke silte fas!», «postfolkene
stikker pengene i sin egen lomme»
og lignende kunne høres temme'
Hg ofte, når det skulle kjøpes fri
merker. Omkring 1860 begynte
de første personer å samle på
frimerker, og lykkelige er de fila
telister som .er i besittelse av fri
merker fra Oscar den førstes og
Karl den femtendes tid.

Hvorfor kvinner
gifter seg.

Det er fem hovedgrunner til at
kvinner gifter seg, nemlig;

Forelskelse,
trang til å ha, et hjem,
økonomisk sikkerhet,
sosial posisjon,
vennskap.

Det er sant nok at noen men
nesker gifter seg av kjærlighet
alene, men virkelig kjærlighet er
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en så uselvisk og moden følelse
at de færreste mennesker kjenner
den før de har gjennemgått man
ge sorger og gleder sammen. De
fleste av oss eli for umodne, for
uerfarne og selvoptatte når vi
gifter oss, til fullt ut å forstå hva
kjærlighet betyr\

Det stemmer antagelig nAl' det
sies at mange gifter seg fordi de
er blitt forelsket i kjærligheten
istedelfor personen.

Men dette betyr absolutt ikke
at de fleste piker oppriktig tror
de er forelsket når de legger sine'"
giftermålsplaner. Mange går så
vidt al de tror at deres kjærlighet
er den største siden verdens ska
pelse.

7

Ikke desto mindre er del høyst
sannsynlig at Olll De traff disse
pikene igjen et år eller to eller at
de ble gift, ville De finne dem
grinete og misfornøyd og slett
ikke begeistret for ekteskapet.

Kjærlighet og ekteskap krever
selvkontroll og uegennytte framfor
alt annet, og de fleste av oss er
vel dessverre nokså utrenet i beg
ge disse dyder når vi smetter inn
j det ekteskapelige ansvars åk.
De fleste er ikke annet enn egoist
iske og tåpelige pikebarn som
venter uforholdsmessig rnegen til
bedelse av den mann som har
vært så heldig å vinll.e dem.

Ole.
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Greåker st.

Gamle kaptein Elias Slarbird
av Sag Harbour hadde mange
historier å fortelle sine venner om
dengang han f6r på Polynesia og
særlig 0111 et sammentreff han
hadde med- en stamme papuer
som hadde for vanc å holde lil
oppe i trærne.

Dengang vaf han styrmann på
skonnerten «Laura Hall» som rOr
på kjøplllannsferder i Sydhavel
og førtes av hans onkel TillIs
Starbir<l som nå forlengst er
kOlllmet i havn elter sin siste reis.
I en lang årrekke hadde «Laura
Hall:. kastet anker ulenfor en
strandbredd på sydsiden av den
store Gcelvink-bukt nord på New
Guinea, hvor en elv som heter
Rubi, munner ut. På denne strand
lever det en stamme papuer, 50111

driver perlefiskeri. Strekningen
heter Arope som også er stam
mens navl1. De fisket perlemus
linger fra en vik innenfor en
sandbanke som danner et nes og
skiller den fra elvelllllllllningen.

Da ingen andre handlet med
disse folk, var skipper Titus i
stand til å handle til seg perler
fra AUe lil ti tusen dollars' verdi
hver eneste sesong i bytte for
noen få ruller klede, kniver og

•
billig stas. Av denne grunn øns
ket han ingen forandring i Arope
folkets enkle levevis og solgte
dem hverken brennevin eller ge
værer, for at de ikke skulle bli
innviklet i slrkligheter med nabo
stammene sorn de SOIll regel sto
på en fredelig fot med·. Den
gamle skippers politikk var et
slags fadcrlig styre tit alles beste
og ikke millsl hans.

Denne fordelaktige forbindelse
pågikk i noen år inntil «Laura
Hall» en sesong ankret opp uten
for Arope og fant at en katastrofe
hadde kommet over de innfødte.
Størsteparten av deres gresshyt
ter var brent, og mer enn halv
parten av de vennlige brune men
nesker, deriblant den gamle høv
ding Boes lrc sønner, var blitt
drept. Boc selv gjorde med høy
lydte beklagelser skipper Starbird
forståelig at han og hans folk var
blitt overfalt av Tarubc, en stam
me som holdt til en dagsreise
oppover Rubi.

Boe ga ved hjelp av malende
tegn og gestikulasjoncr en be
skrivelse av kampcn, mcns tårene
fløt rikelig fra hans øync. Skip
pcr Titus Starbirds mcdfølclse
var umåtelig, ja, han var nestcn

på grå len da han fikk vite al de
overfalte menne:-;kcr ikke hadde
hatt tid til å fiske noen pcrlcr til
ham. Og da gamle Boe mcnte at
taruberne snart ville vise seg igjen
og jage resten av hans folk ul I

havet, var utsiktene for framtiden
ikke lyse.

Høvdingen beskrev dem som
fryktelige kjemper med drabelige
bu~r, hvis piler alltid gikk i mål,
og som levde i ilDen eiendomme
lige hytter. Han prøvde å forklare
dere... bygging, lIIcn de hvite fikk
ikke mer ul av hans tale og ge
berder enn al del var ett eller an
net med trær.

«Vår perlehandel ~r gålt full
stendig i vasken,» sa skipperen
til sin nevø styrmannen.

Otto A. Westgård
Tapdserer - Hamar

Telefoner 1622 eller 1945
Fagmessig og garantert arbeide

Yven Trerørfabrik A.s
(Brødrene Olst,ld)
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Pumptltdningu - Klo,lkltdnfngtr
lrrigujonsltdningtr - Vanntanktr

Kar - Armatllr
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TRER0R
Vannverk • Turbinanlegg
Kloakk • Slipemasse etc.

Tubus A.s
Einar Evensen

Promenadekafeen

Hønefoss - Tlf. 422

anbefaler sine
Middag og lunchretter

Ingeniør

Aut.

Age Larsen

Rørlegger

Askim Tlf. 28~

•
:iJ-Ø'Wi • Vindu"" • 5Aap-P""

I:laiden, tdef- 1630
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cDen gjør nok det om vi ikke
slår ned taruberne og setter Arope
på fote igjen,» mente Elias.

eDet ville være en ukristelig
handling,» mente skipperen.

eDet ville være enda ukrisleli
gere av oss om vi lot dem komme
igjen og myrde våre venner.»

el)el er sant. Og så er det jo
perlene det gjelder for oss.»

«Ja, det er vår soleklare plikt
å opprettholde handelen,» sa
Elias.

Resultatet av denne samtale
var at onkel og nevø oppfordret
gamle Boc til å samle sine over
levende startll1lefeller til krig, og
den følgende dag gikk de med
forente krefter oppover Rubi i
syv kanoer. Det var skipper Titus
i egen person, hans styrmann
Elias og fire matroser fra elaura
Hall» SOIl1 var i følge med Soe
og alten av hans brune stamme
feIler.

Kanoene var underlige farkos
ter, hvert av <lem var gjort aven
uthult trestamme. Skjønt deres
fasong ikke nettop gjorde dem
hurtiggående, greide dog de brune
krøllhårede aropere å padle og
slake dem fram med ganske goo
fart gjennom vannet. Ut på etter
middagen var de nesten framm~

ved tarubernes landsby uten å ha
sett noe til fienden.

På dette sted var elvebredden
som hittil hadde sett ut som en
eneste jungel, blitt ryddet for un
derskog på vestsiden. Noen store
trær sto igjen og dannet en liten
lund, de hadde enormt store
stammer over en meter i diameter
som reiste seg tolv til femten me
ter i været som søyler før de'
nederste grener stakk ut. De
brede tretoppene dannet et tett
løvhang som kastet sine skygger
over grunnen nedenfor og ga det
hele et inntrykk av mystisk
uhygge.
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På stranden var det dratt flere
kanoer opp på land. Ikke så snart
var angriperne kommet i sikte,
før en hop av taruber kom sprin
gende og løpende langs bredden
og gjorde et stort spetakkel.

Da de lo stammers dialekter
ikke var meget forskjellige fra
hverandre, ~unne derfor Soe gi
svar på tiltale og fortelle taru
berne at hans venner og allierte,
de mektige hvite skipsmenn, var
kommet for å slå dem ihjel med
lyn og torden.

Disse oppmuntrende tidender
ble mottatt av taruberne med
vantro hyl, og de innledet straks
fiendtlighetene, akkurat som skip
per Titus hadde beregnet.

eNå er retten på våt side,»
sa han. eVi skal selvfølgelig for
svare oss når vi blir overfall.:t

Taruberne skjøt en sverm av
piler, og skjønt de var nesten
hundre meter borte, suste de over
dem på en meget ubehagelig måte
hvorfor skipperen fyrte en lad
ning hagl på Gutsu, tarubernes
høvding, med sitt gevær. Denne
herremann ble dog mere skremt
enn såret, eler han i største skyn
ding tok flukten med storparten
av sine menn under klagende hyl.
Sannsynligvis hadde lIoen hagl
truHet og gitt ham noen slemme
påtrykk i hans brune hud. De
hvite lTlenn ble nå vitne til ct
merkelig syn da taruberne, menn,
kvinner og barn løp for livet til
de store trær og begynte å klyve
oppover de store stammer ved
hjelp av gresslau og innhakk i
stammene. Grupper p~ seks eller
åtte stykker klatret opp samtidig
ad omtrenl et dusin forskjellige
slammer på en gang mcd en sånn
raskhet at alle var forsvunnet I
tretoppene i løpel av et halvt
minutt.

Som tilskuernes øyne fulgte de
farvedes klatring oppdaget de

at del var en liten hytte i hver
tretopp, bygd av stenger og bark
på f1attformcr av påler som var
lagt i kryss over de store grener.
Hver familie hadde sitt tre med
en hytte stor nok lil å romme ti
-tolv personer. Nedenfra så
disse hytter ul som uhyre store
kråkereder. Ved å bo oppe i
disse luftige boliger var de sikret
mol ethvert angrep fra fiendtlige
stammer, for dengang var ingen
av de innfødte på Ny-Guinea l

besittelse av passende verktøy til
å felle så svære trær.

De hvite åpnet nå ild mot tre
toppene med svake ladninger,
men cia de innfødte holdt seg
godt gjemt, led de liten skade.
Da (len første skrekk hadde lagt
seg, ble de etterhvert modigere,
og fra ell og annet tre ble del
sendt noen pileskudd og kastet
ned svære kampesteiner med stor
kraft. Hyttene lå så høyt og var
så godt dekket al det ikke nyttet
å skyte med hagl. Rifler ønsket
skipperen ikke å bruke og måtte
derfor finne et annet middel.

Ekte yankee som han var, varte
det ikke lenge før han hadde fun
net på en krigslist, men til dens
utførelse trengtes et av skipets
navere. Så han trakk seg tilbake
til den annen elvebredd og slo
leir for natten, mens to av aro
perne ble sendt ned til bukten i
en kano med et budskap skrevet
på et glatt trestykke, som de ble
bedt om å bringe til skonnerten. r

Budskapet bød tømmermannen
reise lil dem oppover elven og ta
med seg en lretoms naver, en
tollekniv og fire pund krutt.

I nattens løp steg flere av taru
bernc lied fra sine hytter og visle
sin angrepslyst. Sløyende og
skrålende kom de Illed diverse
trusler om å trosse de fremmede.
Ut på morgenen våget en av dem
seg for nær leiren og ble tatt til

BRUK BLINDE BARNS FYRSTIKKER
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-Vi har hvad De trenger!.

Er haveredskapene iorden?'
o.t u .... pl dde I ko.plettete Ol foroyc

AI
IS

spredtes utover. MC:I høvdingen
og hele hans hus lyktes det il
redde seg over i det annet tre og
unngikk derved den visse død.
Nå hørtes det gråt og veklager
derfra, ja, fra hele lunden, mens
Soe og hans aroper ivrig bønn
falt skipperen om å la de <Indre
trær få en lignende skjebne. Skip
peren og tølllmermannen gikk
dcrfor undcr kanoen igjen for il
fortsette silt verk llled et annet
tre, men ble stanset av klagende
hyl der oppe fra. Det lød akku
rai som 0111 minst en snes hunder
ble piskel, og da de så opp viSle
det seg al taruberne, melln og
kvinner, strakte sine hender ned
og ba 0111 nåde.

Den skjebne SOlli var overgå Il
høvdingen og hans familie hadde
sliltt deres sjeler med skrekk. Sjø
mennene følte mcdlidenhet llIed
dem og var gla for å slippe
blodsutgydelse. Men Soe og hans
feller ville ha hvert eneste tre
sprengt I luften og utslettet la ru
berne til sisle mann.

«Ikke tale om,» sa skipper
Starbird, «de har fått en lære-

Flyttbare hus. brakker,
jernarmert forskalfing
o. l. fra fabrikk

A.s Brødr. Een
Kirkegt. 15
Telf. 22282. 11029

BOMMEN&
OSLO

KEDDELL

fil

Råvarer og kjemikalier
for industrien
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fange av aropernc. Ved de hvites el pund eller så av kruttet og
mellomkomst unngik han å bli lukket del med en lang og svær
pint ihjel. plugg, som del først vaf gjort

De lo budbærere hadde ul rel- en renne til å legge fengkrull L
tet sitt ærend så godt al tØIll- Flisene fra pluggen ble nå sam-
rnCrll13nnCn og hans verktøy var lei og. tent på således al del til
på stedet litt før middag nesle passende tid ville antenne feng-
dag, og skipperen gikk straks kruttet. Deretter trakk de seg tU-
i gang med å sette sin angreps- bakt med kanoen over seg. Men
plan i verk. Han og lølTll11crman- fengkrullet tok ikke fyr, så de ble
mannen og seks mann gikk fram nødt til å gå dit igjen med en
mol fienden. Til vern mot piJe- slørre flishaug. De innfødte oppe
og sicinregnel fra taruberne i tre- i tretoppene som iakttok de tilsy-
toppene bar de en av de store nelatende unyttige forsøk pil å
kanoer over seg med bunnen opp: brenne ned det store tre, ga skrå-

Under delte skjold nærmet lende og leende sin dypeste for-

skipperen og hans menn seg fo- f"ede på bakken. <
ten av del største tre som eller Men denne gang tok del fyr i
aropcrnes utsagn var tilhold for fengkrultet da <le trakk seg til-
larubernes høvding. Sjømennene bake for annen gang. Den svære
holdt kanoen litt på skril, så tørll- trestammen splintredes i midten
l11ermannen kunne begynne å bore llled et høyt brak, så den først
et hult i trestammen med naveren. veltet over Illot et annet tre og
Taruberne som ikke forsto hva li rullet nedover for til slutt å havne
de hadde i sinne, utstøtte hånen- ~ akt til kjenne.

de hyl og hev ned steiner og av- Skipperen erklærte senere at
fall. det var et majestetisk syn å se

Skipperen og tømmermannen den svære kjempen falle. Da dens
fortsatte boringen til de var kam- mektige grenlllasse rullet ned-
Illet nesten en meter inn i stam- etter det annet tre, falt hylten og
men, derpå fylte de hullet med dens plattform fra hverandre og
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Hønefoss
Trevarefabrik
Odmund Berg

Tlf. 502 • Hønefoss. Tlf. 502

J. Bjerkes
Bakeri og Konditori

anbefales
Tlf. 276 _ Hønefoss. Tlf. 276

Andr. Sørensen
Smedforretning

Tlf. 215. Hønefoss. Tlf. 215

Gjør Deres innkjøp i
Randstjord Handelslag

Telefoner Jevnaker l - 114 - 103

Petter Ask
Murmester

Hønefoss

KulIeruds
Bakeri og Konditori

Søndre torv 8
Tlf. 183

~
:r4. 342 -~ - :r4. 342

.fllt i (M. Of}~

.....

BJØRNtS
favner halv skogsved og

bjørk - og er en brann

~lter rølter og torv.

•
DRAtItlENSJERN',

Hønefos
Glasmagasin

Telefon iJ

Andreas Bakke A!,

Møbelforretning
Hønefoss - Tlf. 85

Petter Bentzen
Sykkel oy SPQ'J'tsj'o'l"l'etw;my

Tlf. 262 • Hønefoss. Tlf. 262

Alme &. Brodahl A/,
Hendoss, tlf. 348 - Skibobrikk

Brodillhl $pesiilliski. Sport. og Rilldio. ..
forretning, Radioverksted

Østbanernes
forbruksforening

Drammen

Ekers Sparebank
pr. Hokksund i Eiker

btsørger inkasso og andre alm.
bankforretninger

Fonds kr. 718.i50.-
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penge for denne gangen, skulle
jeg tro.:t

Derpå ba han Boe si til la ru
berne at hvis de i framtiden
gjorde flere forsøk p<'l å ødelegge
Arope, ville de hvite skipsmenn
kOlllme tilbake med lorden og
lynild og ødelegge hvert eneste
hustre i landsbyen. Med denne
vennlige avskjedshilsen dro de
hvite borl, enn <'I mens laruberne
holdt på med sine veklager.

De tre følgende år kom skon
nerten til Aropes bredd og hand
let lil seg perler, men det fjerde
årel fant de stranden øde og for
latt og neslen hvert hus var en
ruinhop. Mange menneskebein
og en masse hodeskaller lå spredt
omkring, men om Bue og hans
folk var blitt myrdet av taru
berne eller blitt ofre for en ond
artet epidemi, var det vanskelig
for skipperen å avgjøre.

«Kanskje tarubernes lærepenge
ikke var kraftig nok,:t sa han
sørgmodig, cmen jeg er iallfall
gla for at det ikke ble utgydl
blod dengang, især <la jeg nå
har fålt vite om en annen sirand
hvor de innfødte er likså greie
il. ha l1led å gjøre SOlll aroperne.:t

Det framkom en kritikk i «Tegn
og Tale~ sistleden over forenin
gens svake virksomhet i perioden
1939-41 J men referenten unnlot
<'I nevne at det var ham selv SOlli

kom llted kritikken. Han vet kan
skje ikke al neslen samtlige for
eninger i vårt land har hall hem
ninger i sin virksomhet på grunn
av krigen. Vår forening danner
således ingen unntagelse. Angå
ende valgene hvor det etler ref.s
mening var spredte stemmer på

grunn av misforståelse, er det an
lagelig hans mening at de døve
ikke vet hva de vil, men der tar
han temmelig feil. Selv 0111 ref. i
vellaletlhet overgår de andre døve
på delte fell, berettiger del ham
dog ikke til å skrive inseraier om
sine meninger og sine ønsker, og
den måten han skriver 0111 al
cDen nye formann måtte tross alt
retle osv.:t sømmer seg lite lil å
gjengis i en avis ,aller minst når
så ikke er tilfelle.

For framtiden håper jeg han
refererer på en real måte SOIl1

stemmer med norske synsmåter.

Witberl Martinsen.

Comite International
des Sports Silencieux

(De døves internasjonale Idretls~

forbund)

har utsendt sin årlige oversikt
over de seks beste resultater i fri
idrett, den må nærmest betraktes
SOlli en europeisk statistikk, da
England og U. S. A. ikke er latt
med. SOlli en vil se, har Sverige
lagt beslag på ikke mindre enn
17 førsteplasser og flere annen
plasser og litt til, noe som også
vår kilde, svensk cTidning for
Dih'stumma:t er meget stn1( av.

100 m.: I) 11.0 Åstrom, K. G.
Sverige (likt med verdensrek.)
2) 11.2 B. BUth, Smige; 3) 11.4
T. Engberg, Sverige i 4) 11.5 K.
Claussen, Danmark; 5) 11.5 Ra
dcmacker, Tyskland; 6) H. Jo·
hansen, Danmark.

200 m: I) 22.8 K. G. Astrom,
Sverige, ny verdensrek. i 2} 23.8
Thulke, Tyskland; 3) 23.9 Eng
berg, Sverige; 4) 24.0 BUth, Sve
rige; 5) 24.3 H. Anderson, Sveri
ge; 6) 24.4 Rademacker, Tysk
land.

400 m.: I) 51.9 Bååth, Sverige;
2) 53.0 Thulkc, Tyskland; J)
53.4 Jachlmann, Tyskland; 4)
53.4 S. Pctlerssol1, Sverige; 5)
53.5 Dorge, Tyskland; 6) 53.9
K. E. Kull, Sverige.

800 m.: I) 1.59.0 RMlh, Sve
rige; 2) 2.00.4 Petterson, Sverige;
3) 2.03.8 G. Renner, Sverige; 4)
2.04.3 Woller, Tysklad; 5) 2.05.2
Jachlmann, Tyskland; 6) 2.06.0
B. FrankIill, Sverige.

1500 /1/.: l) 4.12.8 B. Baalh,
Sverige, ny vcrdcllsrck.; 2) 4.13.2
Renner, Sverige; 3) 4.17.2 WOI
ler, Tyskland; 4) 4.19 B. Frank
lin, Sverige; 5) 4.19.2 Petterson,
Sverige; 6) 4.21 Oardell, Sverige.

3000 m.: I) 9,27.4 WOller.
Tyskland; 2) 9.29.9 B. Franklin,
Sverige; 3) 9.30.8 O. Renner,
Sverige; 4) 9.32 S. Erlandssoll,
Sverige; 5) 9.58.4 l-loppe, Tysk
land; 6) 10.04.2 Thulke, Tysk
land.

SOOO m.: I) 16.52 B. Frank
lin, Sverige; 2) 16.53 Erlandsson,
Sverige; 3) 16.53.3 Renner, Sve
rige, 4) 17.03.1 P. Niinikangas,
Finnland; 5) 17.17 \Voller, Tysk
land; 6) 17.25 Hoppe, Tyskland.

10000 111.: l) 35.55 Baålh, Sve
rige; 2) 36.15 G. Renner, Sverige;
3) 37.00 HerrmanIl, 1-1.; 4) 42.30
K. I-Ierrmann .

4 X I()() m. stafel!: I) 46.2 I. K.
Hephala, Stohkholl11; 2) 47.0 Es
scn, Tyskland; 3) 47.5 Konigs
berg, Tyskland i 4) 47.7 Sletlin,
Tyskland; 5) 48.4 Tilsil, Tysk
land; 6) 49.1 Orebro, Sverige.

4X400 fli. stafett: I) 3.34.2
I. K. I-Iephala, Sverige; 2) 3.41.6
Sleltin, Tyskland; 3) 3.51.4 Ko
nigsberg, Tyskland; 4) 4.05.0
Dorhnund, Tyskland; 50} 4.07.0
Essen, Tyskland i 6) 4.13.6 Wien,
Tyskland.
400~00-200-IOO 1/1. sta

fett: l) 2.08.5 J. K. Hephata, Sve-

Bruk Festblankettene til Telegrafverket.
Halve inntekten går til Tuberkulosekampen.
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Fabrikasjon av alle sorter:
Klæshengere, Teitørkere, Teltplugger, Bardun.
strammere samt andre artikler i tre.

Rakkestad Trevarefabrikk
Rakkestad

Telefon 259

AlS SJ,yrlebe,'Y
Ha,ndelsfo'reni1l0

anbefales. Spydeberg tlf. 120

Sarpsborg

Møbelavdelingen leverer:
Tevogner

1
Medisinskap, Radiobord, Bokreolet. G. W. Johansen - Bak c"r i

Kontormøbler, Småmøbler. Barnegrincler m. m. Olav Haraldsonsgt. 50, tlf. 139

Største utvalg i Klær og Skot.ti ------------

Als Susebakke
Trævarefabrik

Sag og Høvleri
Tlf. 77 Mysen Tlf. 77

Als Østfold
Byggekompani

Alt j bygnings~rlikl~r

Jernv~rtr - Verktøy og Kjøkkenutstyr
Aksim, tlf. ISJ

Østfold.
Møbelfabrik

Rakkestad
Tlf. 162 - privat 366

Spydeberg Sa/(. Høvleri og
Kassefabrik

Inne-h. O. Dingsb.d

Alle sorter høvlet og uhøvld
last, listverk og 6ner. Alle sottet;
kasser, buntet og spikret, tlf. 143

Askim
Herreekvipering

Askim K. Pederten Tlf. 57

Askim
Mineralvandfabrikk

Brus • Selters • Ingefær01
Taffelvand

Telefon 222

Olsen G. Thorsen, mek. verksted
Alt mek. arbeid
Osursgt. 29, tlf. 627 - Sarpsborg

Chr. Halvorsen
Bakeri og Konditori
telefon 180, Sarpsborg

Polyfoto - G. Pedln'sen
Sannesundveien 9

Moderne foto. Seriefoto. Avdeling for
amater, Fotoartikler. Rammer.

Tlf. 1157 - Sapsborg

C. A. Pedersens Eftf.
St. Mariagt. 76

Bakeri og Konditori

tlf. 206

Sarpsborg
telefoner 91 - 961

Sarpsborg AktiemeieriRakkestad
Handelslag

Assort<rt landhandleri
Rakkestad. tlf. I1 - 279

A.s Smålenenes
Cementvarefabrikk

F.lbrilclcn Askim og Mysen
Cementstensmurer, tykk 15-50 em.

CcmenttJlksten - Cementrør
Unden;øk priser - ForlJlng brosjyrer

Kontor Askim - Telefon 183 _
Disp. GunnJlr HJnshus

Tlf. W • 116 Centralbnrd 506-692-676-772

Askim farvehandel
Tho'r Tho'l'sen

Telefon 195

De Forenede Snekkere
Askim Møbellager

Telf. 123
• • •

J ens Jensens
7.'1" æVCI;refa,brik-k

Derer. vinduer. lupper • gynmastikk.
innredninger m. m. Askim, tlf. 32

BRØDRENE HUSE
MurmtoC.' Ol Eotr.pr.aerfor..Colnc

Askim

Spør oss når det gjelder
pappemballasje

Als Sarpsborg Pap.
og Papirindustri



rige; 2) 2.10.9 Stetlin, Tyskland;
3) 2.17.5 Dortmund, Tyskland;
4) 2.20.8 I. K. Surd, Goteborg,
Sverige; 5) 2.21.2 Essen, Tysk
land: 6) 2.32.0 Diisseldorf, Tysk
land.

Høyde: I) 1.65 K. G. Aslrom,
Sverige; 2) 1.65 T. Engberg, Sve
rige; 3) 1.65 Hlmer, Tyskland;
4) 1.63 Beyer, Tyskland; 5) 1.60
W. Westling, Sverige; 6) 1.60 G.
Johannsson, Sverige.

Lengde: I) 6.74 T. Engberg,
Sverige, ny verdensrek.; 2) 6.72
K. G. Aslrom, Sverige; 3) 6.21
111mer, Tyskland; 4) 6.15 W.
Westting, Sverige; 5) 6.04 K.
Clausen, Danmark; 6) 5.91 B<'Iålh,
Sverige.

Stav: 1) 3 Ill. Palmu, Finnland;
2) 2.90 A. Johansson, Sverige;
3) 2.90 V. Kaurela, Finnland;
4) 2.90 Nils Larsson, Sverige;
5) 2.75 H. Johansen, Danmark;
6) 2.71 Dauksch, Tyskland.

Tresteg: 1) 13.64 m. K. G.
Åstrom, Sverige, ny verdensrek. ;
2) 12.43 JIImer, Tyskland; 3)
12.28 T. Engberg, Sverige; 4)
12.18 C. Liljevahl, Sverige; 5)
11.82 B. Franklin, Sverige; 6)
11.76 S. Petterssoll, Sverige.

Kule: 1) 12.45 N. Berggrcn,
Sverige; 2) 12.42 K. G. Åstrom.
Sverige; 3) 12.09 W. Westling,
Sverige; 4) 12.08 Schneider,
Tyskland; 5) 12.06 V. Kaurela,
Finnland; 6) 11.81 E. Ojala,
Finnland.

Diskos: 1) 41.60 W. WcsIling,
Sverige; 2) 37.22 E. ViiIala, Finn
land; 3) 36.52 K. G. Åstrolll,
Sverige; 4) 35.41 N_ Berggren,
Sverige; 5) 34.23 A. Johansson,
Sverige; 6) 34.13 V. Kaurela,
Finnland.

Spyd: I) 55.02 E. Ojala, Finn
lad; 2) 48.82 V. Kaurela, Finn
land; 3) 47.44 W. WestJing, Sve
rige; 4) 47.0 B. FrankIin, Sve
rige; 5) 45.43 S. Petterson, Sve
rige; 6) 44.68 E. Hovi, Finnland.

TEGN OG TALE

I tre stive timer hadde han
lest romanen for Klara. Hun
hadde satt seg makelig til rette
i sofaen, drukket litt kaffe, knas
ket kaker, men ikke sagt el ord
under hele opplesningen. Bare
lyttet. Han hadde sittet ved bor
det, og lampens skjær hadde falt
skarpt på ham, mens han vendte
blad etter blad. Det blonde, bus
kete håret sto ende til værs, det
vakre, kraftige, markerte ansik
let med den lilt krumme nesen,
Irassige haken og bestemte mun
nen, alle irekkene trådte liksom
skarpere fram j det klare lampe
lyset. Med Klara var det mot
sati. Rommet ellers lå i halvlys,
så hennes tunge, svarte hår, re
gelmessige madonnatrekk og vak
re øyne ikke kom til sin rett.
HUll fløt sammen med halvmør
ket, ble ett med det. Hennes be
vegelser virket flegmatiske, nes
len dovne og vitnet om en rOlig,
behersket karakter. Det var mot
setninger disse 10, men motset
ninger SOlli tiltrakk og utfylte
hinannen.

Gunnar hadde lesl godi, med
et energisk tonefall, levende og
inntrengende. Når han kom til et
viktig sted, hugget hans høke
nese i luften, og hans røst fikk
en nesten agitatorisk klang. Da
han endelig var ferdig, hadde
han reist seg og skrittet opp og
ned på golvet, mens han ventet
på, hva hun hadde å si.

Hun betenkte seg lenge. Men
så kom det, litt langsomt og dve
lende:

- jeg er i grunnen litt skuf
fet, GUllnar! Det er godt skre
vet.. .... det er ikke det.. .... men,
lenk på meg virker det mer som
et foredrag enn som en roman.
Du må ikke la det ille opp, Gun
nar, men jeg ser liksollI ikke for
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meg de menneskene du skriver
om. Det er bare deg jeg ser og
deg jeg hører.

Gunnar hadde kjent seg dypt
såret og brust opp i sinne. Det
hun hadde sagt, hadde han følt
som en sviende urettferdighet.

- Du forstår det ikke, kjen
ner ikke det miljøet jeg skild
rer. Det er noe nytt, skjønner du.
A nei, du skjønner det ikke!

- Hvorfor har du da brydd
deg 0111 å lese den for meg, had
de hun spurt litt fornærmet. Det
ene ordet hadde tatt det annet,
til han med en bedsk bemerkning
hadde grepet hatten og sprunget
på dør.

Da han hadde travet omkring
i gatene en stund, var sinnet gått
av ham. Men billerheten satt
igjen. Hans forfengelighet var
såret. Han hadde levd seg så
sterkt inn i denne drømmen om
å bli forfatter, al han nettopp
på dette punkt var ytterst sår
bar. Hun har ikke rett, sa han
gang på gang til seg selv. Hun
vil bare ha meg bori fra for
fatterskapet, som hun i grunnen
aldri har trodd på. Men jeg
skal vise henne at jeg duger! ja,
jeg skal seire tross av henne.
Han knyttet uvilkårlig nevene, så
hissig ble han.

Han fikk plutselig en ide. ja,
det vil jeg, sa han halvhøyt. Jeg
vil be en kjent kritiker lese ro
manen. Og når jeg har fålt han~

uttalelse, skal Klara få den og
speile seg i.

Da han korn ap på hybelen,
var naiur!igvis Klara gått. Det
lå en lapp på bordet: - Ring
meg opp, når du er blitt blid
igjen! sto det. Hun skal få ven
te, mumlet Gunnar.

Dagen etter banket Gunnar på
hos kritikeren Harald Glein. Den



Fredrikstad
.~ Gode lester Fritz!f Stingl Konditori And r. Nilsen

et Gode .ko Skilt og Male1·f01~J·etn.iny

t::f Bjarne
Sto,gt. 3 • Tlf. 3100

Aarum
Ullalg B.lkgl. IJ • Tlf. liSI Thorbjørnsgt. 23

Bakeri Bakg!. 18 • Tlf. }163 Telefon 1869
Murmester

og Entreprenørforretning
Einar O. Andersen

Berggraf &. Pedersen c. W. Johansens eftf.
BYGG, OG Konditori

Tlf. 3207 • Fredrikstad TØMMERMESTER Østsiden, Fredrikstad
Teleran 1474 Tlf. 3239 Tlf. 3239

Trygve Abrahamsen Fredrikstad

Conserving
Carsten Thiis Ltd. AI

Fredrikst.ld IS Den ledende i Manufaktur
Fredrikstad Lund & Tal/aksen

Fredri kstad Papir - Cellulose - Trelast
Trevarer - Bygningsartikler

En gros - En detail

Aktiemeieri Fredrikstad
Anleggsmateriell etc.

Fredrikstad
J. A. Krabseth Lisleby Bruks

AUG. fALLETH
Bakeri og Konditori

Konditori og bakeri
Ridehusgt. 14, tlf. 2163 Fabrik AI

Utsalg: Nygardsgl. 21, tlf.20i1 /S
Nyg~rdsgl. 51 '"' : Cicignongt. 26, • 2634 Fredrikstad

Fr~drikst.td tlf. 4200 - tlf. 4192 - tlf. 4020

Fjeldberg bruk Afs
Josef A. Knudsen

Skurlast - HøvdJast

Trelast og bygningsartikler
Kassebord

Fredrikst.td
Bakeri og Konditori

Brogatcl1 16 Oljeklær.
Tlf. 2657 f'rcclrikstad Tlf. 26~7

Brynildsens Fabriker fint lett Regntøi

Fredrikstad Hansen &. Co. A!

9Uf!U}~
IS

Fredrikstad

Gresvik ~ .
Kun det bedste er godt nok,

T rævarefabrik :f~ - rlolu.uq. forlang hermetik fr:J

Disp. Jens Berg
Telefon 4282 Grundvig. &. Engelsviken

Fabrikasjon alt Packing CO. AI

av l Trelast og
IS

trevarebranchen Fredrikstad

Bygningsartikkel.
Alm. såvel som finere kompaniet "Is

arbeide Tune
Gresvik

meieri

Telefon 1955 - Fredrikstad Tlf. 2663 Tlf. 2663 telefon 886

.
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fryktede kritiker viste seg å være
en eldre, jovial mann mecl ct lunt
blink bak guJlbrillene.

- Jeg skal gjerne lese manu
skriptet Deres, sa han.

Da til LIke: var gått, fikk Gun
nar Førde et kort fra Harald
Glein. - Møt meg i <lag i kafe
Stjernen j 6-tiden. Jeg vil talc
med Dem personlig.

Mens Gunnar satt kafeen,
tenkte han uvilkåriig på Klara.
Han hadde hverken sett eller hørt
noe til henne hele liken. Men i
kveld Jinger jeg, tenkte Gunnat.
Og innerst inne h,1lpet han å få
triumfere over henne !ned en
gunstig uttalelse i lommen fra
kritikeren Haralcl Glein.

Glein kom, og GUllnar rekvi
rerte øl og sigaretter. De ble
først sitt.cll(je en stund og prale
0111 løst og fast. Glein spurte
Gunnar ut om hans fag og inter
esser og fikk bl. a. vite at han
var sterkt opptatt av tidens sosi
ale og politiske spørsmål. Men
Gunnar satt sorn på nåler og
pustet lellet, da Glein endelig tok
hans manuskript opp av n1appel~

og sa: ~ Ja, så vil De vel høre
rnin mening?

GUJlnar nikket: - Jeg nekter
ikke for at jeg er veldig spent.

Glein bladde lill i manuskrip
tet: - De fører en lell penn. Det
er velskrevet, det er sammenheng

og logikk. Emnet er interessant.
Men jeg har visse innvendinger.
Det er ikke leven-de Ilokk, def er
ikke diktning.

Glein utdypet sin kritikk, trakk
fram forskjellige ting i romanen
som han hadde festet seg ved, og
mens han talte, husket Gunnar
plutselig på et bilde fra sin barn
dom. Han satt på trappen hjem
me rned et halmstrå i Illunnen og
en skål i .fanget og blåste såpe
bobler. Når han fikk blåst en
riktig stor boble som skinte i alle
regnbuens farger, ropte han på
moren for at hun skulle komme
og se og beundre, men hun rakk

TEGN OG tAtE

oftc ikke å k011llllc lit i døren før
boblen brasL Dette med roma
nen og de drømmer SOIll knyttet
seg til dcn, var en slik praktfull
såpeboble som brast.

- De er forbløffende god, hvor
det gjelder streng, logisk bevis
føring, hørte han Gleins stemme,
SOI11 kalte ham tilbake til nåtiden
igjen. Skulle jeg på grunnlag av
delte manuskriptet gi Dem et råd,
ville jeg si: De har gode anlegg
for det offentlige...... som poli
tiker... journalisL organi
sasjonsmann ..

Her ble Glein plutselig avbrutt
aven gjest som satte kursen mot
bordet deres. Det var en høy,
svær kar med lorgnetten ding
lende skjevt på nesen, S0111 var
stor, rød og skinnende. Hall
virket ustelt og ubarbert, både
'ktll1stnerhatten og kunsInersløy
fen var medtatt og frynset i kan
tene.

- Nei, skal det da times meg
den ære å møte en så stor mann
her, sa han hånlig og høyrøster,
mens han svingte sin svære hatt
i en slor bue og gjorde en tea
tralsk bøyning.

Glein svarte ikke, men vinket
ham av.

- Hvorfor anmelder du ikke
bøkene mine? Ikke fin littera1ur,
hva? Du har ikke velt på hva
som er fin litteratur, din este
tiske potteplante, eler du sitter!

GUllnar vendte seg til Glein:
- Hørcr De ikke, han fornærmer
Dem? Skal vi tåle det?

Glein trakk på skuldrene. 
Det er ikke første gangen. Best
ikke svare.

- Nei, det er tonen det! Over
legne og dritlvitige er dem. Ties
ihjel skal man. Men jeg skal
valse opp med hele klikken, jeg!
Hele den litterære banden som du
er sjef for. Svinepakk!

Den siste kraftsatsen under
streket han ved å slå i bordet, så
glassene hoppet. Han bøyde seg
samtidig framover mot Glein, og
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da han feltet seg opp igjell,
gjorde han plutselig en overhal
ing, mistet balansen, rev duken
med seg så flasker og glass sing
let i' golvet. I-Ian ramlet overende
og grep om seg Illed armene SOIll

en druknende. Dørvakten og et
par kelnere kom springende til og
fikk hjulpet ham på bena igjen.
Undcr høyrøstede protester og
forbandeiser ble han geleidet ut.

- Hvcm var det? spurte Gun
nar.

Har De lest noc av forfat
teren Carsten Lunder?

Det har jeg viss!.. .... noen
fortellinger j el par julehefter.

- Det var ham, nikket Glein.
l grunnen en trist skJebne. Har
skrevet flere romaner og masse
vis av fortellinger, Illen s1ørste-

/l'OHYEll8RU6~
oliekogle
HJUL

er de
anerkjendt
stærkeste

--tit -

Tildelt
fOGuld

&
Sølvmedaljer.
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Norsk cement
Hver eneste sekk garanteres av de norske cementf.lbrikkcr

RIV
Kulelagere
og
Transmisjonslagere

WITT & BORGEN ~
Ingeniører - Øvre Vollgt. 6 - Oslo

Centralbord : 29826

A.s Norsk Portland Cementkontor
o sl o

6 ra t j s råd og veiledning i betongarbeider ved:
NORSK CEMENTFORENIN6, telefon 29970, Oslo

Moderne briller
Nei.klli" tilpasning

Forenede Kulimportører ~

Kul, koks, ved

MARTIN VIIG
Klrhgt.34 OpUek 10rrel"I"1 0.10

Skibsulslyr - Fiskniutstyr
Kutterutstyr

ERLING HOVDAN
Skipper.':l. 5

Telefoner 25027, 21272

Centralborcl 81950

o s l o

Befonindusfri

BYGGMESTER

HENRY HANSEN
Vindern. Tlf. 98208

Akershus gjensidige
Brandassuranceforening

Stiftet 1844

Akers.':'- 63, Oslo - Telefon 32102

forsikrer moderne bygninger og løsøre
i samme til meget rimelig kontingent

FINN HANSEN
SMEDFQRRETNING

Adr. Bygdø Kongsgård. Tlf. 57847

Fe r ros t å l V i n due r,
koblede og enkle.

Overlys. vanlige og kiltløse.
Gass. og splintsikresUldører og lemmer.

Sykkelstaller. SUIkonstruksjoner.
Jerntrapper - rekkverk.

Bi"ik, Ruuds 'ØLe/(,. VC'l'ksted
Oslo

Kringsjå Cafe vedSognsvannet

Telefon 66349 V. Aker

Cementvarefabrikk Jens J. Andersen
Lillestrøm. Teiefon 520

Centralbord
83400

Nytorvet 4:
Sentralbord 13885

Arbeidernes landsbank ~

Skjennungshytta
v. Aker

God servering
Anledning overnatting - H gjester

Telefon 98147

Den beste n~a'J'ga'l'i1f,

nykjernet og kontrollert
leverer

Kjøkkenforsyningen A.s
Pr.v den

Teldon 71 876

Bes 0 k

Ullevålseteren
Servering av smørbrød, kaffe, the,

sjokol"de, mineralvann eie.

A.s

Sentralbord 17100

TRELAST ~PLATER 11<>
FINER -s.):\.P'"

56-
5.~· GRORUDI

TLF.79897

Norsk gj. forsikringsforening
dekker brandforsikring på

landsbygden
Samtrygd's kontor:

Karl Johansgt. 45, Oslo
Tdegr.adr.: cSamtrygdiO
Telefoner: 14031 - 16649

Sørensen &. Lie's
Kulkompani A/s

•



T EGN O G T A'-'--'L:...:::E I'"-9

fitt om arvelæren.

delen er bare rutine arbeid. Opp
rinnelig ingeniør, hadde en god
stilling, lllell oppga den for å ofre
seg for dikterkallet, som elet he
ter. Siden har han hutlet seg
igjennom, utgitt romaner som få
har giddet lese, skrevet hestelass
av historier av den sentimentale,
klisne sorten. ..... småsullet og
sl11åpimpet.

- En tragisk skikkelse, mente
Gunnar.

- Nei. Glein rystet på hodet.
Det er ikke stoff i ham til en
tragedie. Talentløshetens trage~

die, kanskje. Et forfeilet liv, er,
mislykket eksistens!

Da Gunnar Førde hadde sagr
takk og farvel til Glein, gikk han
hjem. Han ble forbauset ved å
finne døren ulåst, og da han slo
på lyset, ble han stående og stir
re SOI11 om han så et drømmesyn.
for hvem lå sammenkrøpet og
sov i det ene sofahjørnet? Klara!
Ja, så sannelig! Gunnars første
lanke var å storme hen og vekke
henne med et kyss, men han be
tenkte seg, listet seg bort til sin
store koJfert S0111 sto i kroken og
løftet på lokkel. Det ga en høy,
knirkende lyd fra seg. Klara
våknet, reiste seg i sofaen og
gned øynene. - Å, cr det deg,
Gunnar? Jeg har visst sove!.
Hva skal du i kofferten?

- Begrave romanforfatteren,
sa Gunnar høytidelig og la sitt
manuskript ned på bunnen av
kofferten.

Han slo koffertlokket igjen og
fant veien til sofaen. Etter en
stunds forløp som gikk lIled til
de nødvendige forsoningskyss,
iant Gunnar endelig anledning til
å (ortelie, hva Glein hadde sagt
Om romanen. - Han mente det
samme som du. Dikter er jeg
nok ikke, men derfor kan jeg jo
duge til ett eller annet, ikke sant?

Klara nikkel. Gunnar fortalte

så om opptrinnet på kafeen lIled
den halvfulle forfatteren som
måtte lempes ut.

- Så mye vet jeg, sluIlet han.
Jeg vil ikke bli en ny Carsten
Lunder! Eller hva sier clu?

Klara kysset ham til svar og ga
ham et fast håndtrykk.

(('Leq,n Og. ~Laee»

i~ /il.
rw.u.eU.~.

for å få stoff fra vår egen
krets innbyr «Tegn og Tale~ til
en novellekonkurranse blant le
serne.

Det er utvilsomt mange som
før eller senere har tenkt å skrive
en novelle, men forholdene har
ikke medført at cle er gått i gang.
Dere har nå chansen til å vise
hva dere duger til. Har dere en
gang hatt en opplevelse av ett
eller annet slag som egner seg

Når vi snakker om arv i biolo
gisk betydning av ordet, mener
vi det forhold at visse egenska
per hos dyr og mennesker over
føres fra foreldre til avkom, de
kan arves. Vi tenker da først
og fremst på rent individuelle
trekk som legemsform, karakter
egenskaper osv., og forbin<!er i
alminnelighet ikke med arvelig
het den kjensgjerning at alle le
vende vesener tilhører samme art
SOlli sine forfedre.

Arvelighetsforskningen er en ny
vitenskap. Den tilhører i alt ve
sentlig v.1lrt århundre og har halt
en rivende utvikling i de siste år.
Det kan av den grunn synes

til offentliggjørelse, så skriv den
ned og send den inn li! oss, eller
skriv en liten fortelling. Om den
er kvikk eller morSOlIl, trist eller
alvorlig, spiller ingen rolle. Det
blir ikke satt noen bestemmelse
for innholdets art ,og bedømmel·
sen skjer på grunnlag av, om den
har et godt innhold og er vel
skrevet.

«Tegn og Tale» setter opp en
førstepremie på kr. 25.00 for den
beste fortelling. Dessuten forbe
holder redaksjonen seg rett til å
kjøpe de innsendte fortellinger
som en finner passende, for kr.
10.00. Hvis en ikke ønsker sitt
navn offentliggjort i artikkelen,
kan en skrive under lnerke.

Bedømmelseskomiteen består
av «Tegn og Tale»s redaksjon
samt et medlem utenfor som blir
opnevnt senere. Innleveringsfris
ten er satt til 1. september.

Manuskripter sendes til «Tegn
og Tale»s redaktør: Th. Strømme.
Asbjørnsensgt. l, oppg. A, 4. elg.

vanskelig for legmannen å få tak
i dp. store linjer. Selve arvens
lover er allikevel meget enkle i
sine grunnprinsipper, s.1l det el
umaken verd å sette seg litt inn
i dem.

I kjønnscellene, egg- og sed
celler finnes konsentrert alle de
egenskaper som våre forfedre
hadde, og alle generasjoner før
dem. Del arvestoff som slik brin
ges videre er fast og uforander
lig, det påvirkes ikke av miljøer.
De egenskap~er som livet har på~

ført oss, f. eks. en syk lunge,
overføres ikke til v.1lre etterkOIll
mere. Ved befruktning aven egg
celle blir det nye individ tilført

BRUK BLINDE BARNS FYRSTIKKER
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Maskinomsetning
Grefsen

TI f. 70657 - 74985

AJ
IS

NILS BREILID
K"rl joh.ansgl. 6 - Oslo

Telefoner 23133, 26343

lTl
Jernvarer - Verk/ei

fEen avdding {or kjekkenutltyr

Doktor
Erling Willersrud

KOlltortid 1111,~1 og 5-7
Kjels.1sveien 134 - Telefon 70066

O. R A.5.
Oslo B61'legge.,.belh·ijl A.s

Aut. Rørleggere

Øvre 510115gt. 29, Oslo

V.arme. og 5;1nitær-anlegg
Godt ubeide. I tndersok v.ire priser

Sk~l turen bli vellykket, p:jor el heldig
valg, ta med kjøtlhermetikk fTO!.

Sbgterborgernes Fællcs5"tg

Slagterborgernes
Fællessalg AI,

G,ønl"nd 18.0510. Telefon 83.30

StåJrørmøbler
Konstruksjoner

Metallarbeide

Josef Kussius
Metallvarefabrikk

Ragnar Fredriksen
Murmufer. og

F.nlreprcner{orrtfning AlS
Tlf. cenlr.albord 20816

Klingenbergg!. • VI - Oslo

Falchenberg
Trondheim.

Pelskåper
Persianerlabb, føll.

Nertzllla etc.

Bunt',l-llke1'
R. Jo/unlnessen

Tor"g•• 1, 0.10. Tlf. 21669
(lnng.....d Ad.l"." Jon..,,)

.,

Varme~ Sanitær~

Ventilasjons
anlegg

Nyanlegg - Reparasjoner

ibe4(
Varme og Sanitær ~

Oslo
Teldon 32285 - Peder Claussonsgt. 2

BRILLER

00
A.s Christian
Oslo.

CLAUS HANSEN
Entreprenør

Mur., t0mm~r. og strnarbride
Smest.ad. Telefoner: 98312-17i44

Husm0dr~ på Nordstrand l
Speo.iJ,lf"ue'DIDI I K)e.t. Vilt. n.k" Cr .
Modemo kj.l..nlrgc. Efet 1' 1 l'.ri
OIl ..k.ri. Ku" l kl».." ".au,. Æ,bedi,.,
Gu,...",a,· Johs. Ransen

(P01.scm~ker) - Telefon 88701

Jens Lonning
Aut. RørleggerforretningAIs

R.idhusg.alen 20
Telefon 16741 - 1267i

A.s Lands Træsliperi
& Papfahrik

Gu...." $-7. 0010. T.lefon 32619, 311H

Hvil I.ep.pp ll.ll'..fo''''~l.'S6Xlli 0,70><100 .....
SpesieI, .'0.1 for ontttrl<kk.I<...

s..ml m.n.t..fo ' ~pp.

K."e.kll.r Ol brikke rd Of[ uIo.. /i .

Kløften Landhandleri
Velassortert kolonial

T~lefon 79881

Blindes Utsalg - Oslo
&rpl~... Il. Il. hi. n SP"'"<'i'lt. T.lf.624)).

rilt.!: T"",,,,,.ld M.yo" Il. 71. Telf. 14076.

Kobber. og Blikkenslagermestere
B. Torbjørnsen

Muid..lsveicn 2. Tlf. 2HOi
Takreparasjon, taklekning samt

bygningsarbeider forøvrig Sætlle'l' Bake'ri tf; TConditm'i
----'-'----'--------'---1 l::hbtrIY~I~n 2)7, Nord.lund.h.gda
Moderne eloppad. møbler. M.bJllf I IIjø-
.,••• Ol ku.y. Di....n•• dobbeUe o. enkle. a&.lIlIIng., p' sil, liaIIl bradve•••. krlnglsr. bleie
llikepllr. komode., c:hatoUer, lIo.de,. VI"ed. kake. 011 l... molta. lillsfon 88261, Var••
ol.trlkked••akll', B.,.'or, de.matt.fm m. bringes. FOll. d •• nr.. hOI O.ru kl_bmsnn.
Stolstl~f1t1ning og reparasjoner utferu.

Nordstrand Bakeri & Conditori
(Odd Wllh.I"..on)

Ebbl. 1887

Spor efter mine V;lrer hos Deres kjob.
man". Bestillinssteldon; 88036

IRøa Elektriske
Vekkerøveien 199.

Aut. inst.. lloiter.
Der {eres alJe de nyeste typer i
komfyrer, radio, Ovner og he.
lysningsutstyr. V.h installasjons.
avdeling .. nbef.aler sig til utfø>
.dse: av nyanlegg ol/: repU;I.
sjoner ;IV .alt innen bUDsjen.
Elektrisk tining a ........auDrør.
Tlf. 97667. Tlf. 97667.

FERD. P. EGEBERG
Inceniørfirm;l

Ridhusgt. S b - Tlf. 25011, 165i5

Konsul~nt for bergverk

All i kobber og blikken.
slagerarbeide

N. A. BER G I-I
Pitestr. 25 Tlf. 31816

Telefoner
83353 - 81481 - 82144

forlang illustrert katalog
over snekkerverktøi
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gul-grønli

I.....
J geil. 100 % gule

~ I ~.....
2 gen. 25 ';f gule 50 'X gule 25 % grønne

I I I
lOO~

..... .....
3 gen. gule 25 '*' gule 100 % grønne

25 % grønne
50 % gule

arvestoff fra han og hun og er
i samme øyeblikk et eget selv
stendig liv. Direkte forbindelse
mellom moren og fostret eksiste
rer ikke. Selv om det nye indi
vids konstitusjon er bestemt ved
befruktningen, spilJer miljøet selv
sagt en meget stor rolle ved ut
formningen av det. Det er jo
en kjent sak at barn som vokset
opp i gode, rommelige kår ut
vikles bedre enn fattigfolks barn.
Som et greit eksempel på miljø
virkningen kan vi nevne biene.
Dronning- og arbeidsbi er i grun
nen det samme. Deres arvestoff
er likt. Det er bare miljøet som
bestemmer hva eggene skal ut
vikle seg til. Et egg· lagt i en
stor celle blir en dronning, lagt
i en liten celle blir det en ar
beidsbi. Et annet interessant eks
empel er de forsøk som er gjort
med en prinllllaplante. En ras~

har hvite blomster, en annen røde.
Seiler en noen uker før blomst
ringen planter av den røde ra
sen inn i et fuktig drivhus med
en temperatur på ca. 30° C., får
plantene hvite blomster og ikke

•føde. Flytter en nå plantene Ul

i alminnelige stuetel1lperatur, ut
vikles røde blomster, mens de som
allerede er anlagt fortsatt er hvile.
r el tilfelle SOlli delte er det ikke
(len røde blomsterfarge som er
arvelig. Det som arves er der
imot evnen til å reagere på en
bestemt måte overfOr temperatur
påvirkninger. Miljøet bestemmer
hvem av dem sam skal realise
res. Selv Om en regner med at
arvestoffet ikke påvirkes av ytre
årsaker, vet en imidlertid at del
av seg selv kan undergå foran
dringer, de såkalte mutasjoner.
En av de mest kjente eksempler
på delte er vel plalinarevell. Uten
påviselig grunn dukket det opp
i ei sølvrevkull en hvalp med
den kjente platinakarakter. Dens
egenskaper viste seg å være ar
velige, og den ble stal11far til

hele dell nåværende platina be
stand. Mutasjonene kan være
meget forskjellige i sine uttrykks
former. Hos pattedyr kan det
vise seg endringer i hårfarge,
skjelettform osv. En kan ennå
ikke forklare seg disse forandrin
ger i arvestoffets karakter, men
det er drevet en masse eksperi
mellfer for på kunstig måle å
framkalle dem. Ved hjelp av ra
dium- og røntgenstråler har det
lyktes å oppIlå kunstige mutasjo
ner som viste seg å forløpe på
samme måte som naturens, om
enn i meget raskere tempo.

Gregor Mendel var den syste
matiske arvelighetsforsknings pi
oner og en av de store skapende
ånder SOm var forut for sin tid.
I motsetning til de mange lærde
som opp gjennom århundr.ene
hadde spekulert seg fram ·til de
herskende oppfatninger om arve
lighet begynte denne østerrikske
munk med systematiske krys
ningsforsøk med erteplanter. Han
mølle imidlertid ikke den forstå
else han ventet, og det målte gå
en menneskealder før tiden var
moden for hans tanker. Det at
Mcndel benyllet erteplanter If!
sine forsøk var ingen tilfeldighet.
For det første er disse planter
strengt selvbestøvende, dvs. blolll
stene blir befruktet fra sine egllc
støvbærere. En unngår på denne
måten innslag av nytt arvestoff.
På den annen side er det enkelt
nok å foreta krysning mellom

forskjellige raser hvis "'et målte
ønskes. Det beste kjennskap til
arvestoffet får en ved krysning.
Da bringer en et individs arve
sloff sammen med et annets og
ser hvordan de reagerer over
for hverandre. Et av de forsøk
Mendel foretok var krysning mel
10111 erler med gule frø og erler
med grønne frø. Blomstene på
den grønne rase ble tilført blom
sterstøv fra dell gule rase og
Omvendl ble de gule blomster
bestøvet fra de grønne. Alle
blomster ga bare gule frø uan
seil hvilken vei krysningen ble
foretalt. Neste år ble disse sådd
ut igjen, og blomstene som ut
viklet seg, bestøvet seg selv. Del
ble således ikke noe nytt arve
innslag. og det viste seg nå al
de opprinnelige grønne frø kom
tilbake. ~ av frøene var grønne,
resten var gule. Da frøene igjen
ble sådd ut, viste det seg at de.
grønne ga rent grønt avkom. Av
de gule ga Y3 rent gult avkolll,
mens % ga gule og grønne frø
i forholdet 3 : I. Hver gang frø
ene ble sådd ut igjen, var resul
tatet det samme. Alle grønne frø
ga alltid ensartet grønt avkom.

De gule frø som under eksperi
111entene etterhvert skilte seg ut
og viste seg å være fri for et
hvert grønt innslag, ga ~Ile relll
gult avkolll. De øvnge gule spal
tet seg alltid opp i iallforholdet
3 : l. .skjematisk kan det fram
stilles slik:
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Mendel fant følgende forkla
ring. Hver arvelig egenskap hos
de levende vesener er bestcmt av
en eller flere arvefaktorer - de
såkalte gener, som har sin plass
i kjønscellene. Del finnes f. eks.
gener som bevirker blå og gener
som bevirker brune øyne hos
menneskene osv. Genene kan
opptre i de forskjelligste kombi
nasjoner, og individets arvean
legg er bestemt ved samspillet
av dem. Det finnes også gener
som er dødbringende eller som
kan framkalle misfostre. J for
søket med erteplanlene var egen
skapen gul frøfarge bestemt av et
gen, den grønne av et annet. At
det viste seg. så mange gule frø
tilskrev han det forhold at fak
toren for denne farge var så me·
get sterkere enn faktoren for
grønn - dominerte over denne,
og slik satte silt preg på avkom
mct. Dette med dOminerende gen
forklarer meget av arvens lover.
En egenskap i arvestoffet kan på
den måte dekkes aven annen og
sterkere egenskap og således ikke
U komme til utfoldelse. Mange
generasjoner kan gå uten at det
svakere gen kan f<l anledning til
å vise seg. Arvestoffet bringer
dct imidlertid stadig vidcre. inn
til en vakker dag to individer
som hver for seg er i besittelse
av det kan gi sitt avkom egen
skapen i dobbelt dose og slik få

brakt den til utfoldelse. Det er
jo en kjent foreteelse at visse
eiendommelige trekk kan holde
seg skjult i en familie og først
langt ute i generasjonene kOIJl
me til syne igjen.

Kromosomene og arvcns ma
terielle mekanisme kan vi dess
verre ikkc kOlllme nærmere inn
på, mcn for dc som målte inter
essere seg for det, fins det en
rekke populære fagbøker om ar
velæren.

Til slutt skal vi se lilt på den
rent praktiske nytte av arvelig
hetsforskningen. Det sier seg
selv at mennesket er lite egnet
som forsøksobjekt. En kan ikke
drive krysninger S0111 eksperi
ment, og de relativt store tids
rom mellolll hver generasjon gjør
at e.n trenger lang tid for å U
samlet bevismateriale. Annerle
des stiller det seg med <lyr og
planter. Så lenge det menneske
lige samfunn har bestått, har
arvelærenS prinsipper i virkelig
heten vært praktisert. Innavl og
utvalg av de mest egnede dyr og
planter har røller langt tilbake i
tiden. Den vitenskapelige for
klaring til arvens fenomener har
i betraktelig grad øket disse
llIuligheter. Utvalget kan nå ba
seres planmessig på kjennskap
til arvestoffets reaksjoner. En
kan med stor sikkerhet utpeke
seg de Illål en vil nå, de egen-

skaper en vil få fram. Det Cl'
klart at del her ligger ct veldig
arbek!sfelt, et felt av kolossal be
tydning for menneskene.

Rs.

Filatelister, se her J

Vi tenker å oppreIle en fri
merkespalte her i bladet. Arne
Peterson har lovt å skrive en vei
ledning for nybegynnere, samt
annet av interesse for frimerke
samIere. Vi ønsker ham velkolll-
men. Red.

Verdens letteste emlle heter
balsa og erholdes av et sydame
rikansk tre som blir omtrent 20
meter høyt. En kubb av delte
treslag veier omtrent 120 gram,
lllens kork av samme størrelse
veier 250 gr. og likså .mye vanll
som bekjent 1000 gram. SaIsa
virket har omtrent halvdelen av
granvirkets styrke, men delte veier
Ire til fire ganger mer. SaIsa
virket ble før betraktet som verdi
IØSI, men har n" Utt stor anven
delse som erstatning for kork j

livbelter, fJymaskinflollører, !il
isolering og pakninger.

<

OVERSJØiSK TRANSIT

Dampskibsekspcdisjon, skibsmeglere, bcfragtningugenter, spedisjon.

Agenter for:

Dampfschiffahrts.Gesel1schaft «Neptun», Bremen
A. Kirsttn, Hamburg.
Ernst Russ, Hamburg.

Skibsforbibdclse mellem

Hamburg-Bremen-Liibeck/Oslo, øst og Syd.Norge
Deutsche Schiff. und Maschinenbau Aktiengesellschaft

«peschimag». Bre~~n.

Grønlands Høvleri A.s
Etablert 1867

Disponent Reidar C. Andersen
Lakkcgt. 7. Telefon 80204 - 80795

Prima tønt bygningsmaterialtr
fiøvlet og uhøvltt trelas~

AI
IS

DroDbingensgt.
10-12.

A. B. Eltvedt
Oslo.

Centralbord
, O I 7 6
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Kvinnen
og kjærligheten.

(Vell Tall.)

En kvinne kan gjøre hva hun
vil med den mest viljesterke mallil

i verden, hvis hun eier 1l1egen in
telligens, noen skjønnhet og lile
kjærlighet.

Bernhard de FonteneIle.
•

Den SOIll elsker uten å vekke
gjenkjærlighet, er sikrere enn
noen annen på at han virkelig
elsker.

Senac de Meilhan.

•
Når en kvinne ikke øyeblikke

lig gjeller en manns kjærlighet.
kommer <let av at hun er forelsket
i en annen.

Etienne Rey.
•

Der gis ingen elskov så skjønn
at en ikke undertiden kan høre en
hemmelig lenke klirre.

P. J. Toulel.,
Koketteri vil si kunsten å legge

mere ubluferdighet i det å si nci
enn i del å hengi seg.

Etiennc Rey.

•
En kan ikke være sterkere cnn

en kvinne medl11indre man er mer
kvinne enn hUll.

Paul Bourget.,
Det er ikke kvinnens utroskap

S0111 mest [ærer oss å mistro dem,
det er vår egen.

Paul Bourget.
•

Ekteskapet kommer etter kjær
ligheten SOlli røk etter ild.

Charnfort.,
Ekteskapets virkelige grunnvoll

er den gjensidige dumhet.

Oscar Wilde.

*
En kvinne tåler SOI11 regel aldri

al en annen kvinne drar fordel av

den kjærlighet som hun selv av
slår.

de Grallllllonl.,
Kjærligheten dør ofte fordi 11Ian

ikke beflitter seg likså mye på å
bevare dell som en strevct for å
oppnå den.

o. I. Stahl.

•
Nest del å såre er det intet

kvinner forstår seg bedre på enn
å lage forbindinger.

Barbey d'Aurevil1y.

En vitenskapelig
avgjørelse.

«Vitenskapt:I1,» sa en framtrc
dende professor, «må være sann
ferdig, selv 0111 det skjer på be
kosting av de dragne slutningers
sanl1synlighet.» Hva denne lære
setning kan føre !il, skal vi fram
legge et eksempel på.

En herre hadde kjøpt seg en
antikk vase. Elter at den var
kommet i hans besittelse, hen
vendte han seg til en arkeolog for
å høre hans mening om dens al
der. Arkeologen undersøkte vasen
med slOr omhu og uttalte føl
gende dom: «Malingen på denne
vasen bærer ethvert preg av å
være antikk, mens selve vasen
utvilsomt er av moderne oprin
neIse.»

Hold øyet kjølig.

Bad hyppig øynene med
koldt vann.

Dr. Sal RosenbIalt advarer i en
artikkel «Eye Hygiene and Heat»
i et av Chicagos større medisin
ske tidsskrifter mol vedvarende
langvarig bruk av øynene. Han
rår til å gjøre hyppige små opp
hold og badc dem med vann, di
rekte tatt under vannspringen.

Dr. Rosenbiatt hevder at det
vesentlige er heten SOI1l ved over
anstrengelse og selve legemets
vanne særlig svekker øynenes
synskraft. Hvcm kan tåle en fe
ber som vedvarer gjennom år, og
det er nellopP en feberaktig til·
stand S0111 øyet utsettes for der
SOI11 <let ikke får tilstrekkelig
hvile.

Det rinnende vann er både en
beskyttelse for øyet, avkjøler og
klarer tårekjertlene og selve øyet,
SOI11 ved intensiv bruk maltes, og
hvis synsevne derved etterhånden
svekkes.

Det gamle husråd å bade øy
nene med kaldt vanll får gjennom
dr. Sal Rosenblatts inntrengende
råd fornyet aktualitet.

BRUK

HELLY HANSENS

·OLJEKLÆR!

Brøttum Sag og Høvleri
Alle slags trematerialer

Tlf. Brøttum 61

Kontoret Lillehammer 725

Løiten Brænderi
OpreUet 185S

Saft og syltetøier

Løiten Almening
anbefaler

høvlet som uhøvlet last



24

Visdom!

Hunden cr SOlil en løve nar den
er hjemme.

Fet husholderske gir magre
bord.

De fineste klær går forlest av
mote.

Endog ulykken vendes lil det
beste hos en klok .mann.

Den tåpelige bygger seg el hus,
den kloke kjøper sitt.

Å ha det travelt og allikevel
ikke få utrettet noe, er tegn på
U.pelighet.

Ole.

Vet De -
al eter ikke som bensin skjolder

på mørke stoffer når en lar flek
ker av;

at ulltøy som er blit~ stripet i
vask, kan bli pent igjen ved å
legges i lunkent vann lilsall kjøk
kensalt;

al soda og melk kokt sammen
er et forlrinlig middel til å fjerne
gammel lakk fra gulvene. Det
smøres p.1l gulvet i el jevnt lag og
står natten over;

at gresstorv med jorden oppad
Cl' godt '" legge i bunnnen av
rugehønenes reder, da det holder
uløy borte. Tobakk er også bra;

al en fløyelsklut er best til å
pusse allting etler med;

al et eddikomslag hjelper mot
hvepseslikk. Det lar ømheten og
hevelsen unngåes;

at torvstrø blandet med hage
jord er en god erstatning for
skogjord til ol1lplantning av pot
leplanter;

at aluminiull1sgryter blir rene
ved å tørres med en klut dyppet i
citronsaft;
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at fuktig bordsalt fjerner egg
flekker på sølvtøy;

at skotøy får en langl sterkere
glans hvis en etter pussingen gnir
det med et stykke plysj eller en
gammel silkeslrømpe;

at en kan rense sine gulvtepper
med en klut oppvrid j kvillaya
bark-avkok;

at en sort gassovn bevarer sin
pene ,sorte farge og ruster ikke
hvis man, mens den ennå er varm,
gnir den med en klut dyppet i
salatolje;

al en unngår al selleri blir
mørk under kokingen, hvis en
ikke har salt i.

En bonde er ute og kjører i en
gammel kjerre, og det skrangler
ikke så lite på den steinete veien.
Da møter han to studenter som
vil holde gjøn med ham. Da de
er jevnsides med ham, ulbryter
de:
~ Det er svær sjøgang i dag.
~ Kan skjønne det når det er

så mye vrak ule og driver, sVMte
bonden.

Kassererens kvitterings,
liste for mai.

/94/: Klara Hansen, Anton
Hansen, Astri Stabell, johan Be
rentsen kr. 1.00, Karl E. Stian
sen, Tellef Strømme 1.50, Rag
nar Fauske 1.50, Olaf Vollesfjord
1.50, Alfhild Olsen 1.50, johan
Dyrstad 1.50, john Hoftuft 1.50,
Kåre Gillebo, Valborg Smith, Ma
rie Iversen, Esther Pedersen, jo
sef Haga, Thomas O. Elbjør,
Nicolai Stenersen, Thorleif An
dresen, Gjøvik og Omegns Døve
forening, ny: Kristian A. Ingu!.

1940: Frk. Tharaldsen, frk.
Bjørselh, K. E. Teigen, fru Ran
ders-Pchrson, fru Punlervold
Bjørnsen, frk. Wexelsen, johan
Berentsen, Karl E. Stiansen, Pe
der Lundbakk, Esther Pedersen,
Gunvald Andresen, Nicotai Ste
nersen.

1939: Johan Berentsen, Peder
Lundbakk. Arthur Iversen 1.50,
Rolf Nyberg 2.00, Gunvald An
dresen.

/938: Johan Berentsen, Pedel
Lundbakk.

1942: Nicolai Stenersen.
1937: Alida Pedersen kr. 2.00.

Klipp ut!

U ndertegnede tegner seg her_
ved som abonnent på «Te~n og
Tale_. Kontingenten, kr. 3.000,
følger vedla~t.

Navn .

Adresse .

9.o.d pitt4e!
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OSlO,·APRIL 1941.

Redaktør: THORALF STR0J\.U't\E
adr.: Asbjørnsens gate 1 A IV

Kasserer: AKSEL A. JENSEN
adr.: 0vre Smedlitadvei 6. Smed.

slad p. o. pr. Oslo.

TEGN OG TALE utgis av NORSKE .
DØVES LANDSFORBUND

og koster kr. 3.00 !rlig.

ADRESSEFORANDRINGER
meddeles herefter til ekspedisjonen,

Asbjørnsensgt. 1 A IV

Bruk Festblankettene til Te1egrafverket.
Halve inntekten går til Tuberkulosekampen .
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