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på. ttJtte6æ~tu~.
På en av foreningens fredags

kvelder var det flere som ble enige
om å delta i en tyttebærtur. til Fet
sund med avreise lØrdags ettennid
dag. LØrdag opprant med fint. klart
vær og undertegnede bestemte seg
derfor for å bli med. da det ble stilt
i utsikt at man skulde plukke l)å
usedvanlig rike ·felter. Da min bedre
halvdel var bortreist på frivillig mat
auking. var det intet som holdt meg
tilbake, og kl. IS var jeg mØtt fram
på Østbanen. Der var ingen. unn
tatt J ens Jakobsen som skulde heim
til Alnabru og han sa at han ikke
hadde sett noen kjente. Men straks
etter kom Arne og Olga Henriksen
og Hans Jensen, som også skulde til
Fetsund, og vi lØste billetter alle
sammen, idet vi tenkte at vi nok
skuide klare å finne fram på egen
hånd. Men stor var vår overras
kelse da vi på det tog vi skiftet over
til på LillestrØm fant hele kompa
niet.

Vi tok inn hos Signe Holter
huset og fikk straks overlatt et lite
hus til å holde kafferast i mens vi
diskuterte om vi skulde ut på feltene
samme kveld eller vente til dagen
etter. Det sis~ alternativ seiret, da
ingen hadde lyst til å være ute og
fryse. og da kvelden kom installerte

vi oss på beste måte i lØa, hvor vi
grov oss ned i hØyet og gjorde oss
det så bekvemt som omstenelighe
tene tillot. Jeg for min eIel syntes
det var meget komfortabelt, men
utpå morgensiden ble kulela for
streng og vi begynte å fryse. og vi
var gla for å stå opp til avtalt tid
kl. 5 og drikke eIeilig varm kaffe.
Så snart det begynte å lysne av dag
brØt vi opp, da elet var lang veg til
bærene. Markene var dekket av rim
og over vannet hvilte en tett frost
røyk.

Det viste seg også å være en tem
mel'ig sur jobb å plukke bærene opp
av rimet. men utover elagen ble elet
bedre, om vi enn måtte konstatere
at elet haelde vært foJk ute og pluk
ket fØr oss. Jeg fant elet beelre å gå
på egen hånd og da ble elet straks
beelre og spannet begynte å fylles
så smått. Jeg fikk selskap av Sig
vart Pedersen. Kl. 14 oppelaget vi
at vi haelde mistet ethvert begrep
om hvor vi befant oss og så besluttet
vi å ta fatt på heimvegen straks. Jeg
haelele et lommekompass som var til
stor nytte. Langt om lenge kom vi
til et vatn som vi straks trodele var
«heimevatnet», men elet viste seg
at elet ikke var Holterhuset som lå
for enelen /lV vatnet, men en frem
meel hytte. Det var fire karer ute
og rodde. jeg kalte på dem og

spurte hvor vi var. «Fetsund» sa
de. «Det vet jeg nok» sa jeg. «men
kan dere si meg vegen til Holter
huset ?» Det kunde de dessverre
ikke, men de viste meg hvor Fet
sund stasjon lå et sted bakom
åsene. Så tilbØd eie elskverdig ;1 ro
oss over vatnet til en mann som
hadde et kart. Det luktet deilig av
middagsmat hos ham og nokså
sultne som vi var, var det ikke fritt
for at våre tenner lØp i vann. Vi
fikk låne kartet. og ela viste elet seg
at det ikke var langt stykke til
Holterhuset. hare tre-fire gårder
i mellom. Vi takket for oss og det
tok ikke lang stunden fØr vi var
framme.

Olga og Arne Henriksen var
allerede kommet. men de var be·
kymret for eie andre. Men de kom
tilbake etter hvert, så nær som en
gammel dame på 80 år som hadde
sluttet seg til oss, hun var sviger.
inne til fru Kleppe. Kl. 18 dro
Vv'aielanel, Sigv. Pedersen og jeg
heimover, ielet vi hadde bestemt oss
til å ta lanelevegen til LillestrØm.
Det gikk ikke noe tog fra Fetsund
fØr kl. 22.30. og så lenge vilcle vi
ikke være heimefra. Det ble en drØy
tur for Waielands og mine utrente
bein. Den siste halvmila var like
så langtekkelig S0111 natta i l0a og
det var ikke fritt for at vi angret
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på turen. Men langt om lenge kom
vi da fram' og jeg var heime kl.
22.30, og etter en stiv pjolter bar
det i seng.

Senere fikk jeg vite at den gamle
damen hadde vært så lenge borte at
man ble redd for at hun skuIde være
kommet noe til. Men heldigvis kom
hun heim da det begynte å bli
mØrkt til stor lettelse for alle, og
med fullt spann. Hun ble overtalt
til å overnatte på gården. Vi fikk
også vite at de andre ganske visst
kom til Fetsund stasjon i god tid,
men toget var så fullt at bare to
meget pågående fikk trengt seg på.
To tog til var også pakkende fulle,
men på det fjerde, som kom kl.
1.30 om natten lyktes det resten av
selskapet å finne seg plass, og de
var heime kl. 2.30. Mitt utbytte av
turen var bare godt og vel fire li
ter, mens Nilsebraaten og hans for·
lovede tok besteplassen med 16 liter,

Rcda!?tørcn.

Krigsnøden
matauking.

På Blindern utenfor Oslo hle det
nye store Meteorologiske institutt
nettopp ferdigbygd til innflyt
ning våren 1940. Etter anset
teisen i fjor vår saknet jeg et
stykke av instituttets ca. 21 mål
jordområde. som de andre funk
sjonærer fikk tildelt til grønnsak
dyrking. I fjor sommer fikk jeg
smake ferske grØnnsaker, som min
medarbeider hentet på sin parsell
En av hans farbrØdre ved navn
Culdberg var for over 40 år siden
direktØr for dØve-, blinde- og ånd
svakeskoIene. I november i fjor bk
flere lass hestegjØdsel kjØrt ut til
Meteorologisk institutt og av
lagt på parsellene der omkring. Den
var fra VeterinærhØgskolen, hvor
Kristiania offentlige skole for dØVe
Itl fØr den ble nedlagt og overflyttet
til Skådalen.

I parentes kan jeg meddele eldre
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elever av den nedlagte dØveskole
på Lindern at murbygningen
og verkstedhuset er nedrevet.
Tilbake står enda den gamle
trebygning med spisestuen og for·
samlingssalen og uthuset. På gårds
plassen-ligger oppstablet tømmer og
favneved. I Bymuseet på Frogner 
til hØyre for inngangen - sees noen
malte billeder av utsikten mot V,
Akers kirke med dØveskolen på
Lindern i forgrunnen fra de svunne
år 1904 og 1905. Et syn som frem
kaller vemodige skoleminner !

I vår lyktes det meg å få tildelt
ca. 90 kvm av instituttets jorel. Sei
nere fikk jeg to tilleggsparseller. så
de utgjorde tils. ca. '200 kvm. Jeg
skuIde ha husdyrgjØdsel fra Veteri
nærhØgskolen, men den hadde bruk
for gjØdselen selv til våronna. Hel
ler ikke fra Dyrehospitalet eller Po
litistallen kunde jeg få gjØdsel da
den var forut bestilt av mange par
seldyrkere. På mine daglige sykkel
turer til og fra arbeidet la jeg merke
til fersk hestegjØdsel etter asfalt
vegen i hagebyen. Det forundret
meg at ingen av villaeierne. som
spadde om grasplenene mellom
kjØrebanen og husene. hadde noen
tanke på å skrape gjØdselen 
som er kalt «hondens gull» - til
sin Øde parsell. I enkelte kvelder
da det mØrknet og vegen var folke
tom skuffet jeg gjØdselen opp i en
liten kasse og syklet til min kjØk.
kenhage. Samtidig gjorde jeg kom
munen en tjeneste som renovasjons
vesen. En dag så jeg dog en tje
nestepike som nesten usjenert
skrapte hestegjØdsel opp en
skotØyeske på en trafikkert gate ikke
langt fra Oslos sentrum. Endelig
fikk jeg et stort lass hestegjØdsel
fra Politistallen ved Slottet. som
Riksarkitekten elskverdig skaffet
meg gratis mot betaling av fram
kjØringen. Til hagearbeidet måtte
jeg fØrst skaffe meg redskap. I hele
mai og juni krevde mine parseller
meget arbeid og stell i ettermiddags
timene inntil kl. 22-24. Til hage
vanningen kunde jeg ikke få kjØpt

Nr. 9

noen hagesprøyte hverken i Oslo
eller andre byer: Endelig kunde en
bestyrer ved en arbeidskoloni i Lier
skaffe meg en av ny vare. Men dess
verre ble leveringen av den nye
hagesprØyte forsinket med over en
måned, fordi mannen som skulde
lage den var rømt!

Parselldyrkingen var ikke billig
for meg. Den _kostet meg ca..100
kroner i direkte utgifter - til an
skaffelse av redskap, frØ. planter,
gjØdsel o: a.

Krigens nØd har nok fått de fine
byfolk. som på torget vilde hetale
minst mulig, til å innse at de priser
som bonden fikk for sine torgfØrtt'
varer, ikke står i rimelig forhold til
så meget arbeid og produksjonsom
kostninger. Maten som koster noen
få kroner er jo mer verd og n~kl

vendigere for menneskene enn
andre ting, f. eks. et kostbart ma
leri til noen hundre eller tusen kro
ner! Merkelig og meningslØst vur-
deringsforhold ! O. H.

Skoler for døve,
blinde og vanføre.

I Trondheim. Skådalen pr. Oslo
og i Holmestrand er det dØvesko1cr
hvor dØve barn får folkeskolekunn
skaper og opplæring i håndarbeid.
Opphold i internat koster ca. 700
kroner året. Elevene lærer å tale og
forstå ved å h-'se av tale fra leppene.
Barneskolen varer i 8 år. Etter
konfirmasjonen går gutter og piker
over til den nyopprettede 2-årige
obligatoriske fortsettelsesskole for
dØve i Bergen. For pikeskolem
vedkommend e er den henlagt til
Stavanger. Disse skoler gir videre
utdannelse i forskjellige teoretiske
og praktiske håndverkfag.

Norges eneste skole for blinde
barn er i Trondheim. Barneskolen
varer i 7 år, hvoretter guttene kan
gå over til Oslo offentlige skole for
blinde menn, pikene til blindemisjo
nen «IL»s private skole i Oslo.
Kursene på disse skoler er 4-årige.
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Mennene lærer en rekke håndverk
fag og musikk. Det utdannes blinde
organister. Kvinnene lærer for
skjellige slags håndverkarbeid,
sang og maskinskrivning.

«Sophies Minde» arbeidsskole og
klinikk for vanfØre i Oslo opptar
vanfØre som har vanskelig for il få
undervisning og opplæring annet
sted. Barneskolen gir' folke-
skolens kunnskaper. Yrkesskolen
opptar elever mellom 17-20 og fØ
rer dem frem til svenneprØven i
forskjellige håndverk. Opplysninger
om legater m. v. fra Central styret
for Vanfy1re. Oslo. Regulært be·
tales kr. 800,- og 1200,- året for

undervisning og opphold i barne
og yrkeskoien.

Norsk Finnemisjonsselskaps
!Ieim for vanfy5re barn ved Tromsø
gir foruten folkeskolens undervis·
ning ogs;\ opplæring i h;ll1dverk.

Fortegnelse
over Landsforbundets
tilsluttede døvefore:::
ninger 1942.

ne f)Ø1 11'S Forening. Oslo.
Adresse: Svens Bruns gate 7.
Stiftet: 17. november 187K
Antall medl.: 200.
Formann: R.. GuncIersen.
Innmeldt i forhundet 1918.
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Vestfold Døveforening.

Stiftet: 31. mai 1914.
Antall medlemmer: 40.
Formann: Alf Larsen.
Adr.: Aker. Sem st. pr. 1'9)11:-;

berg.
Innmeldt i forhundet : 1924.

Skien &. Omegn nø1'eforenil1{j.

Stiftet: .Ukjent.
Antall medl.: 15.
Formann: Ikke oppgitt.
Innmeldt i forhundet : 1924.

F:ristiansand f)ø1 1I'forl'niJlrl.

Stiftet: 1908.
Antall medl.: Ikke oppgitt.
Formann : John Hoftuft.
Adr.: Vikeland st. Kr.sand.
Innmeldt i forbundet: 1924.

Rergrns Døveforrning.

Adr. : Vestre Torvgt. 20. Bergt'n.
Stiftet: 30. mai 1880.
Antall medl.: 90.
Formann: Einar Stueland.
Adr.: GrØllllt'stØlen. Minde. pr,

Bergen.
Innmeldt i forhundet : 1918.

Stavan.(jrr Kr. J)øveforrJling.

Adr.: «De DØves Hus». StVgT.
Stiftet: 1902.
A ntall medl.: 35.
Form. : Pastor Brekke, Stavanger
Innmeldt i forhundet : 1918.
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De Døves Forening) Trondheim.

Adr. : Erik Jarls gate 2.
Stiftet: 30. oktober 1898.
Antall medl.: 100.
Formann: Tore SkjØrestad.
Adr. : Haldens gt. 24. Trondheim.
Innmeldt i forhundet : 1918.

111 Øre J{r. Dø'lIrfarming.

Stiftet: 2-1-. mai 1924.
Antall medl.: 21.
Formann: Ikke oppgitt.
I nnlllelclt i forbundet: 1925.

flllll/emils J{r. flø1leforel1iny.

St iftet: 7. januar 1922.
Antall medl.: 21?
Formann: Skomaker Vilden.
Adr.: Levanger.
Innmeldt i forl)JJlH1l-t: 1921.

lIrl!J{'lands DY!1Ieforelling.

Stiftt't: 1. juli 1935.
Antall medl.: 43.
Formann: Edvard] ,angeng.
Adr.: Trondheims gate 9. Mo

Rana.
Innll1eldt i forbundet: 1937.

Saltrns Kr. Døvi'forellillg.

Stiftet: 20. juli 1922.
Antall mesl!.: Ikke oppgi1 t.
Formann: Skredder Peter l~as-

mussen.
Adr. : Body).
Jnnnwidt i forbundet: 1922.

f)rallllllen & Olllegn Tiø1Ji'forel1ing.
Stiftet: 20. februar 1932.
Antall medl.: 28.
Formann' : Finn Johansen.
Adr.: Solbergs gate 27. Dr.men,
Innmeldt i forbundet: 1936.

.østfold Døveforening.
Stiftet: Ukjent.
Antall medl.: 25.
Formann: Odd Lohrmann.
Adr.: Damyrfjellet, Fredrikstad.
Innmeldt i forbundet: 1930.

C jøvik & Omegn Døveforening.
Stiftet: 15. oktober 1939.
Antall medl.: 17.
Formann: Osvald Kleppe.
Adr.: Tordenskjolds gt. 12.

GjØvik.

Christiania Bank og Kreditkasse, Oslo
Opprettet 1848

Landets eldste privatbank

Aksjekapital og fonds kr. 40.000.000.
Hovedkontor : Torget 7

F i I i a ler:

Carl Berners pl. 2 :-.Jordregt. 18
Grønland 12 B Oscars gt. 19
H. Heyerdahls gi. Sommerrogt. 17
Kirkevegen 64 Torshovgt. 6
Maridalsvegen 154 Lysaker

Telegramadresse : Kreditkassen
Telefon: 13 850, Sentralbord
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PASSiVE MEDLEMMER:

OjotCH &. OIJ/cgn Døvejorening.
F-Jarstad & 01llegll Kr. Døvcj.

Stiftet: 1902.
fnnmeldt i forhundet : 1918.

f/csterå!ms Kr. J)p1!rjorc'/Iin(j.

Stiftet: 17. juli 1922.
fnnmeldt i forhundet : 1922.

/,ojotrlls 1\1'. f)øvrjoYCllil1(j.

Stiftet: 16. juli 1922.
Innmeldt i forhundet : 1922.

Trolllsø & 01llr(j1l [(r. lJøvrj.

Stiftet: 30. desemher 1906.
Innmeldt i forhundet : 1922.

UTMELDT AV PORBUNDET:

/JlIst-Agdry Kr. Døvcjorcllil1(j.
Stiftet: 27. november 1922.
I nnmeldt i forhundet : 1924.
Utmeldt av forbundet: 1928.

Hmllar Xr. Døvejoyrlling.
Innmeldt i forhundet : 1928,
Utmeldt av forbundet: 1932.

Fra Trondheim.
DØveskolen hel- i byen er no

full sving med det nye skoleår son,
er begynt. Skolen tok fatt 19. au
gust i sine gamle lokaler i Bispe
gata. og det er bare noen få elever
som enno ikke er kommet tilbake
etter ferien.

Bestyrer Langaaker opplyser P~l

henvendelse at de fleste av elevene
reiste heim i ferien. det var bart
13 harn som hadde så vidt vanske
lige reiseforhold å gi seg i kast med
at de ble sommeren over her i
TrØndelag. Mange av disse elevene
var helt oppe fra Finnmark. I år
har de tilbrakt ferien på Lundamo
hvor DØveskolen i de iste tre år
IJar hatt sommerleir for sine elever.
Leiren er på en bondegård hvor
den holder til i et hus for seg. En
av skolens lærere er alltid med i lei
ren. Barna er kommet friske og
meget styrket tilbake fra «Ieir»
oppholdet.

Belegget ved DØveskolen er jevnt,
- det pleier d reie seg om ca. 100

elever og skolen begynte i hy.ist med
84 elever, - en del er enno ikke
kommet, så det blir antagelig 90
95 elever. I år er det for Øvrig
færre nye elever, - det er bare 14.
mens det pleier være ca. 30. Det el
imidlertid ikke flere som har meldt
seg, sier bestyreren hva det no enn
kan kOl11me av. - en mulighet er
det kanskje for at foreldrene er
engstelige for å sende harna fra seg
i disse tider. De 14 nye elever
koml11er helt oppe fra Kautokeino
og fra hele kysten langs nedover til
/\Iesund - det har i år ikke meldt
seg noen sØr for Ålesund.

Nytt fra døvebarnas hytte
er 'at det i sommer er lagt veg opp
til hytta. ca. 50 m lang. Det el
skolens folk som har utfØrt arbei
det. så utgiftene har vært mini·
male. Vegen går opp fra den nyt'
vegen mellom Lian og Fjellseter. 
hytta ligger et stykke oppe i Sa·
lemsåsen. Det er ganske stor tomt
her oppe. og det er meningen å
grøfte ut og planere en lekeplas~

på myrstykket nedenfor hytta. Men
dette arheide må forelØpig stå ute
da det er et meget begrenset bud·
sjett man har å råde over.

Fra Finnland.
Døv bedriftsleder.

Herr Ragnar østman er ansatt i
aksjebolaget Terkos spesialfahrikk
for kromforniklede stålrØrsproduk.
ter og er i den anledning intervjuet
av «Tiebkrift for Dovstumma»
Fabrikken ligger ved en stasjon næl
Helsinki.

Han gikk 4 år P~l folkeskole iØr
han kom til Borgaa DØveskole. Så
hegynte han sin lØpebane som viser
gutt i en bakeriforretning og arbei
det deretter flere steder i Finnland.
til han sammen med en kamerat
startet et bilverksted. Da han etter
iem års forlØp mente å ha samlet
den fornØdne erfaring begynte han
egen forretning i Saunalathi. en
forstad til Vihorg. og var samtidig

disponent for en bygård. Et par
uker fØr den fØrste krig brØt ut.
solgte han forretningen med stort
tap og flyttet til et annet sted. Etter
krigens slutt fikk han ansettelse ved
en rØr- og armaturfahrikk i Hel
sinki. hvor han gjorde seg bemerket
ved ikke mindre enn tre ganger ;1
få gratifikasjoner (ekstra påskjØn·
neIse) for framsatte forslag til for
hedring av arheidsmetodene, som
ledelsen tok til fØlge.

En kveld fikk han besØk av sjefen
for Terkos spesialfabrikk som til·
hØd ham stillingen som selvstendig
arbeidsleder. Da det ikke hIl' prutttt
på lØnnen slo østman til og overtok
sin noværende stilling. Man henyt
ter seg av hans sakkunnskap pil
metall- og jernområdet og arheidet
går hra til gjensidig tilfredshet. Fa
hrikken som fØr gikk med et fØlhart
underskudd. har no på kort tid he
gynt å bære seg. Den fram st illel
hovedsakelig. forniklede re!dame·
stell. kassaskap. lægeskap. st~drØrs

stoler. hyller med videre. Det til
virkes også flere slag av rØrsengl'l
JlJed spiralhtll1n. hvorav en særlig
lett modell er østmans egen opp
finnelse. videre kjelker. håndkjerrel
og trillebØrer.

I slutten av intervjuet kom man
også inn på spØrsmålet om yrkes
utdannelsen, og herr østman fram
holdt som sin mening at det vikle
være best om alle de dØve som ak·
tet å sØke seg til metallfaget. kunde
fØres sammen i samme fabrikk, hVal
det fantes en kompetent. i tegne
språket vel innfØrt mester som
kunde gi så vel praktisk som teo
retisk undervisning. På denne må·
ten kunde de lære seg kjennskap til
de forskjell ige metaller med alle eie
res spesialegenskaper og av dem
fonne nyttegjenstander. De hurde
få en så grundig og fullstendig un
dervisning at de på sine arbeids
plasser med framgang kunde kap
pes med sine kamerater og siden
stå seg også som selvstendige inne:
havere av bedrifter.
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Engelsk
u Is tillingsbrevdue.

For cn tid tilbakc stI man l aVI
scne cn forordning fra de tyske
myndigheter om forbud mot hold
av brevduer cller andre dueraser.
som kunde brukes til etterretnings
tjeneste. Duene skulde avlives.
mens duer man Ønsket å beholde.
skulde interneres på Akershus
festning.

De fleste avislesere forundret seg
kanskje over denne forordning.
dueskjØnnere ikke.

Trass i at den modernc krig har
tatt telegrafi og radio i sin tjeneste.
gj~ir den fremdeles bruk av brev
duer. Ved krigens utbrudd hadde
således de fleste krigfØrende lane!
et velorganisert, militært brevdue
vesen. I flere land var også de
sivile brevduer «utskrevet», for på
kort varsel å stilles til rådighet fOI
sitt land.

Brevduens evne som budbringer
kjentes allerede i oldtiden. da man
i Persia hadde en organisel-t post
forbindelse ved hjelp av den. Like
ens opprettholdt Kalifen av Bagdad
forbindelsene innen sitt rike ved
hjelp av brevduer.

I Napoleonskrigene blev de be
nyttet i spekulativt Øyemed. Finans-

huset Rotsehild holdt seg ved hjelp
av brevduer å jour med hegiven
hetenes gang. og tjente derved store
summer i statspapirer på bØrsen.

I vår tobakklØse tid er det opp
muntrende å hØre den lettvinte måte
en indier brukte for å skaffe seg
den ettertraktede vare. Mannen ar
beidet på en sigarettfabrikk. men
da det hver kveld ved arbeidets slutt
var en nøye kontroll. så han ingen
utveg til å kunne ta med seg siga
retter. Han all ierte seg med en
due110Ider og tok hver morgen med
seg en due. skjult under kappen.
Snarest mulig festet han en pakke
sigaretter om duens hals og slapp
dem ut. Dette gikk en tid. men den
menneskelige grådighet fornektet
seg ikke. Da mannen en dag festet
to pakker på duen, ble bØren for
tung. og den falt ned på fabrikkens
gårdsplass. Dermed val- det hele

avslØrt.
Brevduens lIlilitære brukbarhet

kan også fØres tilbake til oldtiden.
da den ble benyttet både av egyp
terne og grekerne. Fønikerne pleide
alltid å sende duer foran seg med
melding om sin ankomst. når de
hadde vært på tokter rundt om i

lYr iddel havslandene. Og også ro
merne benyttet seg av brevduer Ull
der sine kriger.

De Vesteuropeiske korsfarere bk
oppmerksom på bre\'Cluen og den s
betydning under beleiringen a\
Jerusalem i 1098. da det falt en
såret brevdue med en beskrevell
lapp festet i vingen i deres hender.
For Øvrig er det uneler beleiring
den har gjort sin største innsats.

I 1574 da spanjerne innesluttet
de nederlandske byer Haarlem og
Leyden. anvendtes med hell brev
duer for ;1 komme i forbindelse med
omverdenen. Størst nytte viste den
dog under beleiringen av Paris i
1870-71. da den flere ganger klarte
å bringe meddelelser fra og til de
innesluttede styrker.

I forrige verdenskrig gjurde brev
duene en stor innsats. og en enkelt
due oppnådde ÆreslegiollC'lls rid
derkors for sin innsats u11ller belei
ringen av fortet Vaux vecl Verdun.

Deres innsats i den nuværC'nde
krig vet vi intet om. det vil seinere
historie fortelle oss. Det er dog in
gen hemmelighet. at flyvere under
sine tokter medhringer brevduer.
Blir flyet skadeskutt og må nØcl-
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AlS ASK I M G U MMI V ARE FA BRIK
"Norske kvalitetsvarer med verdensr,"

lande. Cl) katastroie ::;0111 ldt kan
sette radioanlegget ut av funksjon,
skrives en kort mE'ldillg 0111 hendel
~en lI1ed oppgivelse av posisjon.
Meldingen pJaseres i en hylse, som
festes rundt duens ene fot. og sf)
slippes dell lØs. På et Øyeblikk er
den hØyt oppe i luften. hØyere og
hØyere stiger den. til den nesten
forsvinner under himmelhvelvet.
Her tar den først noen orienterE'nde
runder og setter så avsted mot må
let. Den kan møte store vanskelig
heler på sin ferd. Forfulgt av rov
fugl hemmet av motvind, storm el
ler tåke. har den dog alltid kun et
1I1fll for øye: heim - - heim- -

Det er imponerende distanser den

klarer. 1000 km eller strekningen
Oslo-Antwerpen i luftlinje er in·
gen sjeldenhet for en god brevdue,
ja selv 1500 km er den i stand til å
tilbakelegge. På stedcr hvor for
holdene er særlig egnet, f. eks. OVC)

flate ørkenstrekninger, kan den fly
både 2 og 3000 km. Gjennomsnitts
farten er ca. 100 km i timen.

En hindring før man kan utnytte
brevduen fullt ut, er dens ·mang
lende evne til å fly om natten. Duen
kan ikke se i mØrket og slår seg
derfor ned straks elet blir skUlnmert.
Dueoppelretterne er oppmerksom på
dette, og spesielt i Amerika er man
kommet langt i bestrebelsene på å
fremstille en brevdue, som også kan

orientE'IT seg onl nattell. Lykkes
det. må vel en slik due betegnes som
«nattjagerflywr» !

Av foranstående vil lI1all se hvilke
1I1uligheter finlles i en god brevdu('.
og når man enn videre vd. at \,;olrt
land er dradd inn i det store .Ragna
rok som heter den annen verdens
krig, forstår man lettere den ut
stedte forordning.

Personalia.
Dødsfall.

Fhv. skofabrikkarbeidn C. J.
Cronholm i Halden er avgått ved
dØden. 77 år gammel. Han var
fØelt i Sverige og arbeielet flere ste
der, bl. a. hos hoffskomakerell i
Stockholm. før han slo seg ned for
godt i Norge. Han etterlakr seg
hustru og sønn.

En god bok
aven dansk døv
forfatter.

Peder Jensen Kj(cr,CJaard
De Fattiues Paradis.

SchØnbergske Forlag

Titclen er kanskje ikke så iron
isk som en fra f}irst av tror - fl Il

den svm på grunn av sykdolll elin
andre årsaker lider nØd mfl det j{
være litt av et paradis fl få hus og
mat og varme på fattiggården. franb
for å bo under ell husk. S;U111 \,;1I

det i Jyl1anel iSO-årene. og s;inn cr
det vel også no. men ellers er for
skjellen mellom fØr og no ikke så
liten.

Peder Jensen Kjærgaard. som 110

er i 40-års alderen. mistet hjlrsr!en
fullstendig for ca. 20 år sielen. Og
hva det vil si midt i den grønne,
skjØnne ungdomstid fl finne seg sdv
i en så stor og grusom stillhet. vet
bare den S0111 selv har prØvd det.
Dette er hans fjerde bok. Ideen fikk
han ela han for 10 år siden på et
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sykehus traff en gammel b~,jkker

som fortalte om sin barndom på
fattiggården. At forfatteren har
hØrt, at han har elsket og dyrket
språket og allerede i barneårene var
betatt av Sten Stensen Blieher som
sammen med bibelen sto i bokhyl
len heime på gården i Vendsyssel,
kommer ham sikkert til nytte. Li
kevel er det godt gjort og det har
sikkert kostet atskillig mer arbeid
enn for en normalthØrende å kunne
skrive så friskt og muntlig og le
vende om dette lille samfunn som
også har sin del av livets spenning,
om det daglige gardsarbeid som fat·
tiglenullene måtte delta i, om årets
festdager, julen og St. Hans, mar·
ked og lØyer i staden, begravelse.
og den vakre hØstfesten, om venn·
skap og rivninger mellom de hØyst
forskjellige mennesker, og om hvoI'

for de måtte bort fra den store ver
den for å havne her ...

Det er gamle SØren Rævkrog
han går ute på marken og sår havre
Det er litt skralt med synet og tfin
levemåte, ikke som da Ane. konen
hans, levde. da fikk han også varm
mat. Men SØren er en ydmyk og
from sjel uten bitterhet, han er S~l

glad for sin egen bitte heim, for de
to kuene og hØnscne og stuten son',
både er trekkdyr og en kamerat han
snakker med, og for jorda som er
blitt aker hvor der fØr var myr
Og hvor er det godt. tenker han
llår han ser mot fattiggårdcll SOIll

ligger mot nord, at han slipper 5
spise nådsens brykl.

Da hender det noe som gjy>r at
gamle SØren også må vandre delJ
tunge gang ...

Så er .det Lars Snedker og hek
familien hans som han ikke kan for·
sørge mer fordi han er blitt så e1en·
dig av gikt. SØnnen N iels, eler S0111

alk gutter vil kjekke seg. ser bare
lyspunktene - han skal opp å kjØre
meel feite hester, får til et flott hus
med fem skorsteiner . . . At del
(T gitter for vinduene som heIJel
ikke kan åpnes, gir ikke ham den
samme knugende fØlelse som OVlT'

faller hans stakkars foreldre, og nål
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Disse foreningers virksomhet be
stemmes i alminnelighet av deres
lover. De går som regel ut på både
åndelig og materielt å hjelpe vårt
lands dØve, i særdeleshet når det
gjelder deres fagundervisning, å
skaffe dem plasser, ordne med un
dervisnings-, fortsettelses- og repe
tisjonskurser, utdele passende bØ-

en leser om den frihet fattiglem·
mene tross alt har, skulde en jo
også tro at dette var en helt unØd·
vendig foranstaltning.

Dreier Jørgen er et godt liv!
Med denne sin freidige hilsen mØ
ter han igjen etter sin sedvanlige
sOlllmer-landstrykertilværelse opp
på fattiggården for å ha det trygt
'og varmt vinteren over og blir me
get unådig mottatt av vennen Per
Smed som synes han har ofret litt
mer for vennskapet enn han har
godt av. (Vann og brØd). Men sølJe
Per da! Den morsomme gammel
danske uttrykksmåte! Det er sik
kert at noe stort ordforråd hadde
landsens folk ikke den gang, det
var en slq6n mann og en skØn fØde
og en skØn dyppeIse dette her, sier
gamle SØren, han har aldri vært
vant til annet enn hvit meIdyppeIse
t il sine kartofler og her får han
brun sovs. Ja, han må si at sam
menliknet med hva han er vant til,
så lever han her hver dag som til
bryllup eller begravelse.

Det er ikke bare Dreier Jyirgen
som har vårens uro i seg, salmake
ren reiser med toget for fØrste gang
og Per Smed bestemmer seg for en
større forandring, han gifter seg
med Pannekage SØrine. Men at det
sånn skulde gå, hadde han nok ikke
drØmt. . . Og Skræk Ann Maris
store kjærlighet forvandler seg til
bittert hat, og hun og Skrædder
Kirsten som før har vært rivalinner
blir no venninner, for noe så usselt
som Per Smed . . .
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ker, tidsskrifter og annen litteratur
blant dem, foreta rådgivnings- og
vegledningsreiser i deres krets,
hjelpe dem som befinner seg i
moralsk og materiell nØd og ellers
i alminnelighet heve deres sosiale
nivå.

Selv om programmet ifØlge disse
lover er så mangfoldig synes det

Hvordan middelmådigheten 50
ker å steine den som raker opp over
gjennomsnittet vIser beretningen
om oldtidsgranskeren Skæg Jakob,
og hvordan fattiglemmene og deres
avkom ble veid og verdsatt av den
hØye Øvrighet ser vi av den syke
Hans Baks skjebne og barna som
blir auksjonert bort til hØystby
dende.

Det er en 1110rsom og trist og
vann bok Peder Jensen Kjærgaanl
her har gitt oss, det er mange smil
og festlig lune, men også tragedie.
Det er små menneskebarn, menne
skesjeler som kanskje er konllnet
på feilaktig hylle i livet, som med
en annet start og under and re fur
hold kunde blitt noe annet. Den
tunghØrte Per Smed f. eks. med sin
store kjærlighet og interesse for
alle slags klokker kunde kanskje
blitt en dyktig urmaker om han
hadde k0111met i lære hos en 111ester
som også bokstavelig kunde holde
ham litt i ørene. Og hvem vet om
ikke den fordrukne Per Degn, S0l11

er lærer for fattiggårdsbarna, mens
han i katekismus- og de andre ti
mene også har som arbeid å banke
lærknotter under barnas treskor.
kunde steget like til bispestolen, så
fremt der i de gode gamle dager
hadde vært likeså streng brenlle
vinsrasjonering som no?

Ingebjørg ](rallter.
(<<Norges Kvinner»)
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SOIl1 unl det skulde furekomme at
fureningene skulde være i mangel
på lI1åter hvorigjennom de mer ef
fektiv t kunde finne anvendelse for
sine små midler til de dyives heste
En del foreninger synes å ha klart
dette på den måten at de direkte
har gitt sine midler til dØveforenin
"ene. Men dette er ingenlunde vel
fureningenes oppgave. fot- de df,sve,
egne foreninger nir gjennom sitt
s 'ntralforbund midler til sin virk
sumhet. En annen alment brukt
ITlfltc er å gi bidrag til ubemidlede
dyive. 0111 hvilket det ikke kan sil"
annet cnn godt. dersom våre for
eninger skulde ha så rikelig med
midler. som kU11Cle anvendes også
for and re formål til beste for dØve.
lVran må nemlig være oppmerksom
pfI at disse foreninger etter min me
ning 'kal ikke nærmest ha karak
teren av samlIlenslutninger til un
derstØttelse av fattige, men tvert
inlOt rette sine bestrebelser til også
;"1 lyifte driftige og arbeidssonllnc
dØve så vel i materiell som åndelig
henseende. Den noværende sosiale
trygd, som gjelder for både dØve og
hØrende. passer nokså nØye på at
fattigunderstØttelse ytcs til alle dem
som virkelig trenger hjelp. Dess
uten finnes det bevilgninger på
statens budsjett nettopp til disse
foreninger til de dØves vel uttryk
kelig omnevnt - ingenlunde som
fattigunderstØttelse . men -derimot
med henblikk på «opplysningsar
beid blant de dØve og hjelpe dem
til å skaffe seg plasser».

\'ed fØrste Øyekast kan dette se
ut som en sterk begrensning, men i
virkeligheten gir det en temmelig
stor bevegelsesfrihet just på det
område der det trenges. Erfaringen
har allerede kunnet vise at bestem·
melsene inneholder slike arbeids
former som har brakt velsignelse og
meget utbytte. I det håp at velfor
eningene måtte være i stand til å
kunne velge de best mulige fram
gangsmåter til beste for de dØve
skal jeg gjØre et lite utplukk fra
furskjellige årsberetninger for å vise
beprØvde og med framgang an-
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vendte metuder: Hermetiserings
kurser for dØve kvinner under kom
petent ledelse aven lærerinne, av
lfinnet aven forening til dØves veL
Det har vært omfattet med stor in
teresse og utbyttet har vært meget
godt. Deltakerne skaffet seg selv
det nØdvendige materiale til herme
tiseringen og fikk etterpå selv be·
holde fruktene av sitt arbeid.

Husstellkurser så vel for menn
som for kvinner. Her fordres ab
solutt kompetent ledelse. Bokhol·
derikurser både for menn og kvin·
ncr.

Dannelse av studiesirkler. av·
lØnning av lærerkrefter og anskaf
felse av arbeidsmateriell. Kurser i
barnestell. om det på stedet finne,
unge mØdre eller unge fruer. Også
ugifte kan delta.

Ordning med jordparseller, hvor
velforeningen leier jord og skaffer
en del av frØet så langt midlene til
later og avlØnner en konsulent (råd
giver) til å lede arbeidene. Særlig
under de noværende forhold er
denne arbeidsform å an befale.

«l ytt av gammelt» kurser er
særlig aktuelle om man bare kan få
kompetente lærerkrefter. Det sam
me kan sies om en forenings plan
lagte kurser for matlaging i krise
tider.

Å la ungdom få del i fagunder
visning. De penger som anvende,
hertil vil ikke være bortkastet. Det
samme kan sies om anskaffelse av
arbeidsredskap til dØve. især når
det gjelder nybegynnere. Arbeids
formidling for dØve hØrer også til
våre viktigste virkegrener. Disse
anfØrte eksempler er ment som an
visning til retningslinjer. Imid
lertid har hver forening sine egne
lokale behov og muligheter som den
selv best kan bedØmme.

For min egen part vil jeg ikke
uten videre innta en negativ (for
nektende) innstilling til spØrsmålet
om understØttelse når det vi rkel ig
er spØrsmål om nØd blant de dØve.
Især i de siste årene da en stor del
dØve kom til oss som evakuerte fra
Karelen, har det vært en tvingende
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llyidvendighet 5. styltte dell I med di
rekte pengebidrag. Enno bedre tur
de det være om man kunde bruke
samme framgangsmåte som ell fi
liaIforening har anvendt. nemlig ii
skaffe presentkort til disse evaku
erte. da misbruk ikke så lett kan
forekomme da som når pengenc
fåes til å stikke i lommen.

Da vi no engang er inne ptI delte
emnet har jeg lyst til å omtale en
passende oppgave sum ikke på HOel!
måte gir Økonomisk hjelp. nlell
hvortil enhver sammcnslutning har
både rett og plikt av pietetshensyn.
nemlig å minnes de personer som
har ofret mest for de dØve. Særlig
her i Aabo finnes flere dØvelærere
og vcnner av dØve. hvis siste hvile
sted VI ikke har kjennskap til.
Kunde man ikke påta seg å sØrge
for at stedets avdØde dØvevenner
skuIde bli ihugkonll1e. f. eks. ved å
skaffe de deler av gravkartene som
refererer seg til disse personer
Disse gravkart vikle sikkert kunne
bli en del av vårt arbeids historie

Urho K icri7llo.

Finn en klubb på Kl
Det bega seg for noen år siden 

forteller en av våre kjente journal
ister - at en kelner på Theater
kafeen kom bort til mitt bord og sa
som så: «Vi har en idrettsklubb, vi
kelnere, som heter KIK (Kelnernes
Idretts Klubb). men no vil vi av
mange årsaker gjerne finne på et
nytt navn på den. Men så er det det
at vi har en haug med brevpapir
og konvolutter og klubbn~ler. SOllI
det står KIK på så det er meget
viktig at det nye navnet passer til
de bokstavene K. 1. K. Kan de
tenke Dem et passende navn for oss,
så er vi meget takknemlige.

No vil jeg gjerne stå på god fot
med kelnerne i alminnelighet og med
dem på Theaterkafeen i særdeleshet,
så jeg svarte at jeg skulde gjØre
mitt beste.

Hvoretter jeg begynte studier i

I
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SaImOllselis Konversasjons!<-ksikon
P~l bokstav K. og håpet il finne noe

der.
Og dd gjorde jeg ogsil:
Jeg fant f. eks.: Kohinoor. Kry

slall. Korall og -- last but llot !east
- Kondor.

Dermed var loddet kastet for mitt
vedkommende og neste gang jeg var
innom Theaterkafeen sa - jeg til
MØrk, for ham var det, at «jeg sy
nes dere skulde kalle klubben dercs
for Kondor Idrettsklubb».

Han tygget litt P;I det og så noks;\
MØrkt på tilværelsen, men så fore
slo han meg å henvende meg til
kollega Olsen på Frimurerlosjen.
som var med i navnekomiteen. hvor
etter jeg som den nidkjære opp-
finner jeg var (ja De vet enten Edi
son eller så er De ikke sånn) bega
meg til Frimurerlosjen og traff kol
lega Olsen, som syntes mellomhen
rykt over mitt Kondor-forslag. men
nådigst antydet at det skulde bli
forelagt generalforsamlingen på
onsdag.

Så spent har jeg aldri vært siden
min fØrstefØdte kom til verden: Jeg
gikk i angst og beven, inntil dagen
etter dagen. Da fortalte Olsen meg
fØlgende: «Jo, De skjØnner det»
sa'n «at Deres forslag hadde mange
stemmer for seg. det fikk sant il
si nest flest stemmer, men det som
ble vedtatt var Idrettslaget Odin».

Tablåers tablå!
«Men i all verdens rike. da

mann,» sa jeg, «det begynner jo
ikke på K. De kan da skjØnne jeg
skulde ha laget 101 gode navn, hvis
jeg ikke var bundet av brevpapiret
og konvoluttene og av klubbnålene,
ikke sant?»

«Jo, det er sant nok det der. mcn
vi fant at det måtte vike for det
bedre navnet».

Det kan en kalle ;\ ofre på galt
alter.

Eller hva synes De. <credc leser?

Hil fra 92.

Femtiårsjubilantene
atter i Trollheimen.

I «Tegn og Tale» nr. ~ IY-+2.
side g. fortalte vi onl de djerve gub
bene fra Trondheim. Olaf Crilstad.
Gustav Bye og Harald Udbye som
for 50 år siden gikk på ski i Troll
heimen, noe den gang fullstendig
uhØrt. og vi nevnte ogsil at dl' to
gjenlewnde av dem - Crilstad og
Bye - hadde gjort turen om igjCll
i ;\l-.

En venn _i Trondheim l)('rcttl'1
med referanse til delte års tur fi?l

gemle:

Ski-turen ble det nok intet av
allikevel. fordi Crilstad fikk «helve
tesild» akkurat på den tiden. men i
sommer gikk de gamle venner av

gårde som fØr.

Det ziar Olaf Grilstads 175. tllr i
TrollheiIIlen.

Hans ledsager. no SOll l for 50 år
siden. var Glistav Bye.

Turen er utfØrlig omtalt av Uscar
l-lennundstad i «Dagsposten» i
Trondheim i august 1942.

Den Trollheimen, den Trollhei
men. den må det være noe «trolsk»
over. siden den kan Øve slik makt
over sinnene.

Eli fra 92.

N orcllanclsbanen
forlenget.

Vi fortalte i nr. 8 av «Tegn og
Tale» for 1942 om 0Jordlanclsbancn
som da gikk til Mo i Rana. No for
leden ble banen åpnet ca. lR km
lenger nord til BjØrnheia på Dun
clerlandsbanen. Dermed er nesten
hele Dunclerlanclsbanen tatt i bruk
for bredt spor og moderne trafikk.
Norc1enfor Storfosshei pågår arbei
det videre over Saltfjellet til Salten.
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Kaukasus 
Europas toppunkt.

Vi lærte på skulen at Mont Blanc
er Europas hØyeste fjell. med sine
4807 meter. «Det vil si gutter.» sa
geografi læreren, «det vil si. hvis vi
ikke regner med Kaukasus. 1nen
betrakter Kaukasus som hyjrende til
Asia.»

Noja. det er et problem av de
rarestc. at mens ingen er i tvil Olll
et lands grenser. iallfall ikke i dl'
store trekkene. så er vi altså i tvil
om Kaukasus skal regnes med I il
Europa eller Asia, to verdensdc1er~

skille!
Det er ikke tvil om at det na! ur

lige er å betrakte Det kaspiske hav
og Uralbergene nord for det som
den Østlige grensen for Europa. I
så fall hØrer Kaukasus til Europa
og denne beregningsmåten har nok
de fleste tilhengere. Vi kan vel i
grunnen. tilstå at dette at MOllt
Blanc er Europas hØyeste fjell. bare
er noe som er opi)funnet av de fran
ske og de italienske alpeklubbenc.

Nei, Kaukasus er Europas hØy
cste fjellkjede og det er den vi skal
beskjeftige oss litt med i dag. bl. a.
fordi den har en brennende aktu
alitet i og med at tyske alpetrapper
for noen uker siden festet flagget sitt
på den hØyeste av alle Kaukasus'
topper. nemlig Elbrus!

Kaukasus er cn eneste sammen
heng av svære hØyfjell som strek
ker seg fra traktene ved Det asow
skc hav i vest til Det kaspiske hav
i Øst. Hovedretningen er fra vest
nord-vest til øst-sør-Øst.

Tar vi så for oss et godt kart
over Kaukasus og «ser det hele»
som fuglen eller flyveren vil Sl' det
fra vest mot øst får vi f~l1gellCk

«punkter» å feste oss ved.
Fra vest altså:

Elbrus
Uschba
Dych Tau
Schkara Tau
Adai Choch
Kashek
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Østafor Kasbek går det ('11 gan
ske dyp senkning fra nord mot sØr,
tvers gjennom fjellkjeden. Her
flirer vegeli fra \Vladikaukasus
nord til Tiflis (som ligger på den
svære sletten som strekker seg fra
Svartehavet til Det kaspiske hav på
sØrsiden av Kaukasus-fjellene
sØr). Også Østafor denne vegen. fra
Wladikaukasus til Tiflis finnes
mange hØye fjell (som f. eks. Te
bulos (4507 m. altså 2 m hØyere
enn Matterhorn som vi fortalte om
i «Tegn og Tale» nr. 8 for 1942).

Diklas (4189), Addalus (4152) og
Djulty-Dag (4122). mel1 hovedmas
sen av Kaukasus-fjellene er vesta
{or denne nord-sØrgående tverr
vegen.

Det er disse hovedtindene som vi
nevnte ovenfor vi skal berette litt
mer om :

Elbrus er som nevnt det hflyestc
av alle Kaukasus-fjellene (5615)

og ligger vestligst i kjeden. Det er
det fjellet som for noel1 uker siden
ble erobret av tysl{'e alpetroppcr av
alpinistisk eliteklasse som nevnt.
Den fl'irste bestigningen av Elbrus
fant stell i 1868 av engelskmenncne
Douglas 'vY. Freshficld. A. W.
1\loore og C. C. Tucker. De hrukte
S~;2 time på det siste stykket under
toppen. De hadde mcd seg 2 guides
fra Sveits og to kaukasiske jegere
[ra Urushbievo.

Uschba - 4684 m - ble beseiret
r~jrste gang i 1888 av engelskman
llen J. C. Coekin. Han brukte over
12 timer for å nå toppen (dvs. fra
n,CrIneste bivuakk-mulighet).

Dyeh Tau (også kalt Koshtan
Tau) er 46<~4 m, altså nestcn 1000

Illeler lavere enn Elbrus. Dyck Tau
ble besteget fØrste gang i 1888 av
den beri5mte engelske tindebestiger
F. G. MllIllmery (som laget de
utroligste bravader på alle aiguillene
ved Chamonix (bl. a. var det han
som fØrste gang gikk opp på Grepon
ad «Mul11mery Crack») og som
sporlØst forsvant på Nanga Parbat
i Himalayas vestlige del. Mum
merys landsmenn 'vY. F. Donkin og

H. Fox omkom på Dyek Tau noen
år tidligere.

Schkara Tau - 5184 111 - ble
fØrst gang overvunnet i 1888 av J.
G. Cockin, den samme som satte
varden på Uschba. Han brukte over
9 timer til topps det siste stykket.

Adai Coch - 4683 m - ble be
seiret fØrste gang i 1885 av fransk
mannen M. de Dechy på 8 timer.

Kasbek - 5043 m - ble varde
satt av Douglas Freshfield, Moore
og Tueker i 1868 i samme måned
som de klarte Elbrus. De klarte
Kasbek fra sØr, mens sveitseren G.
Merzbacher i 1891 klarte å beseire
Kasbek fra nord, nærmest på grunn
av gunstige snØforhold den som·
meren.

Hermed har vi gitt våre lesere el
innblikk i disse kolossale fjelltrak
ten. der no kanoner og maskinge
værer knitrer.

Enno ligger Himalaya uberØ'rt
av krigen, men hvor lenge . . . ?

Berømte muteer:

IV. Zwinger:galleriet,
Dresden.

l tidligere artikler her i «Tegn
og Tale» har vi fortalt om Prado
'/Ituseet i Madrid. om Rij/;,sllt/lseuIN

i Amsterdam og om H ofbnrggalle
riet i \Vien.

Idag er turen kommet til det
berØmte nresdnergalleriet i Zwilt·
ger, midt i Dresdens hjerte, bakom
den vakre Briihlsche Terassen.

Det er ytterst få byer i verden
som byr den reisende et slikt sjel
dent vakkert «fØrstehåndsinntrykk»
som Dresden, dvs. hvis vi kommer
fra nord, fra Jorge f. eks.

Først passerer vi forbi (på hØyre
side av linjen) den rare tobakk
fabrikken som er bygd som en
tyrkisk moske og like etterpå krys
ser vi så Elben over M arienbriicke,
og der, der ærede leser, skal du
bruke øynene dine mot l')st (mot

venslre side). De!" ligger alle
Dresdens flotteste middelaldcr- og
renessansebygg en enestående
klynge gruppert omkring Slottet og
Zwinger, og mens toget raser vi
dere mellom husveggene inn til den
svære gjennomgangsstasjonen (de
fleste store jernbanestasjoner i
Tyskland er jo ellers seHe-stasjo
ner : Leipzig, Frankfurt etc.), så vet
du at du har noe å glede deg til.

Og så snart du har vasket støvet
ut av Øyekrokene og «flidd deg
litt» går (~u på byen, og drikker
godt. tysk fyldig Øl og spiser pØlser
dertil og fryder deg ved livet. og
når magen er mett - den blir som
kjent mett før øynene - ela lar elu
allikevel øynene få sitt: F. eks. i
Gemiildegallerie i Zwinger, som
tross sin fullkommenhet faktisk
bare er en del av elet store hele:
De kongelige samlinger. Ja, de er
i sannhet kongelige, er eie!

Zwinger er en bygning som vi på
en måte kunde likne med Regjer-·
ingsbygningen i Oslo. Det er bare
en elel av et hittil ikke fullfØrt hele
(Regjeringsbygningen i Oslo Cl'

faktisk bare den ene (hØyre ~ lang
siden aven stor «lI», som engang
skulde komme. men SOIll ingen no
lenger tror på. skjØnt elet filllles
plass hvis vi river den gamle Ju
stishygningen og den gamle FØcl
selsstiftelsen).

Men tilbake til Zwinger: Planen
for det svære hu~et har nok vært
for storslått, ikke alene for den ti
elcn da de begynte på byggverket
(dvs. i 1847) men også seinere, ja
no snart i 100 år.

Det var Gottfried Sempel' som
laget elet hele til å begynne med.
Hans virksomhet omfattet årene
1847 til 1854 og det må jo ha vært
en arbeidssom kar, for det var så
men ikke småtterier han fikk i stand
på de 7 årene.

Zwinger er vcl i dag Europas
mest besøkte malerigalleri (muli
gens med reservasjon for Louvre i
Pa ris). (Alle betraktninger i denne
artikkelserie ser sakene gjennom
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!r{'(!I:lls lyse [argtT. ikke dell 1111

værende krigstiden med dens lI}ki
veudige restriksjoner).

Zwinger cr i virkeligheten som
('/CIIl betraktc'f CllIlO eldre. Det var
M. D. PO/'Pclmallll, Kong August
Ils arkitekt. som oprinnelig ut
kastet ideene i tiden 1711 til 1722.
men det tok altså over 100 år f~Jr

de ble til virkelighet, og det er no
gått nesten 100 år til uten at de er
blitt fullstendiggjort.

Ma/crigallerict skylder dog f91rst
og fremst August Ill. 'sin ek
sistens. Allerede Kurfyrsten August
(1560) hadde lagt grunnlaget fur
det igjen. så langt tilbake gtlr Zwin
gcrs tradisjollcr - nesten 400 år
tilbake går de!

Vi finner den italienske skolen
representert vecl P. og 15. årh.
lllalere( som f. eks. A1al/te!Jna da
Messina, Cosilllo og di Crcdi.

I andre saler finner vi folk fra
hlomstringstiden, som Nafac!, dd
Sarto og Ubcrtini.

1\1useets hovedsak er dog vene
t ianerne som Ciorgiono (Suvende
Venus) og Ti:::iall (Tinngrosschen).
.\ v Antonio di Pa/lIla finnes f. eks.
hans «Tre syl ·tre». «Venus» og
videre en rekke hilleder av Bassano.
av Tilltoretto n1. fl.

l salen A finner vi /ie/e III[(see/s
per/,·: Rafaels «Madonna di San
Sisto». En hlir formelig heveget
lIår elJ kommer inn i det rommet.
Der liggcr )g sitter syke og kr~~p

linger på sofaer og stoler rundt
veggene og bare stirrer og stirrer på
l\ fadonna. De turi stene som kom·
Iller inn. enser de ikke. det er hare
Madonna SOIl1 fanger delll helt og
Iluideut. H[(n skal gjyJre den van
fØre fy)r, hun skal gjøre den syke
frisk! Det er '0111 et billede fra det
nye testamente. Det (T da Og'-?l e1
hillede uvel' all m?lte skjyint og full
kOl1lment. BakoIll Madonna hundrer
a v sm?l engleansikter i elet uendelige.
Det er ikke til å fatte hvilken tål
modighet Rafae/ m?l ha utvist og
det er ikke tvil 0111 at dette er e1
mesterverkenes mesterverk.

Hilledd hang opprinnelig i Idos
tcrkirken i den i1alienske hyen
Pia(c'I/:::a. m<:n kj}'ipt<:s til Dresden i
1754 for 20000 dukater. I dag Cl
det millioner verd!

Alle som har den ringeste' chanse
må en gang besØke Dresden, en av
Tysklands aller vakreste byer. on1
ikke for annet så for ZWil/.!Jcr5
skyld og Madonnas . . . !

2 heldige døve
farmere.

I nordvt'st -statene kver det to
dyive brØdre Tom og Pete Mc.
Manus. De har en farm på 240
aeres. De har i sine låver 18000
bushels med korn hvis verdi er
20 000 dollar.

De er begge ugifte og del'es S9>S

ter. Margaret. SOI11 er fØdt dØv,
steller huset for dem. Pete, som no
er 52 år har vært dØv siden han var
gntt. det kom etter en ska'rlagens
feber. Tom mistet hØrselen sin
som ung. da han en dag l11ens han
lekte i hagen fikk en bØnne inn i
9iregangen.

Da de således glemte å tale. l11istet
de etter hvert stemmens bruk. De
gikk p;\ N ebraskas skole for dyive
i Oma,ha. lærte ?l skrive. herte å
tale med fingerne og fikk et godt
grunnlag i livet. De levde i sm
tause verd n, men de kjenner alle
omkring seg i mils omkrets og
besyJker ofte de andre farmene og
diskuterer saker der ved blyanten~

og papirets hjelp.
For en tid siden skrev de ned sin

historie for Fred Siefer. en land
hruksagent og journalist som tok
opphold på gården deres for ;l finne
ut hvorledes de kunde ha en slik
suksess tross sin handikap ved
hØrsc1en.

«l-lar du noen griser her på går
den din?» spurte journalisten og
henvendte seg til Tom og skrev
spØrsmålet ned på et stykke papir.

«Nei, vi sluttet med griseholdet

ior 3 il l' siden ford i dd var sa hige
priser.»

Og slik fortsat~c «samtalen» i
den heste [lrs1i'telse. Store deler a Il

U. S. A. ble fylt med begeistring
over de to clyJve farmeres dyktige
innsats.

Ibsen~parodier.
Det er nok mange som kjenller

l il at det finnes en rekke formaste
lige rundt om i landene som har
dristet seg til -- med større eller
mindre hell - å parodiere l!lsrll ..
luen vi har likes;l sikkert luv til ;1
påstå at det er mange flere som ikke
vet det. ja vi fornærmer neppe
«Tegn og Tale»s lesere med å an
tyde at de fleste av dem ikke aner
at lhsen er parodiert i det hele tatl.

lVJen det er nok slik all ikevel.
La oss se hva kildene sier derom:
«Catilina» er oss bekjent ikke

parodiert. Ei heller «Cildet pii
Solhaug» og heller ikke «Fru Inger
til østraat».

«Hærmændene paa H C'igeland»
som en nok kumle tenke seg vilde
friste til parodiering har allikevel -
- fremdeles oss bekjent - ingen
parodier. Det samme gjelder Kj;er
ligl1l'dens Komedie» og «Kungscm·

\

nerue». l\Terkelig nok har heller ikke
«lJrancl» eller «Peer Cynt» fristet
til parodier. «De unges forbund>:
led heller ikke elenne forn I [ur over
last. «Keiser og Galil<.cer» heller
ikke.

Endog 'det rrla/ivl moderne ;;lyk
ket «Samfundets stiÆttcr.» unngikk
denne skjebne. men Stl gikk (kt ogS?l
hull på byllen for alvor.

Det fØrste av Ibsen' stykker SOI1J

er blitt laget parodi på er <<1·:t
dukkehjem».

1"91r vi nevner parodirlie vil ·i SI
at det faktisk er noen sum har halt
mot til å lage en for/srltc'lsl' av
stykket. Som kjent slutter stykket
med at vi hØrer gatedØren falle
tungt igjen etter Nora. Hun har
forlatt clukkehjemmet for aldri mer
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il vemle tilbake. Men enkelte har
syntes denne utgangelI er for seriØs
og funnet på en ny slutning. I 1881
utkom i Kristiania stykket «Hvor
ledes ora kom hjem» av den nor
ske forfatteren M. J. Bugge. I
Finnland forsØkte F. vVahlberg noe
liknende. Han kalte stykket sitt
«Det umulige mulig». I London
tryktes i 1890 «A doll's house 
and after» av \Valter Besant og
endelig sendte den amerikanske
forfatterinnen Ednah D. Cheney i
1890 i Boston ut en bok smll het
«Nora's return». En etterlikning el
ler variasjon av stykket utkom til
like i Roma i 1896 «Diritti del
animo» et stykke som vitterlig ble
spill av Italias store «Nora». nem
lig Eleonora fllls('!

Parodiene av «Et dukkehjem» er
legio: Vi har for eksempel Harald
Schmidts «Det vidunderligste» eller
-1-. akt av «Et dukkehjem». oppfØrt
i Studentersamfundet i Kristiania i
1880. Dessuten flere varianter. til
dels rene barnekomedier.

«Gengangere» gikk heller ikke
iri. tross sitt dystre innhold: Sven
sken Gustav AhlstrØm sendte
1884 i Uppsala ut parodien «Jean
Gangere». I KØbenhavn i 1888 fikk
vi «BaIlade-Osvald. Patent Van
vidd», og i London (bl. flere) «A
ghost, not by Ibsen». Selv Madrid
fikk oppfØrt en parodi i 1894 på et

av byens mindre teatre hvor stykket
dog bare vakte forargelse og snart
ble tatt av plakaten.

«En folkefiende» gikk fri. men
«Vildanden» (som no snart skal
spilles på «Det Nye Teater» i Oslo)
derimot. gikk aldeles ikke fri: Eng
elskmannen F. Anstey som var
hovechnedarbeider i samlingen (!)
«Pocket-Ibsen» (Lamme-Ibsen)
skrev «The wild duc1o> i 1895.
Svensken Harald Molander begikk
«Vildankan» i Stockholm U~95 og
i Berlin i 1889 spiltes en parodi som
het «Die Mitternachtssonnc» av
Eugen Zabel (som dog på plakaten
kaltes Hjalmar Knutson).

«Rosmershohll» skulde en ikkc
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tro vilde friste - dets dype realismc
- tatt i betraktning, men spasmakerne

nektet seg åpenbart intet: Den fØr
nevnte engelskmannen F. Anstey
laget no «Romersholm» i «Pocket
Ibsen» i London i 1895, mens KØ
benhavn fikk oppleve «Dosmers
holm» og dessuten finnes flere tyske
utgaver. Mer sympatisk er det at
en l7-årig gymnasiast i Leipzig, Gu
stav Brecher komponerte en sym
foni «Rosmershohn» som selveste
Richard Strauss framfØrte i Leip
zig 1896!

«Fruen fra havet>~ gikk heller
ik.ke fri. En svensk parodi het gan
ske enkelt «Hafsfrun», mens en an
nen het «Frun från hafvet eller
IGiringen mot stramen». Den spiltes
i Stockholm 1889. På tysk kom en
med en virkelig fin titel: «Die Frau
von mehreren». Dessuten finnes
flere andre tyske parodier, hvorav
en heter «Der Frosch».

«Hedda Gabler» fikk også unn
gjelde. F. Anstey i London som jo
nærmest hadde spesialisert seg på
feltet, tok seg også av henne i sin
s('rie «Pocket Ibsen». I Stavanger
utkom en perfidi under navnet
«Hadda sabler ?». På dansk fikk vi
«DØd i SkØnhed eller saa De
RØgen ?».

«Bygmester Solnes» slapp nokså
lett fra parodieringen, men Anstey
i London var der naturligvis igjen:
Denne gang het stykket «Pill
Doctor Herdal», mens Stockholm
fikk Harald Molanders «Kvack
salvare ReI1ing» (Mon ikke selve
!,ildeu her er på villspor? Relling
peker dog på «Vildanden». P. F.)

«Lille Eyolf» fristet naturligvis
over evne og de fleste henspillet på
Rottejomfruens kjærlighet til dyra.

«Johan Gabriel Borchmann»
skuIde en tro kunde fått være i fred,
men nei: I Munchen spiltes i 1897
parodien «Der Rabenvater» av

Hans Fischer og Josef Jarno.
Ja, det var i store trekk den gan

ske interessante historien om Ibsen
parodiene.

De fleste av dem er, som vi ser.
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skrevet i forrige århundre. Etter
som vår store mester fikk nyte en
hel verdens beundring kom man
bort fra den slags, som godt er.

P.i".

Miller~tvillingene.
2 meget kjente folk innen ameri

kansk industri er de dØve tvilling
brØdrene Abraham og Nathan
Miller.

Deres historie er meget sensa
sjonell :

Deres suksess i forretn ingsl'tT
denen skyldes den alminnelige opp
dragelsen de fikk i en New York
skole for dØve. Denne skolen hrukte
det «kombinerte undervisnings
system» i skrivning. tegnspråk og
artikulasjon.

De ble fØdt i Minsk i Russland
8. oktober 1892 og er således 50 år
no i hØst. Det var et hårdt slag for
foreldrene deres, som hadde 5 sunne
harn fra fØr. å oppdage at disse
tvillingene var dØve. Da de var 3
år gamle dro hele familien til U. S.
A., og i 1897, da de var 5 år gamle
begynte professor Enoch Currier,
som var ekspert i dØvespråket å ta
seg av dem. I 1911 fikk de sin
avgangseksamen med utmerkelse og
ble amerikanske borgere i 1913.

Begge utdannet seg i boktrykker
faget og hØrer i dag til blant de
ledende i denne bransjen i heimbyen
S1l1.
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O. Aakre Afs
Kolonial. og fruktforretning

Fjellgata 23 - Ålesund

Tlf. 2064

Alesund

Ingvarda Honningdal Arthur Fr. Holik
Kolonialforretning Telefon 2716 - 3188

Ålesund Ålesund
Tlf. 2478

Thorbjørn Vestnes
Smie og sveiseverksted

Nedre Strandgate I
Telefon 3252 - Ålesund I

Breidablikk
Kafe

Ålesund - Telefon 2179

Aalesund
Fisketilvirke

Ålesund

Ai
/5

A..lesunJ
~..hLomp..ni A.s

(Elektrisk lossekran)

Tlgr.adr.: Salt, Tlf. 2113

Aalesund
T rikotasjeforretn ing

Innrh. Osvald Gjærde

Telefon 2584

Bernhard Aarseth
Urmaker og optiker

Tlf. 1775

Bernhard Aarseth A.s
Ur, optikk og foto

Tlf. 2626
ALESUND

-----------..:..-_---------- ----------

Ilrl'tlr. 4alrsaetllcr 4.s M. ~. AA~~N

Korsegata 8

Rikstlf. 2800

Ålesund

Rikstlf. 2800

Jernvarer og kjøkkenutstyr

Tlf. 1359 - Ålesund

H.OSNES
Kolonialforretning

Ålesund Telefon 2672
K. P. Aarskog

Jernvareforretning
~.

Snekker og trevarefabrikk
N i l l O Ise n Jern - Stål - Metaller

Blomsterhandel

Ålesund ~ Tlf. 2218

Telef. 1643 • 2544 - Ålesund
NØRVE



Alesund

A. H. Alm Automobil- P. Barstad
Jernvareforretning agenturet Mek. verksted og slipp

lnneh. Sv. Skudal
Tlf. 1228 - 1563

Ålesund
Ålesund

Ålesund
Tlf. 3483

Tlf. 1636

----

Theodor Berg Carmen Chic Moderne

Ekvipe'ring, konfeksjon
Damekonfeksjon Modeforretning

I
Parkgata 2 - Ålesund Løvenvollgata 5 - Ålesund

Ålesund Tlf. 1411 Tlf. 2369

----------- ------- - _._-- -- -_._------

A. Lundes enke Bruk Festblankettene
Herreekvipering til Telegrafverket

Halve inntekten går til
Ålesund T U ber k U los e kam pen

Gåseide O. Gridseth
Møbelfabrikk Als Mek.. verksted

Ålesund
Tlf. 1093

Henriksens Elektriske
Verksted

Ålesund
Tlf. 3452

Ålesund
Tlf. 1648

Knut Hjertø
Engrosforretning

Kortevarer ~ Kosmetikk ~ I
Papir etc.

Ålesund
Tlf. 1725

Margit Gutvik
Kolonialforretning

Ålesund
Tlf. 2988

Lars Hofseth
Bakeri og konditori

Ålesund
Tlf. 1637



Ålesund

Alesund

Joh. Johannessen
HUS FLIDE N Sykkel~ og sportsforretning

U tsalg av støpegods

Øivind Johannessen
Mek. verksted

Skutvilc.a

Tlf. 1668 Alesund

Tlf. B75
Tlf. 2208

Hatlane

Tlf. 5190

Filial: Alesund 9,30-14

Hovedkontor 9-14Alesund

Hatlane Møbelfabrikk
Aalesund og Møre Borgund Sparebank Fabrikkeier: Einar Torset

Privatbank Als

Mart i n Lø vol d sAgnes Melang C a feM er cu r
Konfeksjonsfabrikk Kolonialforretning Einarvikgt. 2, Ålesund

Åsestrand pr. Ålesund

Tlf. 5174

Alesund

Tlf. 2275

Inneh. :

Fru Petra Langeland Knutsøn

K. J. OLSEN Olaf Ormseth K. E. Ramsvik
Møbelfabrikk og utsalg

Gåseide

Bakeri og konditoriforretning

Gåseide

Kolonial, fetevarer og
skipsproviant

Alesund

Tlf. 5176 TIL 5163 TIL 1328

o. P. REITEB0
Kolonialforretning

Alesund

fu~u. Rek~al Lully Ringdal ~~

.skl:e~~el:fonetning Papir og kortevarer

Alesund Alesund

Tlf. 1436 Tlf. 2456 Tlf. 1150



Åneby - Ålesund - Sandvika

Aneby Gementstøperi
Armert sementtakstein

Norsk patent nr. 64659.

Rør, bygningsstein. silostein og
andre sementvarer.

Forhandler av sement og alle
sorter bygningsartikler.

Postadresse: Hahdal.
Vareadresse : Åneby st.

Telefon: Hakadal nr. 32.

Ritz
Damefrisørsalong

Ålesund
Tlf. 3290

Stranda Sparebank
Stranda

E. Riise &. CO.
Salmaker~ og

møbelforretning
Ålesund

Tlf. 2~34

O. Ruuds Eftf.
Jernvarer og
kjøkkenutstyr

Ålesund
Tlf. 1480

HAREID BRUK Als
Ålesund

LENESTOLI~R

OLAF H. KRISTIANSEN
Entreprenør

Telefoner: Kontor 2614 - 2450

Ålesund

Jens Skuggen I O. Støle

LoLLe.Elektroteknisk forretning
Manufakturforretning

Ålesund
Ålesund Tlf. 1518 - 1374

IRe.fauraofTlf. 1393 - 1394

Omenaas Trevarefabrikk Sunnmøre Meieri Spisesal- Kafe -
Peisestue

Borgen pr. Ålesund Ålesund Selskapslokaler for ;nn~
Tlf. 5171

til 150

Chr. Paulsen
ØL - VIN

Rex Cafe
Skofabrikk og SANDVIKA

Ålesund reparasjonsverksted Telefon 38543
Tlf. 2484 Ålesund

Tlf. 1247



Langeland ti søn
(Innehaver Lorentz Langeland)

Murmester

Telefon 1556
Drammen

Drammen

Siewers A.s'
Strømsø torg, Drammen

Undertøy
for store og små

Solberg
Teglverk

Kontoret Øvre Storgate 22
Drammen
Telefon 3744

Chr. Jensen
Bok=: og Papirhandel

Hans Stenberg A. Backer Als
Møbelfabrikk Saftforretning

Drammen
Telefon 1136

Alf Ornum
Bok=: og Papirhandel

Drammen
Telefon 14:38 - Privat tlf. 3504

Kun en gros

Tlf. 3915 - Drammen - Tlf. 3915

Polyfoto
Fotograf

Jenny Fagerberg
Tlf. 2178 - Drammen - Tlf. 2178

Drammen

Platex
treul1plater

Platefabrikken Bygg
Drammen - Telefon 4918

Krøderen Dampsag &. Høvleri Aktieselskapet
i Drift A.s ~:m:~z. Aass

Etabl. 1910

(Kjøpmann Odd Kalager)

Telefon 7 c - K rød e ren

Bryggeri - Mineralvannfabrikk
Kull- og Vedforretning
Generatorknottfabrikk

Telefon 2580

Trelast av Randsfjordtømmer. Beste sorter bygningsartikler
Ass. landhandel

A.s Lands Sag, Høvleri &, Handelskomp.
Odnes - Tlf. 13 - 60 - 61

Alt til •p rim a bygg IHI.. SK~AMSlrAD
tYJ

DRAMMEN

A.s Industritrykkeriet - Oslo



Nils Vikene Ri.S.rikset 11 D Oslo
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