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I forbindelse med den tegnsprå
kets ordbok som no for første
gang offentliggjøres i «l;egn og
Tale», blir det fortalt at det er
instituttbestyrer Balchen som har
innført dette tegnsystem, og at det
er av tysk opprinnelse. Da Bal
chen også ellers var en foregangs
mann, og er blitt en av stornlCil
nene i den norske døveskoles hi
storie' går jeg ut fra at ·noen korte
opplysninger om hans liv og virke
vil interessere leserne av T. og T.

Fredrik Glad Balchen ble født i
Bergen den 6. april 1815 og døde
den 24. april 1899, 84 år gammel.
Da han var 4 år gan1mel mistet
han sin mor, og 12 år gammel mi
stet han også sin far, kapellan ved
domkirken Johan Peter Balchen.
F. G. Balchen vokste opp under
trange kår. Han slet seg fram til
eksan1en artium i 1836. Som stu
dent begynte han en privatskole i
Oslo. Denne gikk $einere inn i
Nissens skole, og Balchen ble da'
lærer ved denne. Det sies om Bal
chen at han var som skapt for læ
rergjerningen, grei, tålmodig og
snill.

Den eldste døveskole i vårt land
er den i Trondheim fra 1825. Her
ble undervist' med fingera~fabet

og de døves tegnspråk. Da det
ble spørsmål om å gå over til tale-

Inetoden, bevilget stortinget i 1845
500 spd. for å forberede oppret
telsen aven taleskole i Oslo. Det
te beløp ble tilstått Balchen. Han
oppholdt seg først noen måneder
i 11

rondheim, hvor han satte seg
inn i tegnmetoden. Etterpå reiste
han til Tyskland og studerte tale
n1etoden ved forskjellige skoler,
spesielt ved skolen i Weissenfels,
hvor den i fagkretser berømte Hill
var leder.

Da han kom heim igjen, åpnet
han sin egen taleskole for døve i
professor I-Ieibergs hjørnegård i
Karl Johans gate, der hvor Grand
hotell ligger no. Den hadde først
bare 2 elever, men etter hvert so~
det viste seg hvilke resultater hån
kunde nå fram til med sin under
visningsmetode, ble søkningen til
skolen sterkere, og den' måtte flere
ganger utvide.

Da det imidlertid var vansker
med eksterneringen av elevene,
ble skolen omgjort til internat og
flyttet utenfor byen til Schafte
løkken. På en spasertur fra Kri
stiania opp etter Frognervegen
kaIn en forbi blindeinstituttet og
et stykke lengre oppe til døve
instituttet, litt nedenfor der hvor
vi i dag har Frogner plass. Sko
len lå vakkert til. En kunde se
den på lang lei, en høy, gul tre-

bygning med flere småhus om
kring. Det var 4 bygninger SOll1
hørte skolen til, den største hadde
soveværeiser for elevene, sykevæ
relser og leilighet for bestyreren.
I<Jasseva:relsene lå i et langt en
etasjes bjelkehus. I 1879-80 had
de skolen 125 elever.

Skolen holdt til på Schafteløk
ken til 1891, ·da Balchen, 76 år
gammel, sluttet sin gjerning. En
av hans flinkeste elever, Lars Hav

stad, har uttalt om ham:
«Institutt-bestyrer Balchen har

et langt og virksomt liv bak seg,
hvorav 44 år har vært vidd de dø
ves undervisning. Hva han har
utrettet, vil stedse bli erindret, når
døveund ervisningens historie skal
skrives. Ham skyldes det mer enn
noen annen at Norge no står blant
de mest framskredne land på det
te område, og at jordbunnen er
forberedt for en rik framtidig
virksomhet. - - Balchen inntar
sin plass i rekken av de menn som
skal hedres av samtidige og min
nes av etterslekten.»

I 1873 ble Balchen utnevnt til
ridder av St. Olav for fortjenst
fullt virke i døves undervisning,
og Balchens gate (fra Gimlevegen)
har fått sitt navn etter ham.

Ved H. Kluge.
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Fra reJaLsjonen.
Vi har no satt opp en oversikt

for innlevering av stoff og bidrag
til bladet. For nr. 9 er fristen satt
til 12. oktober og for nr. 10, jule
nUll1ret, til 17. november, til hvil
ken tid alle julehilsener må være
innlevert.

På grun~ av de mange hellig
dager er fristen for nr. 1, nyttårs
numret, satt til 12. desember.

På grunn av flere henvendelser
må vi lneddele at vi dessverre
ikke er i stand til å ilnøtekomme
ønsket fra nye abonnenter om å
få alle numre for 1944, da vi er
helt utsolgt. Av samme grunn er
vi ikke i stand til å erstatte bort
komne blader, men vi gjør alt hva
vi kan, og har også gjort henven
dels~r til postverket, så bladet kan
kon1me fram til alle døve abon
nenter. Det gleder oss meget å se
at man viser en større interesse
for bladet en,n noensinne. S.

Jeg vilde gjerne ha. talt Ett med 
Dem om Balchens legat, sonl jeg
rned glede har sett no er riktig
avertert og kunngjort i biadet, jeg

tror for første gang.
Som De selv i nr. :1 skriver har

det hvilt en besynderlig hen1111e
lighetsfullhet over t tefc legater,
noe slikt har det vel også hvilt
over Balchens legat. Jeg var 111ed
da det ble opprettet", og ble valgt
blant de 6 styrclnedlenlJ1Jene. Jeg
flyttet fra Oslo, men vedble å bli
stående i styret. I-Jørte dog i flere
år aldri on1 hvordan det ble for
valtet. Forst'od det slik sonl Oln

det var bare presten ')Oln hadde
besterrlmelsesretten, hvilket nlå be
tegnes sonl uriktig. Uten at styret
var fulltallig skulde ingen utde
ling bestemines. No er Jeg den
eneste SOlTI står igjen av det første
styret, og no r.oangler der to etter
de SOlll var døde sist~ nen1lig ad
vokat Balchen og herr Le.tsner.
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Begge disse plasser s:kal no beset
tes av stiftsdireksjonen etter for

slag; det er nok ingen av Balchens
barn no som kan eller vil motta
valg. Det vilde vel være best å
få en av lærerne ved døveskolen.
De har jo intet videre å
gjøre med det forresten,. men
de kjenn~r jo elevene fra sko
len og ellers. Strangestads le
gat er døveforeningen i Oslo
alene om. Forhandlingsboken
vedk. Balchens legat er vel i kas
sererens (Dahls) forvaring no, der
har jeg nedskrevet det første mø
tet vi hadde, og man burde gå et
ter den. Fru Bjørnstad er uttrådt.
I hennes sted ble i sin tid fru Ma
rie Helgesen valgt. De kan visst
tale med foreningens noværende
formann om dette; han er første
mann i styret no, presten, har så
liten, tid.

Jeg har sett i nr. 6 av «Tegn og
Tale» at De oppfordrer dem som
har noe å fortelle om det norske
tegnspråks far, Balchen, å skrive
i bladet. jeg tror jeg har litt
kjennskap til hvorledes han kom
på den tanken å bli dølnstumlærer
og velge å studere i _Tyskland.
Han var Bergensgutt, og i hans
heinlby var som kj~nt de lnange
driftige handelsfolk i livlig forbin
delse med dem i hansastæde~e i
T!'yskland. Det var lettere å kOln

lne ditt enn til Krist,iania, hvortil
den korteste veg var en 21/2 døgns
besværlig reise rundt kysten. Så

lnlinnes jeg ,Balchens slektning, frø
ken Else Brunchorst, om hvem det
ble sagt at det var hun SOln
først brakte ham på den tanken å
ofre seg for de døves opplæring.
Frøken Brunehorst, som flere av
oss eldre enno vil huske, var helt
døv, gikk ikke på noen døveskole,
men fikk privatundervisning etter
den tyske metoden. Hun brakte
det vidt i munnavlesning, kunde
konversere like godt både med hø
rende og døve, da hun også til
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gagns kunde bruke tegnspråket.
Hun talte like godt som noen hø
rende. Jeg husker som et kurio
sum da en av våre lærerinner sa
at om hun kunde si r og s kunde
en ikke merke forskjell. Denne
bemerkning har moret oss lneget
siden, for vi visste ikke den gang
at disse bokstaver uttales helt an
nerledes på Østlandet - hun had
de den bergenske dialekt. Hun bo
satte seg i Kristiania og likte seg
så godt lnellom døve venner. Det
er dog underlig Dled det tegnsprå
ket, det kommer så ubevisst, som
Balchens barn sa, - ingen har
lært oss det. I det stadig salnvær
nled døve kom det av seg selv bå
de med ansiktets og øyets skiften
de uttrykk - glad, bedrøvet,
vennlig, sint; som Balchen sa at
ansiktet var sje1ens speil. 'Fru

Bjørnstad, som fylte 90 år i år,
betraktet seg som Balchens pleie
datter. Hun mistet sin mor og
faren utvandret. Mon noen som
jeg har festet seg ved den vakre
omtale hun har fått av frk. Ed
strøm, SOln skrev i «50Igull»:
«- hun, sang med sitt vakre tegn
språk» ? Og deretter nevnes at det
var hun som lærte frk. Gustav
son sitt vakre tegnspråk, og no er
det -gått videre til de andre. Bal
chen og hans bror presten reiste
som andre unge bergensgutter til
Kristiania for å studere ved lan
dets eneste universitet. Han tok
artium der, gikk ikke lenger, men
tok opp arbeidet med å ofre seg

for de døvstumme, og reiste til
'Tyskland for å drive studier i det
øyemed. Med hilsen

Tora Bang.

:Jf;f!Lepenn

ØNSKES KJØPT

HENVENDELSE TIL

KASSERER ARNE WAIELAND
Jernbanegt. 21 - Oslo
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Herr redaktør Strømme.
I anledning Deres inserat om at

jeg som kretsforn1ann ikke leverte
protokoll og kassabok, så er De'
fullstendig ipne på misforståelsens
veg.

jeg har aldri vært kretsfor
n1ann, men med enstemmighet fra
de andre medlemmer i landsstyret
valgt til komitemedlen1, til med
herr Berge å lage kretslover, og
som ble vedtatt på landsmøtet i
Bergen 1930. Da ble jeg i styre
møte valgt til redaktør sanln1en
med Herman jansen og lovlig
vedtatt av landsn1øtet. Samtidig
arbeidet jeg med tegnsystemet ved
å gi forslag til tegn, som ble dis
kutert og vedtatt av de øvrige i
komiteen.

Det er vel dette De tenk.te pår
Husker De at jeg fikk skriv fra
Helmer Moe om å ordne med re
daktørskiftet sammen' med H.
Dahl, Nørregård, Helgesen og
jansen samt R. Ruud. De var og-
så innkalt. -

Dette skriv til Dem er etter
H. Moe's råd, hvor han sier at jeg
må tilskrive Dem som svar på De
res inserat.

Med hilsen!
Axel Fleischer.

V'ed elskverdig imøtekommen
het har jeg fått anledning til å
lese Oslo Døveforenings protokoll
for 1933 og funnet dette innført
fra 'styremøtet 27. mars nevnte år:

«Ang. kretsen. Da der to gan
ger tidligere har vært nedsatt
kretskomiteer, hvis arbeid har
vært helt uten resultat, ble det be
sluttet. at styret selv skulde gå l

gang lued de nødvendige forbere
delser.»

Mer stod det ikke.
Så skriver De om at jeg skulde

være innkalt til å være n1ed å
ordne med redaktørskiftet. Jeg
formoder at De sikter til det kafe
møte De tidligere har skrevet om.
Noen sådan innkallelse har jeg al
dri fått.

Kjære leser
Der er mange døve som. bare

leser «Tegn og Tale» og aldri
skriver til bladet i mange år. Og
til deg: Har du ikke noe å for
telle som kunde bli til hygge for
andre døve, som ingen har til å
tale n1ed? Kjære, prøv å skrive
til «Tegn og Tale», så blir du selv
glad og gjør også andre glade. Der
er JO mange døve her i .Norge som
sjelden treffer andre, og det vilde
vært godt for oss å se at det er .
mange som vil n1eddele seg og være
med å gjøre det lyse iblant oss.

P. V. K.

H. Moes råd til DelTlom å
skrive selv skulde tyde på at han
ikke har funnet noe om Deres
virksomhet i forbundets protokoll.

Med hilsen

Red.

Alb. Christophersen A.s
Koloni<llforretning, kassefabrikk I G A L L E BER G BRU K I

Dronningens gt. 34 a Galleberg st.

Telefon 1128 - Larvik

Kjøp vårt fabrikat!

Skoen for alle!

Aktieselskapet

SI{OFARII{I{EN «ØRNEN»
LARVIK

AUGESTAD & RAGNV. LIABAI{I{EN
ERICHSENS EFTG. A.S Malerforretning

I

Møllergata 2 - Larvik

Telegr.adr. Augestads. Tlf. 2073

Skien

Telefon 3365

J. A. KROGH
Bokhandel

Grunnlagt 1872

Skien

Trykkeri

w-_- -_-__----__. .. _. ~"..~-~..~..~.~~_.--_t-!"'!".-_"'--l'"-~ -~

Telefoner 3244 - 4244

SKIENS NYE SAPEFABRIKK AfS
SI{IEN
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Da det viser seg å være meget
vanskelig under de noværende
forhold å skaffe de nødvendige
opplysninger over legater for
døve, tillater. vi oss å trykke en
foreløbig liste over de legater SOIU

vi mener er sikre·. Legatkomiteen
er takknemlig over å få sikre
opplysninger ·over legater til for
del for døve, særlig m. h. t. le
gatenes størrelse, når de utdeles
og søknadsfristen. L,egatkorniteens
adr. er: Asbjørnsensgt. 1 A, IV.

1. Glørgårds legat, kr. 50,000,
for tunghørte og døve kvin
ner i Oslo. Styres av rådman
nen \TI1, Oslo. 5 porsJo
ner a kr. 200.-.

2. En1ma og Carl Ellefsens le
gat, kr. 21,300, styres av
Oslo Døveforening med Oslo
overformynderis godkjennel
se. 400 kr. utdeles hvert år.
Søkes av hele landet.

3. Erik ]. Strangestads legat,
ca. 17,000 kr. Styres av
Oslo Døveforening til beste
for trengende medlemmer,
menn som kvinner.

4. Fredrik Balchens legat, Oslo,
bestyres av Oslo Døvef., til
beste for trengende medlem-
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luer. Kapital vel 10,000 kr.
5. Kristiania Døveskoles hjelpe

fond, kr. 44,500, for bra,
flittige og begavede skole
elever. Styres av skolebest.
P. Anderson. Hele landet.

6. Fru Sophie M. Angell Peter-O
sens legat, no kr. 9200, trer i
virksoll1het når 10,000 kr. er
nådd. Styres av landsforbun
det.

7. Carl Werners legat, kr. 6000.
Til beste for de gamle døve
på Hjemmet p~ Nordstrand.
Styres av C. B. Svendsen.

8.. Ing. Waldemar Ramms og
hustrus legat, kr. 36,000, til
fordel for døve. Trer i virk
somhet når 50,000 er nådd
og bestyres av Norske Døves
Landsforbund.

9. Frøken R. Larsens legat, kr.
50,000. Døve i Ullern ~g
Røa til friplass på Hj. for
Døve på Nordstrand.

10. O. K. Lundgårds legat. Hele I

landet, men fortrinsvis for
døve som har gått på Hamar
Døveskole eller er heimehø
rende i Fåberg. Kapitalen er
på 10,000 kr. og. styres av
sognepresten i Fåberg.

11. Ellen og Hans Olsen Stene
ruds legat, kr. 13,000, til for
del for døve og blinde i
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Hjera krets, Eidsvoll. Lega
tets styre: Eidsvoll.

12. Johan og Rikke Røslands le
gat. Vanføre, døve og blin
de i Tønsberg, Sem og Sla
gen. Hj~lp til selvhjelp. Por
sjoner 100 og 300 kr. Styres
av sognepresten i Sem.

13. Oluf Løwolds legat. Verdige
trengende heimehørende i
Egersund - ikke fattigunder
støttede. Fortrinsberettigede :
De som ved døvhet, blindhet
eller andre legemsfeil er hin
dret fra å kunne erverve det
fornødne til livsopphold.
Persjoner 125-130 kr. So
renskriveren i Dalane, Eger
sund.

14. Henriette Amalie Stoltz' le
gat for døve. Verdige tren
gende tunghørte, døve og
døvstulume i Bergens by eller
bispedømme, som på grunn
av denne legemsfeil ikke er
helt ervervsdyktige. Fortrins
berettiget: Fattige, gamle og
forkomne. Styre: Bergens
stiftsdireksjon. Kapital kr.
22,848.

15. Einar Gulbrandsons legat.
Til beste for arbeidet blant
døve i Tron1s ·og F.lnnmark
fylker. Presten for døve,
Trondheim.

IK~ØD~~~rNJ
[»AM~SAG ~ IHIØVl~~11 II lO~llfl

Etablert 1910 - Kjøpnlann Odd Kalager

Telefon 7 c - Krøderen

I I

Elektrisk kraft

Arendal
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Personalia

Kristian Åmold fylte 50 år 12.
august.

Ekteskap er inngått mellolu
}'red. Pedersen og RutE Dammen.

i Trondheim har no hatt sitt sæte
der med formann og kasserer si
den 1918, stiftelsesåret. Og sty
rets medlemmer er tildels plasert
rundt i landet, ca. 18-20. styk
ker. Hvordan dette samarbeidet
arter seg kan man tenke seg til er'
svært vidløftig og bærer megen
tidstap ved å sende rundskriveiser
til hver av styremedlemmene, som
oftest ikke svarer saklig, men kun
gir sitt ja eller nei. Dette har herr
Berge beklaget seg over. Ijkeså
har herr H~ Moe ytret at .h'lll son1
oftest står alene med avgjørelsen
aven sak. Siden i 918 .er der
gått et tidsrOll1 av 27 år, og hvor
langt er kommet lned resultater til
beste for døve li Jandet? Det ei"

først no ved aksjon fra ·n1in. side
at der er komn1et 'fart i avgjørelsene
lued legatnemnd for våre legater,
tegnspråkets ti tgivelse i «Tegn og
'fale» og opprettelse av kretser i
landet. Og vel å merke er orga-~

net «Tegn og Tale» vokset fram
som en ny Phøniks ved tallrike
innlegg, som omhandler de døves
inl:eresser, og dermed kan/vi vente
at der oppstår diskusjonsenlner
sonl vedrører alle døve og binder

Pastor Rustad vat som st\ldent
idrettsmann med flere N orgeslue-

,sterskap og Norgesrekorder. Han
er innehaver "av Idrettsforbundets
gullmedalje og forbundets distan
sen1erke i gull .og av Studenternes
Idrettsklubbs fortjenstmedalje i
gull. Han har utgitt en brosjyre
om fri-idrett og en liten slekts
bok, og har skrevet kristelige be
traktninger til «Ordet», «Santa
len» og flere andre kristelige blad.
Pastor Rusta.d har reist De Døves
kirke i Trondheim og var for
mann i arbeidskomiteen for Fjell
seter kapellstue (sportskapell).

.NorsLe Jøves
LanJslorLunJ

Fra Trondheim.

Møbelsnekker Olav Gjære av
gikk ved en hastig død den 31.
august. Hans båre ble sendt til
hans heimbygd Ålen, hvor han be
gravdes' 15. september. I som
mer avla han svenneprøve. Det
utførte svennestykke bestod aven
vakker bokreol med skap med
kunstnerisk ,:!tførte innfelninger.
Han var utlært hos Trondheims
dyktigste snekker, møbelarkitekt
Edv. Røhmen. Og nettopp som
han var ferdig med læretiden døde
Røhmen. Da Olav Gjære skulde
til å begynne i en annen plass,
døde han plutselig, som ovenfor
omtalt. Foruten å være en særs
dugelig snekker, var han også en
dyktig idrettsmann, som tross sin
unge alder allerede hadde erobret
mange premier. Han ble bare 27
år gammel. Fred med hans minne!

*

Residerende kapellan Olav Ru
stad, Trondheim, fylte 50 år 12.
septen1ber. Han tok eksamen ar
tiun1 ,1913 og teologisk ernbets
eksaluen 1919. I 1920 ble han an
satt som prest for de døve i det
nordenfjelske Norge n1ed bopel i
Trondheim, og ble i 1933 utnevnt
til res. kapellan iLadenloen luenig
het, Trondheim.

Sølvbryllup kan feires av sko
maker Johan Sør}orslid og frue
Lise, født Ha,nsen, den, 19. novem
ber. I sitt ekteskap har de 3 barn
som no er voksne. Deres adresse
er Båhusgt. 13, Il, Trondhein1.

Olan.

50· år.

Petrine Solberg feirer sitt 25~års- .
jubileum 19. nov. som husholderske
hos A. Dahl, Charlottenlund. Hun
skildres som en dyktig og omsorgs
full husholderske og er i besittelse
av et evig godt humør. Hennes
store venneskare vil sikkert kom
n1e i flokk og følge med sine beste

. ønsker på jubileums?agen.

n1ellom
Ellen

Ekteskap er inngått
Einar Nilsebraathen og
Haugli.

Frelsesarmeen.

Brigader Fernanda Edstrøm fra
trådte den 1. august etter nådd
aldersgrense sin stilling som sekre
tær for Frelsesarmeens arbeid
blant døve og blinde etter' 38 års
tjeneste som .offiser i Frelses
armeen. I 1919 ble hun beordret
til tjeneste i døvearbeidet og ble
seinere leder for denne arbeids
gren. Etter en kortere tid i annen
tjeneste ble hun for annen gang i
1936 u'tnevnt til leder for døve
årbeidet.

Major Agnes hlielsen tiltrådte
stillingen som sekretær i FreIses
armeens arbeid blant døve og blin
de 1. august. Hun er fra sin tid
ligere virksomhet vel fortrolig ikke
bare med de krav den nye stilling
innebærer, luen. også med de lUU
ligheter til velsignelsesrik innsats
som den byr på.

Ekteskap er inngått 7. oktober
mellom Liv Brændholen og Otto

Schrøder, begge Oslo.

Ekteskap er inngått mellom
Einar Mortensen og Gudrun 0i- .

seth.

Ekteskap er inngått luellorn
Thorleif Andersen og Lovise Hov

den.

Ekteskap er inngått mellom
Arne Nilsen og Pauline Eliassen,

'begge Oslo.



204 TEGN OG TALE Nr. 8

TH. MARTHINSENS SØLVVAREFABRIKK
TØNSBERG

I

3. Vilde gjerne inn på Geogra
fisk Oppmåling som kobberstik
ker, men der forlangtes lniddel
skole. Ved ll1angelen på arbeids
kraft i krigsårene 1914-18 bort
falt denne fordring, mei1 da had
de jeg vært utlært et par år.

4. Malerkunst og' fren1mede
språk.

5. Kunstn1aler. Begrunnelse':
Sir Joshua Reynolds og brødr.
Zubiaurre. ForretningsInenn, do.
Avdøde Ulrik R.iedl i Bodø og
Charles W. I-Jeisner i Oslo hadde
så vidt skjønnes en meget bra leve
veg som forretningsmenn.

6. Hvis det hadde vært nok av
døv ungdom til å opprettholde
f ~ eks. en handelsskole, vilde det
ha vært det beste. Her kommer
brevskolen inn. og gir døv ungdon.l
full anledning til å erverve seg en
like god lItdannelse.

Th. Strømn1e.

Christiania Bank og Kreditkasse, Oslo
Opprettet 1848

Landets eldste privatbank

Aksjekapital og fOl1ds kro' 40.000.000.

Hovedkontor : Torget 7

Filialer:
Carl Berners pl. 2 N ordregt. 18
Grønland 12 B Oscars gt. 19
H. Heyerdahls gt. 1 Sommerrogt. 17
Kirkevegen 64 Torshovgt. 6
Maridalsvegen 154 Lysaker

Telegramadresse : Kreditkassen Telefon: 13850, Sentralbord

noe gammeft, u6ruuefig. sølv, så la oss om~

a ~6ei~e ~et til vauliert og ge~igent

IfI,A~V~§ØlV/f/f

fa Deres guHsme~ uise Dem hua De lian
få au uau~e ting i

""lA ~V ~ § ø lL V §) ~ ~ II ~ ~ /ffl
fra

dets egen redaktør, Thoralf
Strøn1me. Det er nok dristig av
en lnedarbeider' å bruke redåkt0
ren SOln sitt første offer. Men hva
gjør lnan ikke for lesernes skyld!
Vi håper bare at riktig rnange 111å
følge redaktørens utmerkede eks
en1pel.

Her har De hans sv~r på de 6
spørsn1ålene:

1. Det er så lenge siden den
gang. Men så vidt jeg husker, var
det fordi jeg var klar over at
skredderyrket måtte passe for meg
lned de slnå krefter jeg hadde.

20 Var i lære hos en n1ester
S0111 snakket under en svær bart.
I førstningen brukte han helst lan-

. ge, Inuntlige forklaringer, som gikk
over hodet på meg. S,å måtte han
vise for lneg hvordan det skulde
gjøres. Men han holdt visst ikke'
av å nedlate seg til å sy. Men det
bedret seg etter hvert SOill vi lærte
hverandre, å kjenne.

dem sammen til mer og bedre
så:m~ørighet og samhold.

Nå, det var ikke dette jeg skal
feste opplnerksomheten ved, rnen
at der no må forhandles on1 at
landsforbundets sete flyttes til
Oslo, hvor der er flere fremragen
de døvekrefter' til å ta fatt på de
map.,ge oppgaver som kan fraIn
komme .til beste for døve.

Dette forslag blir vel å behand
le på første kretsmøte i Sør·-Ncrge
og blir å forelegge landsstyret ved
f-I. Moe til avgjørelse.

Axel Fleischer.

Som første mann
i den enqueten som «Tegn og
Tale»s medarbeider setter i sving,
~illater han seg å presentere bla-

Vi starter en enquete.

Ovenstående er et stadig tilbake
vendende tema i døvepressen. For
å gi flest mulig av de døve selv
høve til å uttale seg om dette, ak
ter «Tegn og Tale» å starte en
lit~n enquete.

Spørsmålene er:
1. Hvorfor bestemte De Dem

for å begynne med det yrke (fag)
som De no holder på med?

2. Har det noen gang vært til
"hinder for Dem i Deres arbeid at
De er døv? Husker De en eller
annen historie i denne forbindelse?

3. Har De noen gang hatt lyst
til noe annet yrke?

4. Har De noen hobby (inter
esse utenom faget)?

5. Hvilke yrker i livet kan De
tenke Dem passer for en døv 
utenom håndverk? Gi en begrun
nelse!

6. Hva mener De" Oln brey
skoleundervisningen og dens be
tydning for de døves utdannelse?

Send Deres svar på disse spørs
målene under adresse: «1-fegn og
Tale», Postboks 268, Oslo.

l
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Brigader johs. Befriog.

brakte· så en måned i England. Vi
SOlll skulde til de nederlandske be
sitteiser i Ostindia drog så til N e
derIand, hvorfra reisen førte like
ut, til vårt virkefelt. Når jeg ble
sendt til Java, så var det fordi
Armeen der hadde etr stort hjelpe
arbeid for de spedalske --:- og jeg
var jo på forhånd kjent med det
te arbeid.

På de ostindiske øyer, som har
henved 60 mill. innbyggere, var
det ikke mindre enn 75 tusen spe
dalske. Disse var fullstendig uten

" pleie og tilsyn. På Java, ,der kan
skje befolkningen f9-rer lempeligst
fram m~d de spedalske, fikk de_
gå ornkring og tigge sin føde slik
som andre helseløse, og kunde vel
som regel p& denne måten holde
sult og nød på avstand. Men når
sykdomnlen var så langt fram
skreden at de ikke nler var i stand
til å gå fra hus til hus og tigge,
fikk de bli liggende hvor det falt
seg og leve og dø slik ~om skjeb~
nen tilskikket det, uten at noen
foretok seg noe som helst for å
hjelpe dem eller lindre deres lidel
ser. Andre steder på De Ostindi
ske øyer hadde de det atskillig
verre. På en øy som heter Banka

. ble den syke satt om bord i en
bå t. Så rodde man til sjøs så langt
at den syke ikke hadde noen mu-

L. G. RESBERG
Akersgt. 39 - Oslo

, ØNSKES AV

lighet for å svønlnle til lands og
kastet ham over bord. En annen
plass ble deri spedalske brent inne
i hytta si, og atter andre steder ble
de jaget ut i urskogen.

Den koloniale regjering fant
omsider forholdene så uholdbare'
at den' bestemte seg for å bygge en
koloni for spedalske i Sentral
Javas høyland. I mangel av fri
villige læger og sykepassere ble en
rnilitærlæge med noen sanitetssol
dater beordret til å stelle med ko
lonien. Men det gikk ikke bra,
og så bad Illyndighetene Frelses
armeen å overta driften.

- Finnes bare del1ne ene ko·~

lonien for spedalske der nede?

-- .1\Jei, det er flere. Ved de
større koloniene har en no 1500 i
pleie, og ved noen mindre er det
et belegg på tilsammen 500. Men
det forslår dessverre så altfor lite.
Det er enno 75 tusen {gjen!

- ;rIvor lenge virket De der
nede?

- Jeg ble der i 9 år. 1'jeneste
perioden er egentlig 7 år, filen for
skjellige g-runner gjorde at jeg
måtte vente. 'Disse to år over' ti
den :var avgjørende for at jeg og,
min hustru ikke vendte tilbake.
Sykdolll støtte nelnlig til.

- Hvordan var det med språk
v\anskene?

- Jeg måtte først lære hol
landsk for i det hele tatt å begyn
ne på studiet av javanesisk og ma
laiisk, som tales der nede. En
ekstra vanske lå i ·det forhold at
javanesisk var delt i to helt ulike
former, lavjavanesisk (nogo) og
høyjavanesisk (kråno).

•8l'ltmannLie

Et intervju nled Krigsropets

nhJe sjefredaktør, brigader

Johs. Befring.

En medarbeider i «Tegn og
·-tale» avla forleden dag et besøk
hos brigader Johs. Befring, som
nettopp er blitt sjefredaktør i
«I<'rigsropet», Frelsesarn1eens offi
sielle organ i Norge.

Brigader Johs. Befring vil være
kjent for den store aJmenhet gjen
non1 sine interessante skildringer
fra Java og SUlllatra, der han sær
lig har virket blant de ulykkelige
spedalsk~. Vi ber herr Befring å
fortelle «Tegn og Tale»s lesere litt
om hvordan ha~ konl inn i et så
særeget arbeid som misjonær blant
spedalske.

«Det var ganske tilfeldig,» for
teller brigaderen, «at jeg første
gang kom bort i dette arbeidet.
Da jeg som en 16 års gutt kom
til Bergen fra mitt heimsted Jøl
ster, fikk jeg straks plass ved
Pleiestiftelsen for spedalske. Det
var omtrent 100 pasienter. der den
gangen. Like tilfeldig' var det i
grunnen a"t jeg også kom inn i
Frelsesarmeen. Jeg hadde hatt en
nærmest vanskelig barndonl, og
etter at jeg var kommet til Ber
gen, følte jeg rneg ofte svært en
som og kom ikk~ i kontakt med
noen. Ved et rent tilfelle kom jeg
til å overvære et møte i FreIses
armeen. Det ble min skjebne 
og jeg besluttet meg til å bli frel~

sesoffiser.
I 1913 lanserte Frelsesarmeens

general et opprop. Han skuIde ha
100 misjonærer fra de .skandinavi
ske land, derav 25 fra. Norge. Jeg
var den yngste av dem som ble
opptat~, \ bare 201/2 år. I januar
1914 reiste jeg fra landet og til-

Mi.jonæren .om

og forfatler.
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Fra gamle Jager.
I slutningen av jun.i 1872 hold

tes i København den nordiske ab
norn1skoles lærermøte, de~ første
møte av den art, og en tallrik
krets av ·forstandere, lærere og læ
rerinner ved døvstumme- og blin
deinstitutter m. v. fra Norge og
Sverige hadde begitt seg der ned

.for å delta i møtet, til hvilket der
likeledes hadde innfunnet seg del
tagere fra Finnland. Antallet av
de innte.gnede medlemmer utgjor
de olntrent 80(l og det er et ene
stående forhold at nesten halvde
len består av. kvinner, som her
har gitt møte for å rådslå n1ed
nlcnn av satnme kall om den for
dem felles og almenviktigste virk
somhet. Møtet åpnedes tirsdag
25. juni i det kgl. blindeinstitutts
festlig smykkede solennitetssal,
-hvor, etter at en salme var avsun-
get, geheimeetatsråd Trap ønsket
forsalnlingen velkomn1en. I sitt
foredrag framhevet han som de
spørsmål som især burde diskute
res: Spørsmålet om statens stilling
til de forskjellige skoler og om
dens forsorg for eleverne etter at
de . hadde forlatt skolen; tillike
Oln hvorledes forholdet burde stil·- .
les mellom den bestrepeise som i
disse skoler anvendtes på åndelig
vekkelse) og den der anvendtes på
utdannelse i håndverk o. 1. sanit
hvorledes lærerne skulde stille seg
for å lære d'en blinde, døvstulnme
og åndssvake ~ngdoln å ,fatte de
res egen stilling til sa111funnet.
Derpå ble hr. Borg, direktøren for
det Kgl. Dovstulnme- og Blinde
institutt på Manilla ved Stock
holm, a.nn1odet om å lede forhand
lingene, hvilket verv han også
mottok. Forsamlingens medlem-- \
n1er beså deretter n1ed megen in
teresse, under ledelse av institut
tets forstander, herr Moldenhauer,
instituttets rommelige og hensikts
messige lokaler, sove- og spisesaler
samt 'verksteder, hvor elevene satt
og arbeidet, og over.var undervis-

ningen il forskjellige fag, likson1
der også ble holdt. en rneget til
fredsstillende sangprøve. Om et
termiddagen skuIde det etter pro
gramn1ct bli holdt· disl<.:.usjonsn10te
i .blindeinstituttet og dagen etter
bli avlagt besøk i herr Joh. Kellers
døvstu111me- og åndssvakeanstalt
m. v., mens om etterlniddagen de
i industriutstillingen framlagte
prøver av undervisningsmateriell
og av elevenes arbeider ble tatt i
øyesyn. Torsdag ble idiotanstal
ten pa ga'1~1Ie Bakkehus besøkt,
hvorpå der .om ettermiddagen ble
holdt diskusjonsn1øte.

Møtet sluttet den 29. juni, etter
at lnan hadde avtalt nytt rnøte
Oil1 noen år og som ln~tested valgt
Stockholm. På n1øtet ble det be
stemt å nedsette en kOluite for å
utarbeide et for de nordiske land
felles fingerspråk. Til n1edlelTIlner
av denne kOlnite valgtes for Dan
mark forstanderen f6r Køben
havns Døvstun1meinstitutt, Mal
ling-Hansen, for Sverige direktør
Borg på Manil1a, for Finnland pa
stor Alopæus og for Norge besty
rer av d0vstu~meinstituttet ved
Christia.nia, Balchen.

(Skill.n1ag. 1872.)

Representantn10te eller lands

n1øte er no et aktuel~ spørslnål
blant døvefolket~

I «Tegn og Tale» nr. ? foreslår
redaksjonen at det blir etter' 0111

stenclighetene å Holde møte i bede
dagstiden, son1 faller i november

straks eller senere for døv pike

som kan stelle på en mindre gård

hos en døv gårdbruker.

Skriv til
Ole Hoppstad, Høybakken pr. Tr.heim

, (3die). Det blir da i del! rnørke
tiden, og det vilde være ubeleilig
for Bergens og Stavangers repre
sentanter å kunne' ill.øte; fran1 i'
Trondheim som foreslått.

For å spare den1 for lange dags
sjøreiser i det kalde høstvær 111ed
tåke og storm, måtte det kunne
arrangeres med fellesn1.øte i Oslo,
hvortil jernbaneforbindelse .fører
deln lettvint fran1 på et døgns tid.

Representanter fra Nord-Norge
'og 1"1rondheilTI kan også lettelig
kOlnrne til Oslo ad jernbane. Og
det blir ikke mange .av dem etter
erfaring.

Det sier seg selv at N. D. L.'s
repte~entantn1øte ll1å bli i Oslo,
hvor 'der er lnange døvefamilier,
som kan være villige til å huse
for noen da.ger. Etterlyser: I-Ivenl
er Oslo Døveforenings landsrepr'e
sentant? Og anmoder ham og
Oslo Døveforenings styre til å

.oppta dette forslag for videre be
handling til besteinmeise i god tid
og i 'salnråd med Landsforbundets
forn1ann, Heln1er l\1oe. Å tenke
på å holde landsmøte er å fraråde.

Ærbødigst

Axel Fleischer.

Mønsterbeskyttet mekanisk adresse
og telefonkalender ml årskalender,
mønsterbeskyttet notisblokk m. m.

«Kvikk Notis», den ideelle medhjel
per ved hver telefon



Hva er' revisjon
og hvem kan bli revisor?
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«Tegn og Tale» nr. 7 inneholdt
en artikkel av skolestyrer Toralf
Eng om «Døve son1 revisorer».
Det kan i denne forbindelse ha
sin interesse å lese litt mer om re
visjonsarbeidet og de krav SOln
stilles til en revisor. Først når en
kjenner nøyere til dette, kan en
danne seg en velbegrunnet mening
om saken.

Med tillatelse av Hein1ens Brev
skole, Karl Johans gate 8, Oslo,
gjengir vi nedenfor hva statsauto
risert revisor, advokat Thorleif
Andenæs, bl. a. skriver i skolens
kurs «Revisjonsteknikk» :

Hva er re'visjon?

Revisjon kan defineres som en
kontrolln1essig gjennomgåelse av
bokføringen, og har til formål å
finne og forhindre bokholderimes
sige feil samt underslag. ,

Som regel nøyer ikke en revi
sor seg med en ren tallmessig revi
sjan, men utvider sin kritikk til
å gjelde de underliggende forhold.
Således vil han påse at de ver
dier som er oppført i regnskapet,
virkelig eksisterer, at regnskapet
tilfredsstiller lovgivningens krav
bokholderimessig og skattelnessig,
a t selskapets organisasjon teknisk
ikke lider av påtagelige mangler
etc. I denne forbindelse taler man
gjerne om kritisk revisjon i mot
setning til den rent tallmessige re
VIs/on.
. Å finne bokholderimessige feil

og underslag vil for de fleste ikke
revisore'r stå som det viktigste.
In1idlertid viser det seg ofte at de
tjenester en dyktig revisor SOln er
vel inne i skatterett, prisforskrif
ter og bedriftsorganisasjon i åre
nes løp kan yte sine klienter, langt
kan overgå betydningen av det
tallmessige arbeid.

En revisors vanlige arbeid vil
bestå av løpende revisjon i et
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igangværende foretagende. Av og
til går oppdraget ut på å revidere
regnskaper 50111 allerede er avslut
tet, såkalt periodisk revisjon.
Imidlertid vil en revisor ofte få
spesialoppdrag. De vanligste av
disse er:

1) Ligningsmyndighetene bru
ker revisorer til å gjennon1gå
regnskapene hos visse skatteytere
enten fordi en 'har n1istanke on1
at skattyterens regnskaper ikke er
i orden eller fordi det ~t ledd i
en ordning med stikkprøvekon
troll blant alle skattydere. En slik
skattemessig gjennomgåelse er in
gen fullstendig revisjon, men kun
en undersøkelse av de punkter av
regnskapet som kan tenkes å. ha
skattelnessig betydning.

2) I konkursboer vil det ofte
bli oppnevnt revisorer til å gran
ske regnskapene og forretningsfør
selen i tiden før konkursen.

3) I alminnelige rettssaker vil
en ofte lnåtte støtte seg til regn
,_~kapsundersøkelser, og disse' vil
ofte foreligge i form av uttalelse
fra revisorer SOln kan være opp
nevnt av partene eller av retten.

4) Ved salg aven forretning
kan kjøperen ofte ønske å få for
retningens bøker undersøkt aven
revisor før salget kOlnmer i stand.
(H..egnskaper kan SOlll bekjent
være sat't opp på så mange n1åter.)

5) Ved ko~kurranseavtalerInel
10n1 bedrifter og ved lisensavtaler
o. 1., er det ofte besten1melser 0111
at det er adgang til å kontrollere
at avtalen blir holdt ved hjelp av
en oppnevnt reVIsor.

flvern kan være revisor?
Revis jon er i prin~ippet et helt

fritt yrke. Uten noen son1 helst
utdannelse eller autorisasjon kan
en uten hinder av direkte lovbe
stemmelser bli -yalgt til revisor i
de største selskaper. En skredder
og en skomaker kunde derfor teo-
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retisk sitte som revisor i våre stør

ste bedrifter.
Så langt herr Andenæs. 

Men i praksis?
I praksis n1å selvsagt en revisor

ha gode handelstekniske kunnska
per. Det Jninste som er nødvendig
for å ta på seg revisjonsarbeid er
vanlige kunnskaper i bokføring. I
tillegg til bokholderikunnskapene
bør en revisor også ha kjennskap
til revisjonsteknikk. Dette er et
fag som ikke hører med til fag
kretsen ved handelsskolene. Men
De finner det ved de større brev
skoler. Et par andre fag SOln en
revisor nødvendigvis bør sette seg
inn i, er handelsrett- og -lære og
handelsregning.

Dette er kravef til den som sø
ker en vanlig revisorjobb - en
ten som selvstendig stilling eller
bistilling.

Et kapitel for seg er stillingene
som statsautoriserte reVIsorer og
som revisorassistenter.

Herr Toralf Eng behandler i
siste del av sitt oppsett hvordan
de' døve skal få revisorutdannel
sen, og han peker på to utveger,
1) privatundervisning og 2) brev
skoleundervisning.

Så vidt utviklet og gjennOln
eksperimentert som' brevskole
undervisningen er blitt i den siste
tid, kan de døve trygt gå i gang
med denne undervisning. Den er
jo i hele sitt anlegg nettopp som
skapt for dem som n1å tilegne seg
kunnskapene vesentlig gjenno1l1
synsevnen. Dessuten faller denne
undervisningen billig.

Mange døve har alt gått i gang
med dette brevskolearbeid i han
delsfag. Som regel går det bra.
Dersom, arbeidet med handelsfage
ne faller tungt for enkelte, skyl
des det vesentlig manglende for
kunnskaper i aln1endannende fag
som norsk og praktisk regning.
Men også disse fag kan de døve
lned fordel ta opp ved en brev
skole.
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og gjerne de n1øter til aftensko
lene i København, føler man seg
overbevist om at n1ånge unge døve
i provinsen, som kanskje er over
latt til seg selv de fleste aftener,
med lyst og iver vil delta i et
slikt brevskolekursus.

n1engde telegran1n1er, SOITI alle ble
lest opp av døvepresten.

Den særdeles vellykte bryllups
fest avsluttedes kl. 12 OIn natten.
Til slutt vil jeg få sende min dyp-
følte takk til alle som deltok i det
hyggelige samvær, og især til de
hørende kokker og oppvartere for
alt deres strev lTIed å gjøre det
hyggelig for oss alle.

Peter V. Kåsmo.

Opprettet 1851

Distriktets eldste sparebank

Et dansk døve-jubileum.

Arbeidshjemmet for døve piker,
København, kunde i sommer feire
sitt 75-årsjubileum.

. Festdagen, 1. juni, ble der holdt
en høytidelighet on1 formidda
gen. Arbeidshjemll1ets protektrise,

Det 8. høgskolekurs for dø-ue Dronningen, var personlig til
stede. -i Dan11)ark -"- avlyst.

ArbeidshjelTImet ble opprettet i
Brevskole for dø've? 1869 på initiativ av Johan Keller,

Etter innbydelse fra «-Dansk på den tid forstander for en stor
Døvstumlneforbunds Oplysnings- priyat døveskole i København.
udvalg» skulde det 8. høgskole- Det begynte sin virksomhet i
kurs for døve i år væ17t holdt i leide lokaler i Store Kongensgade
Jylland i nærheten av den kjente med 7 elever. Arbeidshjemmet var
Askov høgskole. Kurset som skul- i sine første år ute for betydelige
de va~e 8 dager, er blitt avlyst for vanskeligheter både av økonomisk
i år. En innsender i et dansk døve- og administrativ art, men de ble
blad foreslår i den anledning at overvunnet. I 1872 flyttet hjem-
høgskoleutvalget går, til forskjel- n1et til større lokaler iHavnegade.
lige tiltak for å holde høgskole- og i 1890 kunde det flytte til egen
tanken i live hos de unge, bl. ~. en bygning i I,øngangsstræde, hvor
utvidet foredragsvirksomhet i de hjemlTIet etter en omfattende 0111
enkelte foreninger. Videre skriver bygning i det vesentlige fikk sitt
innsenderen følgende, SOlTI torde noværende utseende. Ved at hjen1-
ha sin interesse også het hos oss: met hadde fått ,en andel i Vare-

Til slutt vil jeg anbefale at høg- 10tter.~ets overskudd, ble det øko-
skoJeutvalget også prøver på å nomiske grunnlag skapt for å rea-
realisere Sven Jensens ide om å lisere et lenge næret ønske om å
opprette en brevskole fo; døve. opprette et asyl for døve kvinner,
Utvalget vil sikkert kunne finne og i 1904 åpnedes prinsesse Maries
en døvelærer som vil ofre tid og asyl for døve kvinner.
krefter på å løse denne oppgaven. Arbeidshjen1rnet består da i sin
Og de unge døve vil heller ikke naværende skikkelse av 2 avde
svikte. Når man ser hvor flittig linger:, en arbeidsavdeling og en

. asylavdeling. Hjen1met har i øie- .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~ blikket nesten 70 døve beboere,

fordelt med ca. halvdelen. på hver
av avdelingene.

Arbeidshjemmets hovedvirksom
het er vaskeri lTIed strykeri og
rullestue, og gjennom årene har
denne del ~v virksomheten under
navnet «Døvstumn1es vaskeri»
vunnet seg en ansett posisjon og

Fra ~Ljer§faJ i ~alfen
Jeg er ofte av døveprest Skolle

rud blitt oppfordret til å skrive til
«1t'egn og Tale» både 0111 stevnet
og bryllupet. Saltens kr. '['0ve
forening holdt sitt år1ige son1n1er

stevpe lørdag og søndag 29'. og
30. ju!i d. å. I sogneprestens prek
tige og hyggelige heim på Skjer
stad samledes vi mange døve og
spiste aftens. Josef ..l\nkile 'lned
sin hustru fra Trondhein1, en gutt
fra Sørreisa i T:roms fy.l~e og en
ung pike fra Stokmarkne~) i ,re

sterålen var også til Jtede. Etter
maten holdtes generalforsah1ling
med valg osv. Vi gratulerer Lud
vik Skjerstad som no Cf' ny for
lnann i døvefore~ingen etter
skredder Peter P\.asmussen, som
har vært formann i forel1ingen i
mange år. Neste dag (søndag) kl.
11 holdt døvepresten gudstjeneste
i Skjerstadkirken, som er den stør
ste, høyeste og vakreste av alle
Saltens kirker. Etter gudsjtnesten
døpte han 3 barn. Etter dåpen
gikk 3 døv~ og mange hørende og
døvepresten til alters. Etter a.l
tergangen ble et par vidd av vår
elskv'erdige døveprest Skollerud.
Det var Ludvik Nilsen Skjerstad
og frk. Hanna _Andersen fra Bliks
vær ved Bodø.. Begge har gått på
skole i Trondheim. Etter ~;udstje

nestens 'slutt gik vi til stevnestedet,
hvor vi spiste middag og hadde
det hyggelig. Alle festdeltagerne

\ ble fotografert, hvoretter Josef
P-1-nkile. viste seg SOITI en flink tryl
lekunstner. Det var meget IY'\or
somt. Seinere fikk vi kaffe og
aftens. Brudeparet mottok' en
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en stor kundekrets. Ved siden av'
vaskerivirksomheten er der en
vevestue og en systue, hvor en stor
del av hjemmets døve under nor
male forhold finner utdannelse og
beskjeftigelse.

Stockholmavdelingen av
Dovas val har store planer.

Fra Stockholm meldes at Stock
holmavdelingen av Dovas val har
fått bevilget 40,000 kr. av de'
kommunale myndigheter, og i den
anledning omgåes ll1ed store utvi
delsesplaner. I de nye lokalene

, skal akustiske og optiske hjelpe
111idler legges inn for at de døve
lett skal kunne følge Il1ed- ved de
sa1nn1enko111ster son1 holdes der.
Videre tenker foreningen å utvide
sine labiologikurser samt moderni
sere sitt syatelier.

De svenske døve skal
få et stort døveblad.

På «Svenska DovstU111forbun
det»s kongress i Rattvik i sommer
ble der valgt et interin1~tyre, som
fikk i oppdrag å utarbeide en rek
ke forslag SOl11 skal forelegges for
neste kongress i Stockholm 1945'.
Av forslagene n1erker vi oss intet
mindre enn en olTIorganisasjon av
forbundet samt en sal11menslutning
av de to eksisterende døveblad til
en stor døveavis, SalTI skulde ut
komme to ganger i måneden.

Den planlagte san1n1enslutning
har også tidligere vært aktuell.
1942-43 var, der alvorlige for
handlinger i gang l11ed det san1111e
for111ål, n1en den gang strandet sa
ken på Dovstumlæraresallskapet.

TEGN OG TALE '1

En
(Forts.)

On1 bord hadde vi en telegra
fist, som var så tykk og rund at
derSOlTI en ikke visste on1 hans
stilling om bord, så vilde en tro at
det var kokken, son1 en hadde' for
seg. Som kjent pleier alle tykke
folk å ha et godt hU111ør. Tykk
sakken vår var i besittelse av et
velsignet godt hUl11ør som han lot
oss andre andre få del i også. Man
skulde ikke tro aten så svær og
tykk mann skulde ha noe større

Sommerkurset for døve

foreningsledere.

Mens danskene i son1111er 111åtte
avlyse sitt høgskolekurs for de'
døve, har svenskene i soml11er hatt
sitt utdannelseskurs på Riis herre
gård, 18 kn1 fra Karlstad. Alle
landets døveforeninger hadde
mottat innbydelse til å sende en
representant. Av de mange ipter
essante foredrag SOI11 ble holdt

,der', merker vi oss rektor Englunds
.foredrag 0111 «Foreningsteknikk».
Han gjenno111gikk formannens, se
kretærens, kassererens og de en
kelte il1edlel11n1ers plikter og opp
gaver innen foreningen. Rektoren
slo sterkt til 'lyd' for at kvinnene
m~tte få plass i foreningenes sty
re. Andre foredrag var vidd em- '
ner S0111 rl1øtek~ltur og forenings
økonoo1i.

Nr. 8

humør igjen etter å ha svettet og
gispet etter luft i flere uker som
vi hadde gjort. Men nei takk
san, han fant på de utroligste
streker og påfunn. HaITI var det
umulig' å bli sint på. Hør bare.

Kapteinen vår var en ivrig fisker,
og ved tømmermannens hjelp rig
get han til en fiskestang son1 stakk
rett ut fra skipssiden akter på
styrbord side. Snøret bestod av
en loggline Ined en silkebardun
son1 fortom, og der satt en solid
krok med et fleskestykke på. Snø-

ret var altså festet fast til stan
gen, s.om var ca. 3 n1 lang, men
for at han kunde se on1 det nap
pet, så hadde han tatt inn en favn
på snøret, og i s1akken surret han

et stykke seilgarn, som så igjen
ble gjort fast til rekken. DerS01TI
no en eller annen av havets sluk
halser skulde bli hengende på kro
ken, så vilde seilgarnet ryke og
stangen vilde stå i spend, og når

vi no kostet av gårde n1ed 14 Inils
fart, så vilde nok stangen komme
i et farlig spenn også. En natt
jeg og de andre kon1 opp fra vak
ten, fikk jeg se at tykken snuste'
rundt borte ved stangen. Han
vinket n1eg bort til seg. De andre
gikk nedenunder. «Hør her; dø
ven,>~ sa han (er det ikke rart
hvordan hørende. tiltaler oss dø
ve?), «åssen liker du Smal-Hans?»
sa han. Det var kjelenavnet vårt
på kokken. «Ikke noe videre,»
sa jeg som sant var. «Jeg liker

Sagbruk og Høvleri

Hovedkontor: Treungen i Telemark

Treungen bruk, Treungen
Kjeddengodden bruk, Fyrresdal
østre bruk, Tvedestrand
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han1 ikke jeg heller,» sa han.
«t-fenk å gi oss salt mat i denne

varmen, .han· kunde godt gi oss

noe annet.» Tykken· så rent trist

ut i det runde månefjeset. «Men
det er vel ingenting å gjøre ved

det,» sa jeg. «Stuerten er lei pan

også, det er stadig krangel med

ham. 3'ern sa til meg i sta at han

skuIde gi ham et par blå briller

når vi kom til Colombo.» 

«Men han skulde ha noe fra oss
andre også,» sa tykken. «Ta av

deg trebånna og se on1 du er kar
Oln å få tak i skoene til stuerten

og kokken, og kom så hit til meg
med den1. Men vekk dem no

ikke da.» Som s~gt så gjort. En
stund etter var jeg tilbake med
skoene. Mens jeg var borte had

de tykken hivd inn på snøret, og

så tok han og surret fast ?koene
til, kroken, og så over bord med

snøret igjen, n1en forinnen hadde

han også surret fast en pøs. Den
pøsen gjorde at det no ble strekk

på snøret. Det var uråd å holde
igjen, og vi måtte passe oss, så vi

ikke fikk beina inn i løkkene og
buktene av logglina, ellers hadde

vi vel fulgt med over bord, antar

jeg, eller i beste fall blitt et bein
kortere. Da den siste bukten for
svant over bord, føyk seilgarnet,

"og stangen fikk hele rykket på en
gang, så jeg trodde at den skulde

brekke. Den holdt da, ~en den
stod i et spenn, som om den had
de en hval på kroken. Etter som

båten hevet og senket ~eg i sjøen,

ble det et ordentlig press på stan
gen. «Dette går aldri brå,» sa

jeg. «Brekker stangen av og pø

sen kommer inn i loggen er hel-
vete løs.» - ·«Å blås, hu holder
nok,» sa han. Men no kom en

av matrosene akterover for å av

lese loggen, og da vi i1~ke vilde

bli sett av ham, så gikk vi neden

under. Matr9sen så med en gang
at det var fast fisk og løp opp og
varskodde skipperen. Han ble
ikke særlig blid, da han fikk se

hvordan fisken så ut, men det var
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S111åtteri i sammenlikning med det
fjeset stuerten, og kokken satte

opp, da de fikk igjen skoene

sine. Gutta fikk seg en god lat

ter, ·og det var nok mange hen
tydninger til den historien med,

skoene, soni kokken og stuerten

111åtte døye. De var svært opp
58.tt på å få vite hvem 'som' va~

nl_est~r for det, men tykken og jeg

fant det best å tie )tillc.

N Q da vi nærrnet oss C:o~olnbo

så vi flere og flere båter SOll1 stev

net san1me veg, og erldelig en lnor
gen var ,vi [ramn1e og lot ankeret

gå inne i havnebassenget. Hfr
var det liv og travelhet. Store pas
sas jerbåter lå og ruvet lned sine

illassive skrog, mens 111otorbåter
fullastet med turister piIte U! og

irin. Vi fikk kulier om borel ~C)ln

gikk ,i gang med å losse håten.

Varene ble heist ned i store pram

mer som bJe ~lept av slepebåter.
Disse kuliene h2dde lned seg koke
kar og brensel, og noen ganlJe

k.vinner gjorde opp varn1C på dek

ket og kokte 111at tillossegjengen.
.De drev på døgnet rundt i flere
skift og sov og spiste OUl bord.

Ja, det var et nlalerisk bilde med
alle disse mørkhudede kuliene

med sine spraglete kleclningsstyk
ker. For å gardere OS~ mot ty
veri ble akterdekket ved' pappen

sperret. med et tau og aUe \,Tenti
lene ble stengt. l''-Jåde den a v ku

liene sorri ble grepet innenfor
tauet, han ble øyeblikke~ig tatt i
nakken, 'og med et spark i bak

enden ble han betydet at han ·va.r

på ulovlig område. Da vi var lne
get påpasselige nlistet vi lkk~ noe.

Vi ble liggende her i ca. en ukes
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tid og benyttet flere gan ger an] ed

ningen til turer i land4 Colombo

er en deilig by å k0111n1c til. Den

er helt moderne, med store flotte
'forretningsgater. Ja, her får pen

gene anledning til å rulle. Vi dres

set oss opp med hvi te tropedresser

og solhjelmer, og vi syn.tes s(lv at

vi var noen flotte karer når vi
st~g i land fra sampanen scnn satte'

oss over. Men det hendte da at

vi ikke var~ fullt så .flotte når vi
OIn rnorgenen ble rodd (nn bord

igjen etter en glad aften., \Ti var
plaget av' varmen her også, rnen

da vi her hadde anledning til a
ta en dukkert i sjøen, så dyrket

vi fli ttig badelivet. Båten ]å.no
ten1melig høyt på vannet, og vi

fikk en fin luftfart fra rekken og

ned i vannet. Jeg er ikke akkurat
noen Johnny WeisnTuller i vannet,

så for mitt vedkamInende ble
det ikke lever'tnoen særlig ele

gante svalestup, men de andre var
ikke stort bedre de heller. Men'

ved siden av oss lå en japaner,
«Janasse Maru», og gutta on1 bord
i den kunde kunsten å stupe. De
holdt rene oppvisninger j" kunst-

stup, framlengs og baklengs salto

og dykning etter. ting som ble ka-:
.stet i ·vannet. Ja, i sån: ~e}skap

kom våre ynkelige lnageplask til

kort. En .gang jeg svømte bort

o v~r rnat en stor bøye, ble jeg
plutselig grepet i beina og dradd

under vannet, og så like etter fikk

jeg et spark i hodet, så jeg gikk

enda mer under. Jeg trodde n1in
siste time var komn1ct og kjelu
pet for å komme opp igjen, og

opp kon1 jeg da, lned munn og

nese full av vann. Da jeg kom
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O-,tn ~ø.~!1eeen

~~tn tiefJ-a{t;e.
Do-vas Van har hatt en intervju

spalte som lød: «Hva jeg førs~

skulde ville høre, om hørselen kom
tilbake.»

I siste nummer er offeret en
kjent svensk døve-idrettsleder fra
Malmø, Edvard Levau.

- Hvordan kjennes det å være
døv? er det første spørsmålet fra
intervjueren, B. Franklin.

- Det spørsInålet kan jeg ikke
svare på, da jeg er født døv, sva
rer herr Levau. - Jeg har aldri
kunnet tenke meg hvordan det

dre var hinsides godt og vondt.
Da vi kom ned til kaien hvor bå
ten lå, ble det krangel om hvem
som skulde betale bilen. Styrman
nen og maskinisten vilde ikke leg
ge ut, og vi andre var nærmest'
blanke. Det endte med at telegra
fisten måtte ned og betale bilen.
Klokken var no halv åtte, og jeg
måtte bytte på meg dongerybuk
sen og gjøre meg klar til vakten.
Av mine vaktkamerater var en
søkk full og den andre var bare
såpass at han svarte når jeg snak
ket til ham. Lemperen var det
umulig å finne. Dette var ingen
morson1 situasjon. Fyre n1åtte vi,
og det var ingen annen råd. enn
at vi tok fyllikken under hver
arm og drog ham med oss over
dekket. Han var fremdeles kledd
i den hvite tropedressen. Da vi
passerte midtskips stod selvfølge
lig styrmennene og 'maskinistene
der i en klynge, og de satte latter
døren opp på vid vegg, da, vi pas
serte dem, og jeg går ut fra at de
sendte noen spydigheter etter oss
også. Det var vel ikke noe rart i
heller sEk som vi så ut. Da Vt
kom ned for å løse av, var det
ikke rare greiene der nede heller.

(Forts.) Arne Waieland.

kjennes å kunne høre. Men jeg
har ofte gremmet meg over at jeg
ikke kunde det, f. eks. ved fami
liemiddager og' andre selskaper.
Ved bordsan1talen som oftest
handlet om alt mulig, satt jeg som
et levende spørsmålstegn, og n1åt
te stadig br~ke sønnen min som
tolk, men ikke var det alt jeg fikk
vite eller kunde følge med i. - 
En anneJ;l ting er at jeg ikke kan
diskutere og legge planer sammen
med' arbeidskameratene eller med
sjefen, skjønt jeg jo forstår at alt
skulde gå bedre bare Jeg kunde
høre hva de sa. En del av .mine
arbeidskamerater tvilte i blant på
meg og trodde at jeg simulerte
døv. Det korp av a~ jeg. snakket
like bra som de.' (Herr Levau er
snekker og har i sin læretid bl. a.
vært i Trondheim.) .

- Hva skulde du gjøre om hør
selen kOln tilbake?

- Jeg kan aldri tenke meg at
hørselen helt plutselig kommer til
bake.. Det vilde 'v~re, en svær på
kjenning for meg å høre, jeg som
helt siden fødselen har le'vd i de
tystes verden.

- Men om den no kom tilbake?
- Da skuide jeg først gå inn i

et gudshus og takke den høyeste
for den vidunderlige gaven han
har gitt meg. Jeg skulde lytte til
alt i livet som -har verdi. Det
skulde bli morsomt å få høre
stemmene til mine egne, - videre
skulde jeg sitte ved rad'ioen og høre
på alle foredrag og mye annet.
Mange nye problemer skulde opp
stå, og mange løses. Livet skulde
forme seg annerledes enn no. Men
så langt strekker ikke /min opti
misme seg - å tro at hørselen
kommer tilbake. Nettopp no er
jeg fornøyd med liv~t 'mitt, men
det kan naturligvis ikke nektes at
det vilde være festlig å høre.

o~o

Døvstumme-mesterskapet
i Vannersborg ble en
suksess.

I nummer 5 av «Tegn og ,Tale»
var det gitt en liten forhånds
omtale av det 15. mesterskap's-.
stevne for døve i fri-idrett, som
~kulde gå av stabelen i Vanners
borg ved Vanern. Stevnet ble en
strålende suksess. Over 400 døve
fra de forskjelligste kanter av Sve
rige hadde innfunnet seg for å se
god idrett, treffe' kamerater og
fornye bekjentskapet med lærerne
ved byens vidkjente yrkesskole
for døve.

«Et festlig arrangement,» sier
den svenske døvepressen. Man
trivdes - og det var ikke ett dødt
punkt i programmet.

Under et slikt stevne undres
man over hva isolering er for et
ord, sier «Dovas Van» i sin om
tale. Ttakket være idretten! Den
forener de døve med sine hørende
kamerater, og den 'styrker de dø
ves sosiale -utvikling for arbeid og
idrett.

Det ble ikke satt no'en nye re
korder denne gang, men man fant
fram til e~ rekke unge lovende
emner som kan ta opp arven etter
de gamle gode.

Vel De al
- den normale alderen for et

friskt :furutre er 300 år, at edel
granen blir 4-600 år i gjennom
snitt? I Transkaukasia fins det
skoger der furutrærne er 800
1000 år gamle. Men senior blant
trærne er så vidt vi vet et tIe som
ble felt i Amerika i 1891. Det
hadde en alder av 1341 år! Dette
fortalte årringene. Så det kan ikke
være løgn!

- mammuttrærne i Kalifornia
blir over 100 lneter høye? lYIen
rekorden i høyde har eucaluptus
treet i Australia. Det kan bli over
150 lneter høyt. Til sammenlik
ning kan vi fortelle Dem at tår-
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Fra døvstummeundervisningens
historiske utvikling.

Det svenske døve- og blinde
organ «Effata» brakte i sitt sep
tembernummer nedenstående in
teressante trekk fra døveundervis
ningens historiske utvikling (hen
tet fra «Psykologisk-pedagogisk
ordbok»):
~ Det har alltid vært døve

mennesker, men det var først i re
lativ sein tid at en kaIn til for
ståelse av at de døve var n1otta·
gelige for intellektuell undervis
ning. Årsakene hertil var at man
langt inn i den nye tid hadde en
feilaktig oppfatning. av stun1he
tens årsak og om den døvstumn1es
virkelige nat~r~ Eldre tiders il1e

ning var at døvstulnheten hadde
sin årsak i at et lnenneske var «be
satt» eller hadde anatolniske ska
der i taleorganet. Den n~edisinske

forskningen på området syslet der
for med å finne botemidler Inot
døvstumheten - helt til 1700
tallet. Det ble i denne tid endog
foretatt operative inngrep i tale·
organet. Det hendte også at de,
døvsturnlne ble utsatt for l11is-

net på Vår -Frelsers kirke i Oslo
er 64 meter rned spiret! ;-rårnene

på Oslos nye Rådhus er 63 meter.
- den største zoologiske ha

gen i Europa ble bygd år 1828?
IVlexico leder stort på dette om
rådet, idet landet fikk sin zoolo
giske hage alt i 1500-årene. Det
var en aztekerkonge son1 skapte
den, og i følge kildeskriftene holdt
han et vakt1nan~skap på 300
mann for sin zoologiske hage, så
det kunde ikke være så helt. ube
tydelige greier. Kongen interesser
te seg spesielt for alle slags vann
fugler, og det trengtes en hel fi··
skeriindustri for å skaffe 1uat til'
alle de fine fuglene.

handling. Man mente at deres
skrik skulde kunne vekke opp den
slumrende hørselen. Først etter at
den engelske medisiner J. Bohn
Ct 1718) hadde påvist årsakssam
rnenhengen mellol~ den døvstum
n1es døvhet og stumhet, ble det
litt etter litt slutt på n10tstanden
fra lægehold når det gjaldt det
pedagogiske arbeid med de døve.

Endog hos eldre filosofiske og
teologiske forfattere J son1 h~r be
handlet døvstumproblen1et teore
tisk, finner vi uttalt me~inger som
har stilt seg hindrende i vegen for
de døves utdannelse.

Den greske filosofen Aristoteles

(t 322 f. Kr.)' fralnholdt i sine
skrifter hørselens betydning for
kunnskapservervelse. Dette ble av
~einere filosofer tolket som o'In
Aristoteles hadde ansett den som
var født døv. for å være en skap
ning' son1 var uimottagelig for
dannelse i det hele tatt. Kirke
faderen~ Augustin (t 430) uttalte

"at mangel på hørsel var hindrende
for den kristne tros Oppk0111St "(en
ensidig tolking av R0111. 10, 17).
Seinere teologer 'drog av dette den
slutning at Augustin hadde fra
kjent den døvstumme muligheten
for å vinne frelse. Blant ortodokse
teologiske kretser ansås derfor si-,
den døveundervisning som k jet
teti!

·Vi kjenner enkelte forsøk fra
eldre tider på å undervise de døv'e
- tross alle teoretiske fordo1nmer.
Men det er først fra tiden 01TI

kring 1600 som man kan tale
0111 døveundervisningens historie.
Den første som med noen større
fran1gang syslet med døveunder
visning var en spansk benedikti
nermunk Pedro Ponce de Leon
(t 1584). Det lyktes han1 å lære

sine elever å tale, og han beviste
dermed m~ligheten av å undervise
de døve. En landsmann av ham,_
Juan Pablo Bonet (t 1633) utgav
den første metodikk on1 døve
undervisningen.

På 1600-tallet og i det følgende
århundre ble døveundervisningen
mer og mer alminnelig i England,
Holland, Frankrike og Tyskland.
Banebrytende betydning for den
fortsatte utvikling fikk en sveit
sisk læge, J. C. Amman (t 1724),
SOln underviste noen døve etter
tale1uetoden med godt resultat, og
forfattet to pedagogiske skrifter
hvori han legger fran1 sin erfaring
fra denne undervisningen.

Mot' slutten av 17aO-tallet be
gynte en ny epoke i døveundervis
ningens historie. Opplysningsti
dens' menn hadde da satt fram
kravet 0111, unciervisnin'g og utdan
nelse for alle mennesker. l"idligere
hadde døveundervisningen bare
skjedd i form av privatunclervis
ning. No ble døveskoler grunn-
'lagt, og undervisningen fikk en
111er almen karakter. De ledende
111enn i den nye utviklingen ble
franskn1annen abbe C. M. de
l)Epee og tyskeren Samuel Heini
cke. Begge grunnla hver sitt insti
tutt for døve, de l'E.pee i Paris
1770 og Heinicke i "Leipzig 1778.
På grunn av deres ulike filosofiske
og sosiale nieninger kom de til å

"gå hver sin veg ved undervisnin
gen. Den undervisningsn1etocien
S0111 de l'Epee utformet er blitt
kalt den franske metoden eller
tegnmetoden. Heinicke derilnot
drev undervisningen ved sitt insti
tutt etter taleraetoden, SOITI også
kalles den tyske 1netoden. Den
franske metoden hadde til å be
gynne n1ed mest vind i seilene.
Men på den første internasjonale
døvelærerkongressen i Paris 1878
uttalte fagmenn fra et flertall av
land at talen1etoden var å fore
trekke.

, Under folkeskoleundervisnin-
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A/S- ASK I M G U MMI VARE FA BRIK
1- UNorske kvalitetsvarer med verd.""," ~

No er vi kommet inn l septem
ber, og erfaringsmessig er det no
best å gå turer i skog og Inark.
Skogbunnen er fin, ikke for bløt,
og så er det heller ikke for varmt
i været. I denne Inåned er det
tyttebærene som ~,kal til pers, så
vi er siinpelthen nødt til å dra til
skogs. Da er det en uvurderlig 
hjelp å kunne finne fram i et hvil
ket som helst terreng, både fordi
spannene blir fortere fulle' av dei- ,
lige bær og den store gleden man
selv føler ved å gå i, I jomfruelig
skog. - Å orientere er ingen hek-,
sekunst, og ingen er for gammel
og ingen for ung til å lære. Jeg
har vært ute for flere sonl sier det
ikke er nødvendig å lære noe i
bruk av kart og kompass all den
stund det er stier og oppmerkede
ruter 1. tusenvis. Men slike har
nok aldri oplevd en ordentlig tur,
de har aldri følt gleden ved å gå
i ukjent terreng og vite at det

,kommer an på en selv Oin en fin"':
ner frani eller ei.' Men i grunnen
kan vi ikke annet enn syns synd
på dem, for hva har, de ikke gått
glipp av! Vi som kan ta oss fram
i praktisk talt alt terreng, vet
hvor ,stor velsignelse denne lær
'dorn har gitt oss. På hver tur læ
rer vi noe nytt om naturen, og får
både sunnhet og helse og fram
for alt godt humør til å fortsette

legier, laugsartikler eller politi
anordninger.

Fra blomstringstiden i midte~

av 1700 utviklet ikke byen seg
særlig overveldende, og politiet ble
heller ikke særlig øket. I 1815 var
politistyrken. i Christiania 1 politi
mester, 1 politifullmektig, 1 po
litiadjutant og 9 betjenter. Disse
betjentene hadde politioppsynet
om dagen. Om natten ble det
enno besørget av det gamle vek
terkorpset som var meget større.

ukens arbeid. Nettopp det at vi
lærer noe nytt på hver tur gjør
det hele så spennende, vi er i det
hele tatt aldri helt sikker på hvor
dan et terreng ser ut, så det blir
stadig ~ye overraskelser og hin
dringer. Innerst inne i oss har vi
nok alle trangen til å søke oss
fram på ukjente veger; ,den drev
bl. a. vikingene på de lange herje
toktene langt utenfor vårt eget
land. Vi friluftsfolk har san1me
lyst til dåd og eventyr når vi set
ter opp vår selvvalgte veg gjen
nom ukj)ent terreng. Orienterin
gen passer særdeles godt for oss
døve, da vi jo er vant til å bruke
våre øyne godt, og ute i naturen
må vi avlese dens mange overra
skelser og egenheter. N år tidene
igjen blir normale og det blir let
tere å reise, så må vi absolutt få
i stand vårt eget N orgesnlester
skap i orientering både for kvin
ner og menn, og det har den store
fordel at alle kan delta. Har jo

selv vært vitne til ~t nlannfol,k
på 50-60 år sonl har snlåløpt
gjennom. hele løypa, har slått alle
unggutta for'di de brukte hodet,
mens de andre fløy med hodet un
der arlnel1. Skulde noen fremde
les tvile på ,hva orientering egent
lig er, så vil det vel hjelpe å sitere
Svenska Orienteringsforblindets
tav lingsregler, hvor det heter irin
ledningsvis:

Orientering ar val av vag i
okand n1ark, tankens skarpa vid
kroppslig moda, snabba beslut un
der spannande tavling.

Orientering . bjuder dådfylld
k.an1p mot goda kamrater, ensaJ.?1
strid mot lnarkernas hinder, vil
sam vaxling med vardagens av
lan.

Orientering skapar et gladlynt
och frimodigt sLikte, en hardad
stam med langtan till aventyr och
dust, karlek till naturen - kallan
for livslust och levnadskraft.

Disse ord taler for seg selv. -
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han finner den minste i Storebrors arrn
..- og trekkene lyser så blide.

flan ligger .så rød) så lykkelig varm

tett inn til sin slagsbroders sid'e.

De står der to brødre på fotografi

og smiler i nystrøkne dresser -

i side bukser med bretter i

og sjøm.annsbl14ser med hvite tresser.

Og de er venner i denne stund
rnens fotografen står under sitt klede. '
- Men ellers slåss de hvert e7..Jig' sekund

dm baller og bilder og blikkur med kjede~

stad.

passhuset inn på 76 0. Alt dette
ser vel, sv~rt innviklet. ut ved før
ste gangs lesning. Men studer det
nøye ved hjelp av et kon1.pass, så
finner du det nok ut. Til aUe ny
begynnere vil jeg gi det råd at de
først må lære å gå etter kartet
uten ko"tnpa,ss. Når m,an oriente
rer etter et bestemt nlål, f. eks. e'n
hytte~ så må man aldri legge kur
sen rett p.å hytta, da kan det bli
sonl å lete etter den berømrnelige
nåla i høystakken, nl~n finn et
sikkert holdepunkt i nærheten. Et
vann, bekk eller åsrygg f. eks.,
og da blir det le~i å finne lnålet.
- Hvor mange av oss døve er
det' ikke SOlTI hvert år reiser til'
fjells i påsken og drar på svære

ryggsekker med mat og dram og
andr'e gode saker, mens de ikke
bryr, seg OITI hverken kart eller
kOlnpass? Det burde være en plikt
for alle å sette seg inn i bruken
av dem, da vilde utvilsomt alle
ulykkene sonl hender p. g. a. at
man ikke kan finne tilbake, avta,
og ~i kan ferdes overalt i nat~

ren så sikkert som i vår egen stue.
K1elll . så i veg 'nled arienterin

gen alle sonl har lyst.

O~'td f2å u..eq,en .

Et hellensk ordspråk: «Zeus
rynker pannen til d~m som har alt
for travelt.»

Sjelens f rukter modnes ikke i en
stadig stormvind av opphissende
travelhet -- hvilens og det rolige \
tenkesetts vindstille stunder er det
son1 behøves for å klare det. Har
du lnerket at den som når lnest,
ofte er den som syns å ha lninst
travelt? Han ødsler ikke med sin
kostbare tid, men lar heller ikke
tiden bli en hvinende pisk over
ryggen sin. Han vet å beholde
stillheten i sitt vesens dyp, mens
han rolig og sindig utfører livets
mange jage~de plikter.

Hen ken B a u n e.

set langs marsjretningen slik aten
av kompasshusets nleridianer fal
ler sa!llrnen lned en av kartets lne
ridianer. Vend kompasset og av
les gradantallet. Misvisn~nge~ eli
111ineres ved at luan tr~kkerfra

J

østlig og legger til vestlig. Det
'gradtall ,m.an skal anvende blir
10/9 av misvisningsgradtallet, da

. )l!arsjskalaen er i,nndelt i 400 0,

mens· n1isvisningen 'som r~gel angis
på grunnlag av 360 0. Er mar~j:

retningen f. eks. 60 ° (i 400 0) og
lTIisvisningen er 9 ° vestlig (i
360,°), så legger man til 10/9 X 9
== 10 o. (i 400 0) ved å vri kom...

undersøke nøye stedets lni~)visning,

da det er forskjellig misvisning. Vi
kan f. eks. her i Oslo ha 8 ° vest
lig misvisning, mens Han1merfest
kan ha 2 ° østlig. Misvisningen er
altså en retningsavvikelse mellonl
de to poler. I~o sk~l vi se hvor
dan vi finner ri~tig. kurs med et
linjaljoljekolTIpass. Først legger vi
kompasset på kartet slik at en av
kompassets nlarsjretningslinjer fal
ler sammen med kursen på karret,
og med kompasslinjalens pil i
marsjretningen. Vri deretter kom
passhuset slik at dets pil peker
mot kartets nord. Skyv konlpas-

~~~~

~

~

Men likevel hend'er det alltid på ny

når lyset blir stengt av gardinet

og Ole Lukkøye med paraply
\ titter på guttene mine -

De slåss fra morgen til langt på kveld
om ,nøtter og appelsiner.
For en eneste knapp lager be'gge to sprell
med d'ypt fornærmede miner.

?

~

il
li

L~~~=~~~~~~~· ]
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Så vil vi gå over til de lnest ele
n1en tære regler ved orienteringen.
Det sier seg selv at det er un1ulig
å skrive 0111 alt helt utførlig, til
det 111å det n1inst 1°slike artikler
S0111 denne. Men hvis det viser
seg å være stor interesse for å lære
orienteringen, så skal jeg skrive
noe SOln angår den i hve~t nun1
mer framover..

Kartet.

Et kart utgjør et forminsket
bilde av den ujevne jordoverfla
ten sett ovenfra og ned. Kartet er
orientererens fornemste hjelpen1id
del og er langt viktigere enn 'kom
passet. Det kan ikke unnværes når
man går etter et besten1t ll1ål i
ukjent terreng. Kon1passet kom
mer i annen hånd, og' skal i al
lninnelighet være et middel, luen
under visse forhold et meget vik
tig sådant, som fullstendiggjør
kartets bruk. Kar~ene er utført i
forskjellig målestokk (skala) med
den følge at ~ver avstand på kar
tene er en besten1t brøkdel av
motsvarende avstand i terrenget.
Er skalaen f. eks. 1': 100,000, så
er 1 cm på k.artet 100,000 ganger
lengre i terrenget (altså 1 klTI).
Er den 1 : 50,000, så er 1 cm på
kartet 500 m i terrenget osv. Ved
orientering her i landet bruker
n1an for det meste topografiske
kart - rektangel- og gradavde

lingskart. Vi har no også fått så-.
kalte omegnskart for flere byer,
de er i målestokken 1 : 25,000 
1 : 50,000 - 1 : 1000,000 og er
helt utn1erket. Men store deler av
landet har bare de gamle an1tskart
å ty til, som er i målestokken
1 : 200,000, og det er da vanske
lig å fino.rientere i så liten måle
stokk. - Alle som har sett et al
minnelig topografisk kart, har vel
sett alle karttegn?' Det er av den
største viktighet at man kan alle
tegnene til fullkommenhet. Ta et
stykke papir og øv deg med å teg
ne dem alle, så du i en fart kan
se hva det betyr når det står på
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kartet og du selv er ute i terren
get. Ja, det er lik'e nødvendig å
lære den1 som å iære A B C'en
før du legger i veg lned å lese en
bok. Skriften på kartet er også
forskjellig. Vann, bekker, myrer
og alt som hører til vannsystenlet
er skrevet n1ed skrift som heller
til venstre, alt som angår høyde
forhold er skrevet med rundskrift,

bebyggelse n1ed skrift som helder
til høyre, jernbanestasjoner llled
jernskrift osv. Da kartene er
sterkt forrn.inskede kan således
ikke alle detaljer i terrenget kon1
n1e lued, n1ange småbekker og vann
o. 1. er sløyfet. Men på kår tet har
noe også fått en altfor framtre-
dende plass i forhold til størrel
sen i virkeligheten. Vegene, jern
banelinjene, husene f. eks. SOlll er
meget viktig for. orientering må vi
ha .med på k'artene, lnen bruker
vi kartets 111ålestokk til å se hvor
bred en veg er, kommer vi til det

, resultat at de er både 50 og 100.
m brede. Slike ting må vi stadig
huske på. -'- 11

errenget varierer,
fra flat mark til lneget kupert
med fjelltopper. På kartet er det
te gjengitt med tynne streker og
kalles høydekurver, den loddrette
avstand mellom disse kalles kurve
høyden (ekvidistansen). På de fle
ste ~art står ekvidistansen gjen
gitt ved siden av målestokken.
Husk at alle punkter på san1111e
kurve ligger like høyt over havet,
og jo nærn1ere kurvene ligger, jo
brattere er det i terrenget, og jo

l1ærn1ere toppen en kommer blir
kurvene n1indre og lnindre. Da
det på de fleste kart står oppgitt
høyden på topper, vann o. 1., så
kan vi med ,letthet finne ut hvor
høyt vi befinner' oss i terr~nget

når vi bare vet 'ekvidistansens
høyde. Men husk at hvor ekvi
dis'tansen f. eks. er 30 m, så kan
.det være store hauger og andre
ting på opptil 29 meter som altså
ikke står på kartet,' så man må
bruke forstanden sin godt og være
forberedt på alt. Mange har så
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lett for å bli utåhnodige når de
oppdager at kartet og terrenget
ikke sten1mer. Men det kan være

så n1ange forhold som spiller in no
Se alltid etter når kartet er trykt,
de.t kan jo ha kon1met nye veger
og gårder, liksolTI n1yrer kan være
uttappet og veger nedlagt osv. Da
n1å vi holde oss til de grove. ting
i terrenget, såsom vann, åsrygger
o. 1. og bruke fornuften. Som
dere ser er det stadig noe å ta
hensyn til, så kjedelig blir det al
dri! Så kon1mer vi tjl

Kompasset.

Like før krigen var det mange
forskjellige kompass å få kjøpt,
mest brukt til orientering var de
svenske oljekompass med vridbar
kompasshus og linjal. Oljen' i
kompasshuset gjør at n1agnetnålen
stopper på et øyeblikk, så lnan i
en fart kan avlese kursen. 11:usk
at det er den fargete ende av mag
netnålen som peker mot nord. Og
så er det noe sOIP heter misvisning.
Det er av aller største viktighet å
være klar, over hva det betyr. Vi
har geografisk nord og magnetisk

nord. Nordpolen ligger på det
geografiske nord, hv~r kartets
meridianer også løper sammen,
mens det magnetiske nord for ti
den ligger ved Mellvilleøya nord
for Kanada. Når vi således sk~l

orientere kartet etter kOlupasset,
så er det altså klart at vi må ta
hensyn til misvisningen når kur
sen skal legges. Gjør vi ikke det,
så kan vi på en strekning av 2

km og hvor misvisningen er 8 o

vest, gå forbi målet hele 300 m
for langt vest. Alle må derfor'

1jaka~al mø6el=
og r~euarefa6~inn

Hakadal



Litt høstprat omkring
de dyrebare potetene # og fisken.
Har De 'potetkjelleren i orden?
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De fleste av oss har sikkert all
tid vært glad i meIne, delikate po
teter til en bedre middag med kar
bonade og skinke. Men aldri har
vi lært å sette pris på gode, første
klasses poteter som i de siste årene.
Et viktig spørsmål om høsten er
kunsten å oppbevare potetene på
en slik måte i våre kjellere at ikke
altfor stor prosent av dem råtner
i løpet av vinteren eller iallfall
taper mer eller mindre i kvalitet.
Vi vil ikke forholde våre lesere
en uttalelse fra en kjent landbruks
ekspert til NTB's landbruksrned
arbeider om oppbevaring av pote
ter 'i kjellerne. Denne uttalelsen
er i første rekke myntet på bøn
dene, som har større potetlagre,
men også de mange som bare har
en beskj~den husholdningskjeller å .
sørge for, vil her finne noen gull
korn, son1 sikkert vil komme til
nytte.

- Kjelleren bør være grundig
rengjort. All gammel jord n1å fjer
nes, og for å være sikker for smit
te, bør k jelleren desinfiseres med
2 % formalinoppløsning. Kjelle
r'en lukkes et døgn etter desinfise
ringen og luftes så godt. Det kan
også anbefales å ha kalk på gol
vet og å hvitte vegger og tak.

Under innleggingen bør en nyt
te treredskap for ikke å skade po
tetene unødig. En må heller ikke
styrte dem fra stor høyde ned på
harde golv.
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Hvis det ikke er sørget .for god
gjennomlufting skal de ikke legges
i tykkere lag enn vel en meter. Jo
tykkere lag, jo vanskeligere avk jø
ling og større fare for at det skal
bli varmt i bingen.

Til slutt understrekes at like et
ter innleggingen må alle dører og
luker stå åpne for å få luftet godt
ut. Potetene svetter nemlig sterkt
da, det vil si de gir fra seg fuktig
het, og denne må vekk.

Lågåsilda i Mjøsa og Lågen.

Poteter og sild - er to ting som
hører nøye sainmen. Og med sild
tenker vi alltid på den som vi får
fra kystdistriktene! Det er Inange
mennesker i vårt land son1 ikke
har greie på at der også foregår
et stort innlandsfiske etter sild,
det bekjente lågåsildfiske i Mjøsa
og nedre Gudbrandsdalslågen.
Dette fiske foregår om høsten, og
det torde derfor ha sin interesse i
dette nummer av «Tegn og Tale»
å høre litt nærmere om' det: Fi-,
skerikonsulent Sunde forteller i et
ualminnelig interessant intervju i
«Aftenposten» om lågåsildbestan
den, dens levevilkår og avkast
nIng.

- H vorda~'l' har lågåsildbestan
den holdt seg her i Norge? blir
herr Sunde bl. a. spurt om.

- I de siste 5-6 år ser det ut
som gjennoinsliittsavkastning~n er
gått tilbake i Mjøsa og Lågen, men
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den vil uten tvil ta seg opp igjen.
I Randsfjorden satte man som
kjent også ut lågåsild, og det er
seinere konstatert litt av den, mea
Oin det vil bli noen bestand av det
vil først tiden yise. Får vi en god
lågåsildbestand i denne store inn
sjø, vil det være en n1eget stor
vinning, så meget mer som lågå
silda ernærer seg av plankton
fød,e, sorrl praktisk talt ikke kan
nyttes av annen ferskvannsfisk.
Videre har vi jo fått en bestand
av lågåsild i Osensjøen i 0sterda
len, men den er ikke stor, og ellers
fins det en del av den i Storsjøen
i Odalen og i vatn langs svenske
grensen i Østfold. Men hovedste
det for denne fine ferskvannsfisk
er Mjøsa og nedre del av Lågen.

- Det har vært nevnt at lågå
silda i Mjøsa burde fredes for å
få opparbeidet bestanden igjen? '

- En slik tanke har også vært
framme i Finnland, hvor lågåsild
fisket drives i atskillig større måle- .
stokk enn her i landet, og T. H.
Jarvi, som har drevet vitenskape
lige undersøkelser på disse områ
der, har funnet ut at fredning i
normalt gode år ikke har noen be
tydning for bestandsøkni~~gen,men
derimot ,vilde det bety atskillig
om man fredet silda de dårlige år,
altså de år man så at lågåsilda var
svært stor. Dette tror jeg imidler
tid vil by på altfor mange prak
tiske vanskeligheter å gjennom
føre.

- Tror De reguleringen i M jø
sa kan ha hatt noen betydning i
forbindelse med de siste års tilba
kegang i bestanden i

- For selve forplantningen og

Greåker
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Bokmelding
------

Noen merk~lige,

norske livsskjebner.

Trygve Width: Eventyr
lyst. Forlagt av Arthur

/Rosen AlS, Oslo.

Denne boka av journalist Tryg
ve Width vil sikkert finne luange
interesserte lesere. Historie er sær
lig blant mannfolk et yndlingsfag
og historisk lesning den hyggelig
ste form for avspenning. Ikke
minst fengslende blir histori~k les
ning når emnet er en bukett even
tyrere, .røvere, bedragere og dra
belige krigere som alle san1men
opptrer på den store arena ute i
Europa.

Widths bok er populærhistorie.
i god forstand.

Den ~r nok ikke lytefri. Det
virker således ikke helt bra at for
fatteren i en bok av denne art
skriveI' et lengre f rausk sitat liten

ernæringsforholdene har regulerin
gen ikke hatt noen betydning,
men derin10t er jo en rekke fiske
plasser blitt helt eller delvis øde
lagt på grunn av den stigende
vannstand eller endrede strømfor
hold. Det er to vesentlige faktorer
vi har å regne med når det gjelder
bestanden, nemlig antall yngel
hvert år og levevilkårene under
oppveksten.

- Hvor meget regner De at
lågåsildfisket i M jøså og Lågen
innbringer?

- Det varierer sterkt fra år til
år. I svært dårlige år, med en
fangst på bare 50-60 tønner, er
jo avkastningen minimal, men i
normalt gode år kan fangstene
dreie seg om. 700-800 tønner. Re
korden etter århundreskiftet ble
satt i 1926 med 3000 tønner. El
lers har vi seinere hatt fangster på
opptil et par tusen tønner orn året,
slutter herr Sunde.
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noen oversettelse eller forklaring
av innholdet - slik SOIU på' s. 197.
Av og til er skildringen tørr og
altfor doserende. Det er litt for
luye oppregning av fakta, og sti
len savner svært ofte flukt og

. farge. 1Jlen boka bæres oppe av
en klar saklighet - en viss veder
heftighet, son1 bunder i samvittig
hetsfulle studier av det foreliggen
de stoff, SOlTI i seg selv er så f ra
dig at det kunde avgi emne til
minst like mange ron1aner son1
boka har kapitler.

Bakgrunnen for de livsskjebner
som forfatteren trekker opp er
dansketiden, særlig det 16., 17. og
18. århundre - en tid som j det
ytre ser ut til å være en nokså død
periode i vår historie, en tid da
nordmennene var «forsteinet i
sine fjell» og det politiske liv lå
i dødvanne. Men det mangler ikke
på liv i selve folket. Som forfat
teren ganske riktig sier: «Eventyr
lysten og utferdstrangen var kon
stant, og den må sees som et av
de mest uforanderlige særtrekk i
vårt nasjonale lynne.» - Var det
ikke nordmenn som flakket rundt
i Europa i denne tiden også? Tok
de ikke del i krigene på fastlan
det? Bemannet de. ikke de sjø
røverskip som gjorde Nordsjøen
utrygg? For de ikke også til sjøs
på fredelig vis?

Mange lesere vil kanskje syns
at skurkene og bedragerne ~~r lov
lig sterkt representert blant de fa
rende nordmenn som forfatteren
skildrer. 1JIen en skal her huske
på at det nettopp er den slags
folk SOlTI de gan1le kilder vet å
fortelle noe om~ De brave karene,
som det utvilsomt også var lnange
av' og som også kan ha rike opp
levelser bak seg, de drukner i den
«talløse og navn.løse skare av
nordnlenn -. SOlTI danner den
uklare og lnyldrende bakgru~n»~

I en klasse for seg selv står bo
kens innledningskapitel «Et faren
de folk». Det gl r en klar og ln-
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struktiv innføring i den historiske
virkelighet SOITI danner bakgrun
nen for de mange omtumledc livs
skjebner. Av særlig interesse er
forfatterens behandling av hollen
dertide:n. Forfatteren peker her
ganske riktig på den dominerende
rolle de norske sjømenn spilte «un
de.r Nederlands vekst til en av
~uropas stormakter». lftval).drin
gen til Nederland tappet vårt folk
for luye kraft, for menneskernate
riell og for arbeidsytelser, ,for gull
og sølv. Men vår sjønlannsstand
fikk en skole som skulde bære rike
frukter fralTIover i tiden. Og det
er ingen tilfeldigheter at de.n nor
ske handelsflåte i dag er en av
verdens største tross vårt beskjed
ne innbyggertall. Hollenclertiden
har sikkert sin andel i dette fak
tum.

Den kanskje betydeligste skil
dring av ildgje~ningsn1ennene

blant de norske eventyrskikkelser
er Sjørøveren fra Færøyane, pre
stesønnen Magnus Heinesson. Det
te er en ekte renessanseskikkeise,
hensynsløs, grisk, uten henlninger,.
n1en helstøpt og uredd, mannen
50n1 sier til bøddelen sin de stolte
ordene: «Jeg har sett så mang en
draget klinge før. Jeg er ikke redd
- vær det ikke du heller.» Hva
har ikke den~e mannen opplev'd
på aln1innelige kjøpmannstokter
som bergenskjøpmann, som neder
landsk kaperkaptein, som leder av
en Grønlandsekspedisjon, sonl den
forvågneste røver blant andre fri
byttere?

Mindre betydelig, men ikke
mindre ektel menneskelig doku
ment er historien «En erkeløgner,
skjelm og tyv». Mannen som får
dette lite smukke ettermæle er en
norsk adelsmann i 1500-årene,
Enno Brannrøyk, sønn aven av
Norges betydeligste menn, admi
ralen Kristoffer Trondson. Etter
et 34-årig liv der han, som for
fatteren sier, fikk utrettet lite
godt, men mye v9ndt, havnet han
som en simpel rovmorder på ska-
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fattet utenfor en borg i Vest
Tyskland. Som simpef lanse
knekt hadde han vært med i alle
datidens kriger. Snart finner vi
haITI i kamp mot tyrkere og
franskmenn, snart mot svenskene.
«Overalt hvor det ,var ufred i Eu
ropa va!" denne gutt;en til stede,
det var akkurat som han været
slagsmål og høve til plyndring og
ran,» skriver forfatteren om ham.
Eventyrligst er kanskje hans besøk
hos den halvt forrykte (svenske
kongen Erik 14. og de intriger og
planer som dette besøket førte til.

.Av de øvrige historier setter jeg
«Den russiske flåtes skaper»
høyest. Ikke minst i dag torde det
ha sin store interesse å lese on1 den
brave hollandske underekvipasje
mester Cornelius Cruys -. alias
Nils Olsen fra Austervåg ved
Stavanger - som ble viseadmiral
hos Peter den Store. A~dre gode.
historier er skildringene av den
norske adelsmann Jakob Bagge

som ble svensk riksacdmiral, og
som med rette av svenskene selv
regnes for en av deres største sjø
krigere.

Der finnes i denne samling også
en del ubetydelige ting, hvor det
ikke lykkes forfatteren å holde in
teressen ved like hos leseren, og
SOlTI godt kunde ha vært utelatt.
En skildring som «I Kort Adelers
fotspor» er altfor upersonlig, og
inne~older for n1ye stoff som vel
egentlig var uvedkomlTIende i en
bok sonl denne.

Men i det store og hele gir den
ne boken om, merkelige norske
livsskjebner et avgjort fordelaktig

-inntrykk.

Til slutt en kompliment til for
laget Arthur Rostn AlS for det
vakre utstyr det har gitt boken 
og enda er prisen overkommelig
for en borgerlig pengepung! Teg
ningene til illustratøren Jan-Fre- '

,drik Ellingsen er smakfulle og hø-'

rer til det beste en kan se i norsk'
bokkunst. H. Bh.

A. Alex Arntsen: Skjeb
neguden. Arthur Rosens
forlag.

Alex Arntsens bok «5kjebne-
(guden» er en rOinan om Nordens
nomader - reinlappenes liv. For
fatteren har satt seg grundig inn i
stoffet, og gir realistiske skildrin
ger av lappenes strevsomme liv
oppunder polarsirkelen, under sta
dig kalnp f.~r tilv~relsen mot na
turkref~ene, og ikke minst n10t to
firbeinte varger SOlTI ·n1er og mer
trenger dem bort fra deres opp
rinnelige reinbeiter. Det er et egen
artet folks liv og vaner vi her gjør
bekjentskap -n1ed. Det er ikke ak
kurat noe forlokkende bilde av
non1adeli~et forfatteren ruller opp
for oss - tvertimot kan en pesten
si. Men av og til, gir han oss et
gliiTIt av fjellets sønn i kan1p mot
erkefienden vargen, som kan få en
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SftildJtinge~

fra Java og Sumatra

Som nevnt i vårt intervju med
brigader Johs. Befring har han
skrevet noen bøker fra de Ost
indiske øyer Java og Sumatra.
Den første boken «Smaragdøen
under ekvator» eller «Sumatra på
kryss og tvers» er, som forfatteren
selv sier i forordet, en nøktern og
strengt autentisk beskrivelse av
land og folk som det tar seg ut
for en som har tilbrakt årrekker
så vel på Sumatra som på andre

, av de Ostindiske øyer.

I den statelige rekke av reise
skildringer h~vder denne boken
seg på en utmerket måte. .Den er
underholdende og kvikt fortalt.
Forfatteren har hatt øynene med
seg, og detsoln er det det vik
tigste av alt - et varmt hjertelag
dirrer gjennom alle skildringene.
Johs. Befring er velgjørende usen
timental, et mannfolk i ordets
beste betydning.

De to andre bøkene, «Brunt
gul!» og «I skyggen av Boro Bodo
og «Merapi», gir i fortellings form
et dypt innblikk i de innfødtes
liv.

Disse bøkene er no utsålgt, men
det vil sikkert ikke' vare så lenge
før de igjen er på, markedet.

«Tegn og Tale» kan i dette
nummer med', forfatterens elskver
dige tillatelse bringe et lite utsnitt
fra «Brunt gull». Vi har valgt en
skildring fra «Spedalskekolonien».

asfaltsliter til å sende haITI en n1is
unnelig tanke. Forfatteren fører
et 'godt språk, og boken har et
pentutstyr, sonl en med glede ser

sin bokhylle.

Arne Waieland.

Spedalskekolonien.
De speda)skes hus lå litt tilba

ketrukket fra floden, syv i rek
ken. En bred dreneringskanal
skilte dem fra misjonærenes pri
vate terreng, små nette hus av en
kle hvit~alkete planker. Den frem
lnede ble med luisjonæren da den
ne gikk sin runde etter mørkets
frambrudd. I et av rommene krøp
en ·liten, uttæret s'kikkelse' omkring .
på alle fire' - fotbladene var
borttæret helt til anklene og hen
dene til håndleddet. Bandasjen
var gått av den ene fotstumpen,
og han strevde med armstumpene
for å få den på igjen. «Vent litt,
Assikk, så ska.l du få en ny, ren
bandasje.» Men Assikk var en sur,
gretten grineper. Gjennon1 en
åpen gane hvisket han fram en hel
styrtflod av mindre elskverdige
bemerkninger om dårlig lagte ban
dasjer. Den fremmede forstod
bare den gretne tonen, misjonæren
forstod både tonen og ordene, men
tok seg ikke noe nær av det. As
sikk, stakkar; var så umulig at
ikke noen av hans lidelsesfeller
vilde dele rom med ham, så han
satt alltid og sturet og brumn1e't
for seg selv.

I sykesalen, hvor de hårdest an-

grepne var anbrakt, lå en yngre
kvinne med et opphovn,et, betent
ansikt. Den fremmede sonl så
smått var begynt å venne seg til
lit av hvert, kunde' ikke holde til
bake et forskrekket utrop. «Det
'verste er over -med henne,» for
klarte misjonæren, «men i går
trodde jeg nesten at det skulde
blitt slutt. På en eller annen måte
har et insekt kommet til å legge
sine egg i hennes nese, som jo er
nokså medtatt av sykdomn1en. Da
vi ble oppmerksom på hva som
var skjedd, hadde der allerede ut
viklet seg en mengde larver eller
mark, over femti stykker renset
vi ut.»

De nylig ankolnne tre småpiker
som hadde fått et rOlll san11nen,
syntes å finne seg bra til rette i de
uvante forhold. Den ene, med en
fot så opphovnet at det var et un

der at hun i det hele tatt kunde
gå på den, viste seg å være i besit-

,teise av et lyst, kvikt humør, som
også virket smittende på de an
dre. Den eldste var dog n1eget
nedfor. «Ikke stor utsikt til at
hun vil kunne kvikne til», erklær
te misjonæren for den frernmede,
Når man så lenge har levd på
ville, sure frukter bg. røtter, er
fordøyelsesorganene så ødelagt at
man har vanskelig for å kunne
tåle alminnelig næring, selv om
den blir aldri så forsiktig tildelt.

Denne runde virket på den
fremmede som en vandring m.el
lom åpne graver med utildekkede

~
norsk vare
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lik. I-Ian grøsset. Misjonæren løf-·
tet lykten han hadde i hånder;. og
så at den frenimedes ellers så kob
berbrune ansikt var askegrått.
«Vil De ikke heller vente litt
utenfor til jeg er ferdig, det ser
ut til at De har fått nok av
dette?»

Den fremmede nikket og gikk
stille ut. Runden var forresten ne
sten unnagjort for i kveld, bare et
lite gløtt på døren for å si god
natt til den nyankomne Sidin;
men denne, overmannet av trett
h~t ettar den spenning han de siste
dagene hadde befunnet seg i, lå
allerede i dyp søvn. Endelig had
de han kunnet få ~egge sitt .trette,
syke legeme til hvile på et mykt,
godt leie.

Utenfor d~t siste hus i rekken
.stanset de begge. En luanoton,
limelodiøs sang, surring og mum
Ien nådde gjennom de tynne veg
gene ut til de to utenfor. «Det
er .en forhenværende muhame
dansk prest som forretter sin an
dakt.» - «Er han meget angre
pet?» - «Ikke noe synderlig en
nå, men han lever i stadig a~gst

for i likhet n1ed de fleste andre å
miste noen legen1sdeler eller bli
vansiret før han, dør. I følge hans
tro og lære tilstecles ikke noen for
krøplete mennesker adgang til
Allahs rike.»

Den monotone sang der inne
steg etterhånden høyere og høyere.
Skjærende lød den i de to lytteres
ører. Det var fortapelsens angst
og gru som tonet ut fra en mar
tret og forpint menneskesjel. Bå
de malaiisk flegma og muhame
dansk fatalisme syntes å ha latt
Hadje Basan i stikken der han lå
inne i lnørket i støvet for Allah,'
ropende, tiggende, bedende, truen
de. «Allah! Hvorfor lot du n1eg
ikke heller kOlume til verden son1
en uren hund enn at jeg som først
stod for profetens åsyn under
Kabas kuppelhvelv, skulde sten-·
ges ute fra fullkommenhetens rike,
fordi jeg er blitt slått av forkr~p--
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En båt er på veg over havet
langt borte fra- hein1landets jord.
Det stormer og bølgene vasker

forbitret
langs spanter og bord.
M~skinene dirrer og synger
sin sterke og rytmiske sang.
Et bankende hjerte son1 holder
den hvirvlende'skrue i gang~,

Og fra.m mellom drivende skjær
der skin1tes en stjerne iblant.
Den bryter seg veg gjennon1

mørket
S0111 lys fra en klar dian1ant.
I ly for de iskalde bølger
som sprøyter og slå.r over de'kk,
står første~eis-gutten og stirrer
n10t stjernen og drøn1mer seg vekk!

Og tankene flyr imot hjen1met
der oppe blant skoger og fjel!.
Til henne son1 går der og venter
at båten skal komme en kveld.
Ja, dager og år kan nok svinne
før gjensynets time er nær. '
Men dypt i sitt hjerte han gjemn1er ,
et løfte fra den han har kjær.

. Han tørker en tåre fra kinnet,
luen ranker så ryggen med ett ..
Det sømmer seg ikke en sjøluann .
å falle for gråten så lett.

. Han skynder seg ned for å" finne
hva kokken om bord har å byr.>
Maskinene dirrer og synger
og stjernene glir vekk bak en sky..

lende og vansirende sykdommer!»
Misjonæren åpnet forsiktig dø

ren. Hadji Basan løftet sitt hode
som han i navnløs fortvilelse had
de dunket mot sementgolvet,. be
traktet de to hvite med ville, for
skremte øyne, en desperat skikkel~

223

se, ll1en så sank han atter san1n1en
med et sukk: «Allah er stor,»
mumlet han. Misjonæren. gikk
stille franl, la sin hånd varSolnt
på de skjel~ende skuldrer: «Ja ~
og Allah er barmhjertig.»

«Barmhjertig! Barn1hjertig!»
gjentok f-Iad ji Basan og så på sin~

fingrer son1 ikke nler kunde rettes
helt ut. «Barmhjertig!» Og han
rettet de stivnende, sprikende
knokler opp . mot mISjOnærens
øyne. «Kaller De dette for barn1
hjertighet? Jeg blir utestengt, for
tapt, fordønJ.t er jeg!»

Den fren1n1ede gikk stille ut.

Misjonæren ble lenge. Det tar. tid
å få en som mener seg fordømt til
å s~ om bare et li te glilTIt av dom
merens barIuhjertighet.

Den fren1n1ede satt på den av
D10skitonett innhegnede veranda
og lesket seg lued et glass 'sitron-
vann som en. brun boy, en av de
få ikke spedalske på kolonie,n,
hadde brakt ham, da misjonæren
etter en grundig desinfeksjon i'
baderommet endelig vendte til
bake.

Den fremn1ede var enno blek
og alvorlig. «Har De en slik tørn
hver kveld?» spurte han.

«Å ja, så omtrent, med litt va
rIaSJon.»

«Men De har vel vennet Dem
til dette, så De ikke gjør noe syn
derlig av det?»

lVIisjonæren ble sittende taus et
øy.eblikk, nippet så vidt til sitron
vannet og fuktet sine tørre lepper
med den friskleskedrikken. Lenet
seg så framover bordet mot den
fren1mede.

«Ja, slik tenkte jeg til en be
gynnelse det skulde bli. Det skul
de nok føles annerledes nå.r en
først vennet seg til det. Men no
forstår jeg at den dagen aldri
kon1mer da dette blir noe alInin
nelig og tilvant. Jeg vilde ikke ha
et" levende og følende .hjerte, men
en mekanisme her inne om jeg
kunde gå oJ!1kring her og se på
alle disse elendige; forpinte, for-
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På hjernekirurgens operasjonsbord.
Pasienten forteller selv

Både dagspressen og den illu
strerte pressen har i de siste år
Hl'ed regeh11essige 11lellolnroll1 brakt
artikler nled og uten illustrasjoner
f ra den verdensberøl11te svenske
hjernekirurg professor Olivenero
nas liv og virke. Denne medisi
nens trollmann har i de siste 20 år
foretatt ca. 3000 hjerneoperasjo
ner, og har gjennorn disse reddet
111.enneskers liv som uten hans
hjelp . hadde vært dødens sikre

bytte. Ca. 5O% av pasientene
blir fullt restituert etter' operasjo
nen. Er det da så meget? spør De
kanskje. Da må 'De huske på at
de aller fleste av de l11ennesker
son1 hadde svulst innenfor hjerne
skallen, tidligere var dødens sikre
bytte.

En slik hjerneoperasjon tar no
til dags 4 a5 tin1er og er en over
ordentlig stor påkjenning både på
lægen og pasienten.

En 'del neurokirurger hevder .at
inngrep i hjernen er sl11ertefritt,
men la oss gi ordet til en pasient
SOln for noen år siden i Stockholn1
har gjennomgått len operasjon hos
professor O livecrona, skriver Otto

Otto i Politikkens ~agasin.

begynte alle 'å synge, og det uskyl
dige idealet vå,rt ledet det hele,
og satt snart 'på den enes, så på
den andres fang, og viste en opp
førsel som med et mildt ord var
svært upassende. Og den ene ut
svevelsen fortsatte etter den an
dre, og det så ut til at hun
ikke hadde gjort annet i sitt liv.
Toget ra111let i veg, og no kunde

· jeg plutselig kjenne ristingen og
alle ubehagelighetene igjen - min
prinsesse var en illusjon - - 
Fordypet nleg i luin Wallace for
resten av turen.

-- - - stad.

On1 denne store begivenhet
hans liv forteller han følgende:

Det er noe son1 heter trigerili
nusneuralgi. For de fleste er det
kun navnet på en sykdonl, l11en
for n1eg er det knyttet til minnet
orn en operasjo~ sonl jeg aldri kan.
glell1n1e.

Be Gud bevare Dem fra en tri
gen1inusneuralgi. Den oppstår i
hodet, i nerous trigenlinus, og 10-
kaliserer seg til en av ner,:ens tre
hovedgrener, øyenhulens, overkje
vens eller underkjevens.

Min neuralgi satt i øyenhulen.
Når anfallene kOI11, trodde jeg at
jeg skuldebli vanvittig~ Jeg for
on1kring i værelset og skrek son1
et vilt dyr og ønsket bare at jeg
måtte dø. Det siste anfallet før
operasjonen kom klokken 17 den
dagen jeg ble gift. Vi s~tt ved
bryllupsll1iddagen, og jeg behøver
neppe å si at dagen var ødelagt,
ikke ll1inst for min hustru. Men
anfallet ·avfødte en fast beslutning

.hos n1eg: å la ll1eg operere.

Noen dager seinere oppsøkte
jeg professor 01ivecrona, den ver
densberømte hjernekirurg. Det
var ikke lett å få ham i tale og
enda vanskeligere å få bli operert.
Han gav meg den beskjed at jeg
luåtte vente i to nlåneder. En lang
kø av syke mennesker stod foran
ll1eg - folk fra alle kanter av
kloden, som hadde leid seg inn i
møblerte værelser rundt omkring i
Stockholm, luens de ventet på
operasjonskniven. En sørgelig, li
delsesfull skare som holdt pinsler
ut i håp Oln å bli helbredet.

Min trigeminus plaget meg ikke
så meget i disse to måneder, men
jeg stod allikevel fast ved 111in be
slutning om å la meg operere. Og
endelig kom dagen.

Før jeg beskriver den, vil Jeg

gjøre oppn1erk ·on1 på at skildrin
gen utelukkende er basert på hva
jeg hørte og så eller i hvert fall
syntes å høre og se under opera
~jonen. Med andre ord pasientens
høyst subjektive syn på saken.

Først gjennonlgikk jeg den ued
vanlige prosess f~r en operasjon:
Badning, stansning av' de sedvan
lige lnåltider etc. Deretter bar
berte en vennlig søster Dlitt hode,
hvorved hun kom til å skjære lneg.
lJhellet foranlediget professoren
til en sa~kastisk liten ben1erkning:
« Jeg ser at søster allerede er be
gynt på operasjonen. Vær så god
å fortsette!»

Da barberingen var overstått,
følte jeg l11eg som en Sing-Sing
fange, parat til den elektriske stol.
Jeg følte det hele som noe forne
drende. Jeg beste~te ikke lenger
over meg selv, og Jeg hadde lagt
nlitt livs skjebne over i en annen
nlann's hånd. Følelsen av å ha nli
stet min individualitet, n1itt verd
SOlU nlenneske, ble enda sterkere

da jeg ble lagt opp på operasjons
bordet og bundet fast. Dette
skjedde så effektivt at jeg ikke
med oppbydeise av alle mine kref
ter kunde røre 111eg iller enn SOlll i
en skruestikke. I den situasjonen
tok jeg - så godt det lot seg gjø
re - et overblikk over lokalet.

Operasjonsbordet stod nlidt i
salen. Ved siden av det stod et
annet bord, på hvilket forsk jellige
instrumenter, nåler, sakser og skå
ler sanlt sterilisert~ servietter var
lagt i minutiøs orden. Operasjons
pleiersken st9d parat til å rekke
instrumentene franl til operatøren.
Medvirkende i det alvorlige skue
spill var professor 01ivecrona, som
skulde spille stykkets hovedrolle,
sal11t hans assistenter. I noen av
stand fra operasjonsbordet stod
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«statistene», hvitkledde tjenstgjø
rende ånder, son1 hadde den opp
gave å sterilisere og san11e alt det
opp sonl ble kastet .pågolvet. un··
der opera~jonen, san1t, hvis nød
vendig,' tørre operatøren over
pannen. Og helt ute i periferien
skin1tedes «publikun1», iført hvite

.kitler, n1unnbeskyttencle lerrets
lapper, de vordende kirurger som
skulde studere operasjonsteknik
ken, og unge ll1edisinske kandida
ter, i hvis studieprogralTI slike fo-

. restillinger inngikk son1 et ledd i '
deres forelesningsrekke.

Operasjonen ble foretatt med
lokalbedøvelse. En del av denne
ble gitt, ved en innsprøytning' i ar
men. Hodehuden ble flekket 111ed
et snitt fra' bakhodet og fralTIover.
Deretter kom turen til det elektri
ske bor, konstruert således at det
stanser så snart det ikke støter på
lTIotstand. Og med dette foreto
kes først en trepanering. Mellolu
tre borehuller ble det saget ut en
triangel ved hjelp aven fin bånd
sag, og da det frigjorte stykke
hjerneskalle ble løftet, lå hjernen
blottet. Det var et øyeblikk jeg
aldri skal glelun1e. I hele mitt liv
har jeg ikke følt n1eg så naken.
Operasjonssalens drivhusluft kom
like in,il til hjernehinnen.

Professor Olivecrona .begynte
no å orientere seg blant nervetrå
dene. For å konstatere hvorledes
nervebanene lå og hvorledes de
bredte seg, stakk han forsøksvis i

I forskjellige nerver, og no begynte
det verste for mitt vedkomn1ende
- også for hans, er jeg redd for.
Hver gang han kon1 til en nerve
tråd, føltes det som OIU en bombe
var slått ned. Det gjorde uhygge
lig vont. En assistent kontrollerte
he.le tiden puls. og blodtrykk, og
operasjonen gikk videre. Da ori
enteringen var ferdig og professo
ren hadde fått et overblikk over
nervebanene, skulde han ta fatt på

trigeminus. Jeg visste ikke riktig

hvorledes det skulde foregå, n1en
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I følge «lVlorgenposten» skal
cl-en landskjente original, redaktør
Anders 11æhlum, få en minnestein
på sin grav på Lunner kirkegård.
Minnesteinen er laget av billed
huggeren Ståle Kyllingstad, og er
en ytre bekreftelse på 'etterverde
nens anerkje11nelse.

Svært ll1ange av oss har sikkert
en gang i vårt liv lagt merke til
deli hvitskjeggete <<'raringen» SOIU

både var redaktør og avisbud for
sin egen avis. De aller fleste tok
ham fra den humoristiske siden.

jeg hørte at han skulde skjære et
lite stykke av den.

- No kommer det til å gjøre
vondt, sa professoren. 'ug i det
salnn1e følte. jeg en smerte som
ikke kan beskrives. Jeg må ha
rørt litt på meg, for han ropte:

- Ligg stille for tusan .... !
Lykkeligvis varte denne tortu

ren ikke lenge. Den berømte kniv
fant straks målet, den smertebe
fordrende del av trigeminus, rom
nøyaktig måtte utskilles fra den'
som kontrollerte ansiktsmusklene.
I løpet av et øyeblikk var den
skåret av, og så stod det bare til
bake å sette kalotten på plass
igjen, det vil si, trykke triangelen
på plass i, min isse og sy snittet
sammen.

Men så var det også g~tt fire
og en halv time. Den store kirurg
hadd~ utført nok en av sine be
rømte operasjoner, en fysisk og
psykisk kraft,prestasjon. Ti dager
etter operasjonen reiste jeg meg
fra mitt sykeleie, matt, men lyk
kelig. Trigeluinus har siden latt
meg helt i fred, den er så å si blitt
saget av, og står ikke mer 111ellom
meg og ,livet.

Vi trakk litt på skuldrene. Dette
var jo noe uvant. Og dog utførte
denne beskjedne mannen en kul
turinnsats i det små som' er sin
anerkjennelse. verd. Les bare det
S0111 skrives om ham:

Andreas Mæhlull1 var en sær
p.reget og høyst interessant per
sonlighet. Han inntar en særstil
ling i norsk presse ved den innsats
han gjorde gjennoll1 sitt bladfore
tagende «Nu». Mæhlulu ~le født
i Skaun den 15. august 1848, og
var opprinnelig lærerskoleutdan
net fra Klæbu seminar i slutten

-av 60-årene i forrige århundre.
Hap. innehadde forsk jellige lærer
poster inntil han o~sider havnet i
Christiania, hvor han kom inn, på
Heltbergs "berøn1te «studentfa
brikk». Han forteller i sine selv
biografiske skisser at tentan1en hos
Heltberg forløp utmerket, og han
ble derfor anbefalt å melde seg til
eksamen artiu~. Men så kom en
kjelke i vegen i form av I(irke
departementet. Mæhlum gikk
,nemlig opp til Universitetets kve
stor med de 40 kronene som eksa- .
luensgebyret lød på. Men uheldig- .
vis hadde ikke Mæhlum frekven
tert noen n1iddelskole. Skolesty
rer Arneberg hos Heltberg hadde
imidlertid sagt til "ham at atteste
ne fra Klæbu selninar og de for
skjellige lærerpostene hans sikkert
vilde bidra til at departem'entet
vilde endre sin innstilling. Han
gikk derfor til ~irkestatsråden,

Bonnevie, men fikk blankt nei.
Der stod han og visste ikke hva
han skulde ta seg til. Tidligere
hadde han skrevet noen Nord-

landsskildringer «Morgenbla

det», og disse hadde særlig falt i

redaktør Frieles smak. En dag

Mæhlum skrådde over Egertorget

kom Friele bort til ham og sa «god
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dag, høyst-ærede». Han fortalte
at fullmektig Jansen i Postdepar
tementet, som inntil da hadde.
skrevet «Morgenbladet»s svenske
artikler, no var utnevnt til p'ost
mester i Skien, og at stillingen i
'«Morgenblad~t» derfor var, blitt

. ledig. Spørsmålet var no om
Mæhlum vilde overta' den, lønnen
var 100 kr. måneden. Mæhlum
kom ikke bare til å skrive sven
ske artikler i «lvIorgenbladet»,
men måtte ta seg av all slags an
net s,toff også. I alt var han i
«Morgenbladet» i 7 år og sluttet i
1889. Året etter havnet han i
I-Iallingdal, og det bl~ her han
skuIde få sitt framtidige virke.
Det var dr. Evjen 'i Ål og sakfører
Evjen i Nes som fikk ham opp
over.· Meningen var a,t han skulde
reise opp der for å imøtegå direk
tør Hejes angrep på seterstellet i
Hallingdal. I august 1896 konl
første nummer av Mæhlums eget
,blad «Nu». Det gikk like til 1933.
«Nu~> var preget av sin skaper og
redaktør fra første til siste linje.
Alt var skrevet av ham selv, fra
lederen. til kvitteringen for kon
tingenten. Han åpnet -første nun1
mer med en artikkel om ættetra
disjoner, og peker på hvor yiktig
det er å bev~re hein1ens og ~-ettens

il1inner. Mæhlum distribuerte selv
sitt blad og kom derved i person
lig kontakt lned abonnentene, som
fortalte ,ham 1?-ytt hver fra sitt ·di·- .
strikt. Gjennom «Nu» knyttet
Mæhlum I-Iallingdalsbygdene tet...
,tere sammen, og på det viset had
de han en kulturell misjon som
ikke høyt nok. kan vurderes. «Nu»
ble startet med en driftskapital på
5 øre, og det var følgelig heller
ikke mange som spådde det særlig
lang levetid. Men Mæhlum og
«N'u» trosset alle spådomlTI'er, og
bladet hans formådde etter hvert
å opparbeide seg en enestående
posisjon i store deler av Buskerud.
Det var kjent og lest i hver krok
fra Krødsherad til Geilo. Mæh
lunl dreven tid med, innsanlling
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Vi har i «Tegn og Tale»
nr. 1/44 brakt en artikkel
om «Malerkunstens store» og
i nr. 3/44 en om «lVlusikkens
store». I tilslutning h~rtil

kommer så nedenstående ar
tikkel.

Mens våre tidligere artikler Olll
ITlalerkunsten og musikkens stor·
menn hadde en noenlunde rimelig
begrensning, er temaet litteratu-'
ren så overveldende at vårt utvalg
av den grunn må gjøres enda skar
pere enn tidligere, fordi det no
engang er atskillig flere diktere og
forfattere enn det er komponister
og (virkelig store) kunstmalere.
.Og dog vil antallet sikkert bli

temmelig 'stort.

Vi nytter atter alfabetets rett
ferdige innraluning, og ber 
SOITI eksempel - bemerket at vårt
utvalg er i den grad eksklusivt at

av slektshistorie hos sine abonilen,
ter~ Han oppsøkte de forskjellige
og fikk av deln hele slektens liv
så langt tilbake som de kunde hu
ske. Det var .ikke bare store og
stolte ætter han opptegnet livslø
pet hos, men også plassfolkenes.
På det viset kom «Nu» til å bli et
verdifullt kildeskrift for genealo
ger.

Foruten sitt lange virke som
journalist kunde Mæhlum i sin al
derdom se tilbake på et rikt for
fatterskap. Den første boken hans
var nærmest et lite skrift og het
«Samtale m~d Gud ,og Godtfolk».
Det kom i Bergen i 1875 og var
på bare 95 sider. Samme· året
fulgte «Linerlen», SOUl ble trykt i
Bronøy. Aret etter fulgte «Grå
spurven» og «Billeder fra Jesu liv
og død» . Større betydning fik.k
imidlertid skildringene fra Hal
lingdal. De' hadde titelen «Hal
lingdal og hallingen» og kom i
årene 1891-93 på eget forlag og
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'vi av nordmenn bare har lned etl:
Ibsen!

ANDERSEN,
HANS CHRIS1~IAN.

Dansk.

H. C. Andersen, Dannlarks be
rønlte «dailige» eventyrforfatter,
ble født i Odense i 1805 og had
de en fattigslig og begivenhetsløs
barndom. Da han var konfirmert
drog han til I-<.øbenhavn og prøv
de en rekke yrker uten hell. Han
forsøkte seg som skuespiller, ko
rist og teaterskribent, men opp
nådde iallfall å bli student i 1828,

. og sendte også i det året - 23 år
ganlmel. - ut sin første bok som
ble gunstig mottatt av publikum.
Etter en del år rned stort sett lnot
gang, vant han stor anerkjennelse

var trykt i 7 slnå hefter. Denne
boken ble for øvrig ifjor høst gitt
ut i restaurert skikkelse aven del
av Mæhlun1s venner. Mæhlum,
skrev også en bok om Nordland
som kom på Aschehougs forlag i
1888. Den het kort og godt
«l'~ordlandsliv». I sine siste leveår
skrev Mæhlun1 en kjærlighetsro~

man, «Karen og Nils», som han
fikk trykt i «Frel11tiden» i Dranl- .
Ulen. ·Den konl på Mæhlunls eget
forlag, og salget ble besørget av
forfatteren selv som hadde boken
i skreppen sin på sine vandringer
rundt 011.1 i dalen. Mæhlum var
stadig på farten. Hadde man en
samlet oversikt over kilometertal
let han tilbakela på sine bein i lø
pet av de årene han hadde sitt
tilhold blant hallingdølene, da
vilde man få se et ganske impo
nerende tall. Mæhlum ble syk på
en av ferdene sine til Sokna. Han
døde på Lunner gan1leheinl .1 au
gust 1942, 94- år ga.1nrnel. .
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for sin bok «Improvisatoren»,
sonl utkon1 i 1835, og han sendte
også ut flere romaner i de neste
årene. Det SOln iinidlertid har
skapt hans berøn1melse, var even·
tyrene! ,Han slo nokså tidlig inn
på den banen, og den første lille
eventyrsamlingen Utk0111 i 1835
den også. Som lyriker var han
mindre heldig, om enn enkelte av
hans «Hjertets melodier» har fått
ny glans over seg etter at Edvard
Grieg satte musikk til dem.

. H. C. Andersen døde i 1~75,

70 år gammel.

BACON, FRANCIS.
Engelsk.

Francis Bacon, Baron of Veru
lam, ble født i 1561 og studerte
i Cambridge, seinere drog han til
Paris, der han oppholdt seg ved
hoffet fra 1577 til 1580 (det var
under kong Henrik Ill). Etter
hein1komsten til England ble han
medlen1 av parlamentet i 1584,
storseglbevarer i 1617 og lord
kansler i 1618, da ble han ad
let, og i 1621 Qle han utnevnt til
Viscount of St. A.lbans.

Han ble seinere tiltalt for be
stikkelser og straffet, men kongen
som var han1 vennli'gsinnet, etter
gav ham straffen. HaI)s verdens
berømmelse skyldes dog ikke hans
liv som hoffmann eller politikker,
nlen SOln dikter. Hans berørnte
58 essays gir ham høve til å ut
tale sine meninger om engelsk
livsførsel. Et annet av hans ver
ker er «The New Atlantis». Mer
kelig er det at han lot sine verker
oversette til latin, fordi han ikke
trodde på at det engelske språket
vilde vise seg livsdyktig! Bacon
e~ opphavsInannen til det sterkt
omstridte ordspråket at «Kunn
skap er makt» (noe neppe alle er
enig n1ed hanl i) .

Bacon døde i 1626, 65 år gam
nlel.

BALZAC, HONORE DE.
Honore de Balzac ble født
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Tours i 1799 - altså i det fran
ske . direktoriums seineste år, og
ble en slags pioner for det 19. år
hundres store franske romanfor
fattere med realistisk grunnlag.
Det var noe nytt den gangen å
skrive en bok om det daglige liv,
og Balzac fikk mange etterføl
gere, så vi står i stor takknemlig
hetsgjeld til ham, fordi han ved
sitt virke åpnet for noe nytt.

Han kom tidlig til Paris- og be-.
gynte å forsøke. å tjene penger på
å lage billig-utgaver (tenk noe så
«up to date» i tankegangen som
det!) av franske klassikeres ver
ker, men tiden var ikke moden
for den slags, og han tapte alle
sine penger til siste sous.

_ Så begynte han (heldigvis) selv
å skrive bøker. Den første av
denl var «Den siste chouangen.»
med motiv fra revolusjonstiden.
Av seinere berømt'e bøker nevner
vi «Le pere Goriot», «La don1edie
hUlnaine», «Albert Savarus»,
«Modeste Mignon» osv.

Han giftet seg (seint) med den
polske grevinne Evalina Hanska,
som han i nlange år hadde stått i
brevveksling med.

De Balzac døde i 1850, bare 51
år ganlinel.

BOCCACCIO, GIOVANNI.

Italiensk.

Giovanni Boccaccio ble født i
Firenze i 1313. Han skapte den
italienske pros.alitteraturen
hverken mer eller mindre!

Etter å ha gjennomgått en han
del-sskole (!) ble han i 1330 av' sin
far sendt til N apDli, og der ble
han interessert for jussen og stu
derte rettsvitenskap, men gikk så
over til sin store hobby: litteratu
ren, og det får vi - hans lesere
- si var en god ide av ham. Han,
ble dypt betatt av 'en napolitaner
inne, Maria, en uekte datter av
den napolitanske konge Roberto.
I-Iertne er det han har besunget i
en rekke av sine dikt og i SIne
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noveller, der han kaller henne for
Eiametta.

Fra 1340-åre:n.e bodde han at
ter i sin, fødeby Firenze (Florents)
og kom her i godt vennskapsfor
hold til sin samtidige, dikteren

, Petrarcha, og var ~essuten en stor
beundrer av en ~nda mer berømt
samtidig, nen1lig Dantel

Etter en del 'mindre kjente bø
ker slo han for alvor igjennom
med den boken som til alle tider
vil stå som en av verdenslittera
turens perler: «Decalnerone» (som
utkom i 1353 i lste av utallige
opplag). Det er som vi vet en
utsøkt samling på 100. novelletter
i en genial ramme. Et selskap av
Firenzes aristokrati er rømt fra
den pestsmittede byen til en villa
utenfor, og isolerer seg der i en
frivillig karantene. Mens de er
der underholder de seg selv ved
hver dag i 10 dager å fortelle 10
historier (Deca betyr «et antall av
10»). Disse 100 historiene er
som sagt verdensberømte og kjent
av de fleste. På norsk fins· det
bl. a. en praktutgave fra en del
år tilbake.

Av Boccaccios andre verker vil
vi nevne «Amorose visione», og
ikke minst hans meget vitenska
pelig anlagte «Commento sopra la
-comnledia di Dante» (Kommen
tarer til Dantes komedie), nelnlig
«Divina Comn1edia» (Den gud
dommelige komedie).

Boccaccio døde i 1375, 62 år
galnmel.

BYRON, LORD
(se Gordon, George Noel).

CALDE.RON, PEDRO
(DE LA BARCA).

Spansk.
Pedro Calderon de la Barca ble

født i året 1600 og oppdradd i
Madrid, og studerte seinere teo
logi ved universitetet iSalamanea.

Han var av gan1mel adelsslekt,
og kom snart til hoffet, hvor han
ble meget populær på grunn av
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sitt vinnende ves'en. Han var og
så en tid med i krigene som Spa
nia den gangen førte mot Italia
og mot Flande~n. 'Under disse
felttogene var det han, nærmest
som en slags sysselsettelse i ledige
stunder, begynte å interessere seg
for litteratur~n, og så skrev han
et~er hvert en rekke ver'ker, mest
dramatiske. Calderon ble hoff
dikter (bemerk likheten mellom
middelalderens malere, musikere
og diktere - det var faktisk fyr
stene som gav dem levebrød) hos
Filip IV, og var forpliktet til å
~krive komedier til de kongelige
teatrene i Spania til de store høy
tideligheter. Vi kan altså i grun
nen si, at Calderon var en slags
entreprenør i litteraturarbeider !

Da han ble eldre, gikk han fra
hoffet og ofret seg for re~igiøs

luystisisme, og ha~s seinere dikter
verker, som raker vel så høyt
som de tidligere, er preget av dyp,
religiøsitet.

Hans mest kjente verk er vel
«La vida es suno» (Livet er en'
drøm).

En rekke av hans dran1atiske
arbeider oppføres den dag i dag.

Calderon døde i 1681, 81 år
gammel.

CARLYLE, T1'HOM1\S.
Skotsk.

Thomas Carlyle ble født i 1795.
Han var av bondeslekt, og han
hadde en meget vanskelig barn
dom luellom en steil og dypt re
ligiøs far og" en mer n1unter og
likefram mor. Det var meningen
at han skulde bli prest, men han
var til å begynne med skolelærer
(fra 1814 til 1821). Han ble etter
hvert interessert for tysk littera-'
tur, og har pådradd seg etterver
denens takknemlighet med en rek,
ke ypperlige oversettelser til en- .
gelsk av Schillers og andre tyske
dikteres verker. Dessuten skrev
han en Schiller-biografi. I 1826
'giftet han' seg nled en utluerket
intelligent og tiltalende kvinne,
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Jane W el~h, og han bosatte seg så
på hennes isolert beliggende' bon
degård. Der skrev han en meget
original bok son1 het «Sarter re
sartur» (Den lappete lappeskred
deren) som først ble trykt i,1 «Fra
sers Magazin», n1en utkom SOIU
bok i 1838.; I 1838 flyttet Car
lyle til London, og ble så boende
der resten av sin' tid. Han utgav
en stor bok, </fhe French Revo
lution», og ble med den med ett
slag en berømt man.n. To bind
utgav han av «Oliver Cromwells
letters and speeehes», og en an
nen historisk bok er «1~he history
of Friederich Il»' (av Preussen).

Carlyles siste verk har en viss
interesse for oss nordmenn. Det
var nemlig «Early Kings of Nor
way» som utkom i 1875. Han
døde i 1881, 86 år gammel.

CERVAl'JTES, MIGUEL
(SAAVEDRA).

Spansk.

Miguel Cervantes Saavedra ble
født i 1547 i Alcala de Henares
og tilhørte en ll1eget fornem slekt.
Han studerte (SOlU Calderon) ved
universi tetet i Salamanca, og fulg
te som ung rna,nn med kardinal
Acquaviva (det betyr praktisk talt
«akkevitt», herr kardinal - hva,,
er det for slags fuktig navn De
har?) på dennes reiser i Spania og
I te:t1ia. Så ble han (SOll1 Calde
ron) soldat og deltok med heder
i slaget ved Pepante (i I-Iell~s) i
1571. Der ble han farlig såret
og fikk ødelagt sin ven?tre hånd.
På hein1vegen ble han tatt til fan
ge a.v' sj~røvere, og tilbrakte så en
111eget ukoselig tid hos dem i AI
gier, inntil han endelig ble kjøpt
(!) fri i 1580. Deretter gikk han
atter i krigstjeneste (no J;110t Por
tugal, - Spania har så å si av
prinsipp hatt krig med Portugal
ill,inst' en gang hvert århundre) og
begynte deretter 'den 'virksomhe-'
ten som har gjort ham berøn1t,
nenl1ig som forfatter. I 1584 gif
tet han seg, men hadde det ikke
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særlig bra før i 1606, da hans pro
duksjon SOUl forfatter var blitt
anerkjent. Hans mest kjente verk
er selvsagt «El ingenioso hidalgo
Don- Quijote de la Mancha» (Don
Quijote). Den «er utrolig 'morsom.
Det var i 1605 den utkom første
gang.

Cervantes døde i 1616, 69. år
galnmel.

C.LEMENS, SAMUEL.

Arnerikansk.

SalTIuel Langhorpe Clemens ble
født i 1835, og er nok n1er kjent
under sitt pseudonym enn under
sitt borgerlige navn. I)~eudonymet

er - Nlark Twain!
Hans ungdon1 var ytterst beve

get, og han prøvde seg fram i
utrolige bransjer, blant annet var
han los på Mississippi~ og det hø
rer n1ed til saken at det her en
kelte steder bare er to' favner
vann, og da må skipene passe seg
ekstra godt for ikke å grunnstøte.
Disse farlige stedene er· merket
«1Vlark twain» (dvs. «Ben1erk to»
(nemlig favner). Derav fikk han
sitt diktertiavn! Clemens. ble så
redaktør i Buffalo, og no utnyttet
han de mange rare opplevelsene
han hadde hatt før til en rikhol
dig og n1eget fornøyelig produk
sjon. Hans mest kjente bøker er
«Life on the Mississippi» (1874-),

«Tom Sawyer» (1876), «I-Iyckle
berry Finn» (1884), hvorav de fle
ste er oversatt til norsk.

Hans fortelling on1 </The stolen
white elephant» er forsåvidt klas
sisk og karakteristisk. En hV'it
elefant - den eneste hvite elefan
ten i hele Aluerika - tilhøren.de
sirkus BarnUlTI - er blitt stjålet,
og det n1eldes til politiet. En
uhyre pedantisk politimann kOIU
filer 'til stede og spør om opplys
ninger 0111 elefanten. «Hva spi
ser den?» - «1\, alt luulig, fra
luennesker til bibler.» - «Jaså,
bibler, sier De? I-In1. Oppgi for
luat og sideantall på disse bible
ne,» osv., og dette vel å luerke OITl
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~) år siJenJen førsfe

Puys ved Dieppe. Han var da
68 år gammel. (Dulnas «junior»
døde i 1895, 71 år galnmel.)

Aflanferl...".DYl'ningen
Den 14. og 15. juni 1944 var

det 25 år siden den første Atlan
terhavsflyvJ].ingen i ett strekk ble
utført. Det var de 2 engelske fly
verne Alcock og Brown som star
tet fra· New Foundland og landet
på vestkysten av Eire. De vant
derlued den av «Daily Mail» opp
satte premie på 10,000 pund ster-'
ling (d. e. om lag 180,000 kr.).

Da de 2 flyverne etter 16 ti
mer og 12 minutters flukt landet
i Eire, vilde folk til å 'begynne
lned ikke tro at de virkelig kom
helt fra Aluerika.

BegivenheteG vakte veldig opp
sikt, luen er nok i dag nærn1est
glenlt. port. Dels ble den slått av
marken i den alminnelige bevisst-

FLAUBERT, G·USTAVE.
Fransk ..

Gustave Flaubert . ble født i

1821. Hans far var en anerkjent
kirurg, og det var meningen at
også Gustave skulde bli nl~disiner,
men han brøt overtvert og gikk
inn for litterære sysler. Han var
en begeistret tilhenger av Victor
Hugo. Han .sa om Hugo at han
var hans Gud! Flauberts gjen
nOlnbrudd skjedde med den be
rømte romanen «Madame Bo
vary» (1856). Andre kjente ver
ker fra hans hånd er «Salamnl
bo», en studie fra Karthago, og
«Den hellige Antonius' fristelser»
(1874). Et forsøk som dramati
ker med stykket «Kandidaten»
var ikke vellykket.

Flaubert døde i 1880, 59 år
gammel. (Forts.)

het av Charles Lindbergh son1 fløy
alene i 1928, og dels er det siden
Alcocks og Browns bedrift gjort så
ll1ange andre fabelbedrifter i flyv
nIngen.

Men det eF no engang slikt VI
kaller utvikling!

Vi skal i denne forbindelse min
nes de Inange som ofret livet sitt.
for slikt.

Vi tenker på en ung amerikansk
dan1e, hvis navn vi har glemt, som
forsøkte Atlanteren i 1930. Det
var uhyre dristig. Sammen med
henne omkom den norske flyve
ren. Oskar Omdahl (S0111 hadde
delta tt i Roald .An1undsens ekspe- \
dis jon til Svalbard). Vi tenker
også på de uhyre populære fran-

========;======. ske flyverne Nungesser og Coli,
som tross alle advarsler var de
første som forsøkte seg fra øst mot
vest! (Det regnes for farligere,
fordi værforholdene ved New
Foundland og Nova Scotia er luer
plutselig vekslende enn utenfor
Europas kyster. M. a. o. de kan
i Kanada eller USA. avvente det
gode været til starten og så la
skure, men ikke motsatt. Dette
ble Nungessers og Colis ulykke. Vi
tenker på Lindbergh naturligvis.
En ung norsk pike som var i Pa
ris den gangen, fortalte oss dette:

Hun satt sammen n1ed andre
norske venner på' «Moulin Rouge»,
da det kom en mann fram på sce
nen og sa at den amerikanske fly
veren Lindbergh hadde passert
Bre'st og ventedes om 1 time til
Le Bourget. Teatret tømtes. Tu
sener, nei hundretusener styrtet.
av sted til Le Bourget, som ble et
hav av mennesker. Lyskasterne
sattes på. Menneskemass~n tryk
ket og trykket, og det var et Guds
under at plassen ikke ble i den
grad innsne~ret at Lindbergh ble

«Shetches by Boz» og gjorde at
skillig lykke. Meget mer lykke
gjorde dog hans bok «Pickwick
~apers». Dermed' hadde han slått
igjennom, og i mer enn 30 år fort- '
satte han sin produksjon og skrev
i den tiden 15 store - meget
store - romaner. Vi kjenner best
«Oliver Twist», «The old Curio
sity shop», «Barnaby Rudge»,
«David Copperfield» (hans eget
liver det han skildrer der) og den
mer triste «A tale of two cities»
(Fra den franske revolutions tid).

Dickens fikk en uhyre popula
ritet over hele verden og døde i
1870, 58 år gammel.

DUMAS, ALEXANDRE (Pere).

-LJ\lexandre DUMAS - den el
dre (pere (faren) - i motsetning
til sønnen - A. D. fils) ble født
i Villers Cotterets i 1802, altså

" under Napoleons regime. Hans
far var forresten en av Napoleons
generaler - en nlulatt (!). Dumas
var uhyre kraftig av konstitusjon,
og klarte derfor en rekke påkjen
ninger som et vilt ungdomsliv på
førte ham. Han kom SOln de fle
ste unge franskmenn til Paris,' og
begynte der sin litterære løpeb~ne

rned boken «Henry trois et sa
cour» (Henrik den 3dje og hans
hoff).. Men etter å ha skrevet
mange i og for seg respektable bø
ker, hadde han sin store suksess
med «De 3 musketerer», en bok
vi jo alle kjenn,er - den utkom
no i år for 100 år siden: I 1844!
Videre fortsettelse av den er
«Tyve år seinere» og «Ti år for
seint». Til disse konl så hans
kanskje aller største su.ksess «Gre
ven av Mante Christo». Flere av
bøkene ble' dramatisert og oppført
på mange fran.ske teatre i årenes
løp.

(Vi føyer til at hans (uekte)
sønn A. D. fils er forfatteren' av
«Kameliadamen» (som danner ba
sis for operaen, «La T'raviata»)
med Verdis musikk.)

Den eldre Dumas død'e i 1870 i
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ler om den interesse de døve har
vist saken. Vi tror dog at det
enno er noen som kunde ønske å
yte sitt bi,drag. Disse nlå vi be om
ikke å vente for lenge, da det er
3:V betydning for komiteen å vite
hvor stort beløp den kan reo-ne

• b

lned å disponere over. Det er jo
en stor og krevende oppgave som
skal løses.

dags tid eller tO I er det nesten ikke '
fluer igjen.

Man skal med andre ord ut
nytte fluenes naturlige instinkter
på den riktige måten til å bli kvitt
denl, sier dr. Dannevig til slutt.

:Znn~,amfinfJen tie
pa~,tO-1i Sltend~en~ ..

minne~,tein.,

~euepear;en.

P. F.

-E'n enkel, men effektiv måte å bli
kvitt jlueplagen i fjøset på.

Det har i år vært usedvanlig
ll1ye fluer i fjøs~ne, og'~o utover
høsten kan fluene være til stor
sjene for kyrne.

Dr. Alf Dannevig uttaler at en
enkel, In_en effektiv måte å bli
kvi tt fluene på er å blende fjøset
om dagen når fluene er borte.

Hvis Inan sørger for å lage noen
slnå åpninger f. eks. i døren, hvis
det ikke er noen der, så vil det
danne seg lysstriper innover i fjø
set fra disse hullene, og fluene sø
ker SOlD kjent lyset, og de flyr
'snart ut. 'Selv har jeg hatt en mas
se fluer i fjøset. Det ~Tar så i Ile
som det kunde bli, men jeg blen
der når det blir for galt. Etter en

avskåret fra å landet i det hele
tatt. Det gikk godt - men det
var så vidt. Vi vil også huske
Lindberghs seinere tragedie med å
rniste sitt eneste barn (ved mord).

Vi vil også minnes en en-øyet
amerikansk fartsdjevel (hva het
no han?) som fløy jorden 'rundt

alene! Hva ble så Lindbergh mot
haIn? Bare guttungen.

En tragedie av relativt slnå di
mensjoner, men av forferdelig
virkning (for de 2 ulykkelige) var
Leif Lier 'og den unge lægen dr.
Schreiners ensomme flukt fra hval
kokeriet «Ko.snl0s» i 1929 i Syd
ishavet. De fløy av sted - en le
dig time mellom frokost og mid
dag - og konl aldri tilbake. Hva
ble deres lodd?'

Og vi vil sist, men ikke minst,
minnes dem som fløy av sted med
«Lathanl» fra Trolllsø en vakker
lovende somme~ - 18. juni 1928
- og aldri kom tilbake: Roald
Amundsen, Leif Dietrichson, Rene
Guilbaud, Joseph de Cuverville,
Arn1and' Valette og Jeremo Brazy~

De fant en flottør ...".
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Vikeland pr. Kristiansand S.

BefongL"gg A.~
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, Arnf ~tje
BYGGMESI"ER OG ENTREPRENØRFORRETNING

Telefon '3362, 2359 - Kristiansand S.

Telefon 1707 - Lund Privat telefon 3324, Kristiansand S.

A UTOMOBILFORRETNING
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--------------------_._------------

Han'dels~ og Entreprenørforretning
Ingeniørkontor
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ALFR. ANDERSEN's
mek. verksted og støberi A.s Adolf Karlsen & Søn's

LARVIK STENHUGGERI

Leverer: Bru~' og stålkonstruksjoner av enhver art.
Olje: og bensintanker.
Stålvinduer og overlys og pressede dører.
Stolpebeslag for telefon~ og telegraflinjer.

I

.Fridtjof Nansens veg

Tlf 1785 Larvik Tlf. 1785

HASLESTAD BRUK
(INNEH.: OLE LINDSETH)

Postadr. : Kle p p a n p. o. Vestfold I

Telf. 105,. Hof. Privat telefon 16. Hof

SAGBRUK - HØVL~RI - GENERATORBRENSE L

T·RYGVE AMBJØRNSEN
BYGGMESTER OG ENTREPRE:NØR

NANSET PR. LARVIK
Telefon 2411 - pravat 1467

FREDRIKSVERN
MOTORVERKSTED

NYGÅRD -& OLSEN
MOTOREN "KVIK"
Telefon Sta v e r n 77

Brødr. Olsen'
Tre.varefabrikk

, Dører - Vinduer - Trapper
og innredninger

Telefon 1930 og 1030

REKKEVIK - LARVIK

VERKTØiFABRIKKEN (P. Frøstrup Næss) ADOLF HAGEN EFTF.

Framstilling av verktøy samt fabrikasjon av masseartikler

Viksfjord Tlf. : Tjølling 83 I

I

Inreh. Songe Paulsen '

Bakeri og Konditori

Tif. 1167 Larvik Tlf. 1267

OLE NILSEN
Trevarefabrikk

Sigurds gate 10 - Larvik

Telefon 1347

V. T HOR E N F ELD T &. C O'.
Murmester- og entreprenørforretning

Mur, tre, jernbetong, grunn'arbeider, anleggsarbeid,er
Telefoner: 1061,2161'. Telegr.adr.: Thbrenfeldt

LARVIK

,LARVIK DAMPFARVERI'

·RENSERI - FARGERI

og

VASKERIAVDELING

Telefon 1595 - ø. Torgga,te 8 - Larvik

ALF MARCUSSEN' A.S
LARVIK

SÅPEFABRIKK

AGENTURFORRETNING



Tønsberg

TØ NSB ERG E.LE KTRIS ITETSVE RK

ANDERSEN, PEDERSEN & BERG

Bijggmestre

Tønsberg -- Telefon kontoret 3465

H. LANGEDAL Portiergarnitijrfabrikk

Kapstad

Telefon Hof 45 c, rikstelefon over Eidsfoss

Dreiede trevarer av alle slags, børstetrær, portiergarnityr, leketøy i tre.

NYKIRKE HØVLERI

Nijkirke

VALLØ TAPETFABRIKK

Vallø pr~ Tønsberg

LEIF NIELSEN, Konditori
Telefon 2638 - Storgt. 5

Bakeriet Storgt. 46, tlf. 1544

Tønsberg

Seilmaker
E. EVEN'SEN

Tjømegt. 4 - Telefon 2803

Tønsberg

Fotograf
A. TH. LA'RSEN
Høytorget - Tønsberg

Etablert 1856 - Telefon 1168

BREIAN TEKSTILFABRIKK

Tønsberg - Telefon 2613

Glassmester
O. BERULFSEN
Øvre Langgate 34 - Tlf. 2059

Tønsberg

"TRANSPORT JAHA"
H. MATHISEN

Grindstuvn. - Nøterøy

Telefon 2548 - Tønsberg



Porsgrunn -- Larvik

Dører - Vinduer - Trapper -

Telefon 239 PORSGRUNN

Innredninger

Telefon 239

J-oAan ~e~emia~ten

Byggeartikler - Trelastutsalg

Telefon 501 - 19

Porsgrunn

~o.'IÆq-"'und metaeu.e",R; .fl.6

Metall - Halvfabrikata

PORSGRUNN

iL. e. :linne· 1"', .Il.6
Sagbruk og høvleri
PORSGRUNN
Telefoner: Kontor og lager 270 - Bruket 825

Roar Bøch

Storgata 127 - Telefon 59

Porsgrunn

1-?,~~~g'tun,d UuefcaniteILing6

& ~åeingt(t.e4~tted

lnneh.: A. M. ~gstad og A. Semb

Tlf. 240 PORSGRUNN Tlf. 240

Y3,,,,ø.d"'ene J(onq-6ÆJaa"'den
Elektrisk forretning

Telefon 222 PORSGRUNN

.Kullforretning

PORSGRUNN

Sagbruk og høvleri

Telefon 123 PORSGRUNN

Telefon 222

Telefon 123

~. ':e. (j)'lJ~aa6

Bakeri og konditori

Porsgrunn

-Telefon 23T k

PORSGRUNN

Telefon 262

Einar J{~istiansen & Co.
(f. & y. J{ristiansen)

Steinhoggeri
Gravmonumenter

østre Halsen pr. Larvik

Telefon 2394



Tønsberg - Sandefjord

A.S 'NORSK BE7"ONG- V AREFABRIKK

ERNST HANSEN

Telefon 1523 - Tønsberg

Gullsmed
Torb,j. Joh/ansen

I Høytorget - Tønsberg

Telefon 2615

Juel 1J!lathisel1)

SNEKKERVERKSTED

Dører, vinduer etc.

Eik, Slagen, telefon 132

Tønsberg

To'nsbe1/fg Bil- V1-llkan

Hans Chr. Torgersen

Telefon 1851 - Tønsberg

Tønsberg

Blomsterhallen

Inneh. Odd Nilsen

Telefon 2229 - Kammegt.

Tønsberg

A.s Uskide

Rådhusgt., rett ned for torget
I
I

Ivar Halvorsen

BP~KER OG KONDITOR

H vidts pl.' 3 Tlf. 2175, 3142

Sandefjord

Einal/f S. ChTistiansen
Dipl. ing.

Kartlegging, grunn undersøkelser

Bygn.teknisk konsulentkontor

Telefon 2164 - Tønsberg

Tønsberg Sjømandshjem

TØNSBERG

Sandefjo,rd DamlJfarveiri
og kjem. Renseri
(Inneh. A. Sundby) I

Skolegt. 1 - Telefon 3027

Sandefjord

Vestfold Vikleri
A. ANDERSEN

Skogergt. 1 - Telefon 3189 - Tønsberg

ø Alt bilelektrisk

ø Alle slags elektriske motorer og dynamoer

@ Vikling og reparasjoner

Victo·ria Co'nditori

Storgata 23 Telefon 2034

Bakeriet Posterød :» 2963

Tønsberg

M. Solbe1~g JOhan1fteSen

TREVAREFABRIKK

Telefon 2280 - Sandefjord



--Bergen - Haugesund - Stavanger

CJ~r. Bjellartds Enke
Begravelsesbyrå &. Liktøyforre1ning

Engen 25 - Bergen

Telefon 11963

Ivar An'daas Als

ENTREPRENØRFbRRETNtN~I

Bergen

Ragna Nygård

Hollendergt. 8 - Bergen

K01"tevare
&; Tl~icotagemagasin,

MØBELFORRETNING
I

I

Kong Oscars gt. 23

Torggata l c ~ Tclefo_n~17_9_80~1~~_K_o_r_te_v_a_re_r_o_g_L_e_k_e_tø_Y~~~_I

M:. Hagen Als

Hollendergt. 6 - Bergen

Iversen Cafe &; Pensjonat

BRØDRENE KVERNELAND Wiencke's Eftf.

Autornobilforretning Possement, Knapper, Besetning

STAVANGER
Telefon 11786 .,,- Bergen

S. MAURITZENSeSØNNER A.,.,Y

Såpe - Lys - Kosmetikk

STAVANGER

BRØDR. BAUER-NILSEN A.S

Centralsmoreapparat- og Armaturfabll1ikk

HAUGESUND - Rikstelefon 1626 - Telegr.adr.: «Bauer»

OLAF IIAALAND A.S

~askin -- Jernvareforretning

HAUGESUND Telefon 2297 - 2277



Sandefjord

A.S GRØNLI BYGG

BYGGE~ OG ENTREPRENØRFORRETNING

Kontor og oppslagtonlt Grønli - Nybygg og reparasjoner

Telefon 3147 - Sandefjord

TELEFON 2119

I så fall vær oppmerksom på mitt lager
av Spisestuer, Soveværelser, Salong,: og
Småmøbler av alle slag .

JOHA ~ _~TILSEN

TREVAREFABRIKK OG MØBELFORRETNING
Aagaards plass og Kongens gate 28 - Sandefjord

AAGE ANDERSEN A.S

HERREEKVIPERING

Sandefjord - Telefon 3036

JOTUN VERNER VERDIER

JOTUN KJEMISKE FABRIK A.S - SANDEFJORD

MALINGER FOR SKIPS~ INDUSTRI - FARGEH.ARTIKLER

BANDAR SAGBRUK

Inneh. Alfred Andersen

Haukerød pr. Sandefjord - Telefon 5098

HANS SKJELBRED

BYGGMESTER

Sandefjord - Telefon 2935, 2490

Larvik

H. Gutterød Stubberød gaard

HAN DELSGARTNERI
Telefon 1246, Larvik. Tlf. butikken 1878

Blomsterforretningen Flora

Sandefjord - Telefon 2141

Robert Nilsen
MØBEL~ OG TREVAREFABRIKK

Alt i møbler og bygningsarbeid

Telefon 2338 - Sandefjord

P:resteltagens Bakeri
Inneh. Jørgen Andersen

Telefon 3000 - Sandefjord

Lilletorvets Skotøimagasin
Joh. Bergstad

Kongens gate 26 - Larvik

Telefon 1752

M. Johansens
Elektriske Bakeri og Konditori

har alltid gode varer

Telefon 2369 - Sandefjord

Rolf Myhre

Kjøtt:= og Pølsemakerforretning

Dronningens gate 9

Telefon 2863 - Sandefjord



Sandefjord - Larvik

Telefon verkstedet 3045

-- privat .. '. 2008

Brf'odr. IClavenes

SAGBRUK

Telefon 50J6 - Sandefjord

A.s Bil-Service

Sandefjord

AUTOMOBILFORRETNING I

Telefon 220 l - 3244

Ness LandhandlefJ-i

Assortert forretning

Telefon 64 - Brekke

I

Sandefjord Maskinverksted I
(lnneh. Karl Reinert) I

I

I

I

I

Caprice PafJifj·umeri

Ingrid Hobæk

Prinsens gt. 9 - Telt fon 1868 I

Larvik

San,defiofrd Papi1~ltandel

Trykkeri - Bokbinderi

Rammeverksted

Avskrivningskontor

Telefon 2665 - Sandefjord

I(odal Ysteri
og La1ldha11del

Telefon 3 - Kodal

E. Nol~legaal'd

LANDHANDLERI

Bråvold

liolins BegfravelsesbYfJ"å

Likkister - Liktøy

Kranser - Blomster I

Kongens gate 21

Telefon 2439 - Sandefjord

L. FellÆmb

GULLSMED

Larvik : Torget 6 ~Telefon 1021 I

Forstad LartdftCll'tdel

Telefon 5 - Jåberg

Rodby Kolonial
lnneh. Th. Thorsen

Assortert forretning

Vestre Røed pr. Sandefjord

Telefon 3085

Blomdals Kolonial

anbefales

Virik - Telefon 3315

Norsk
I mpregnerings/~ompani

LARVIK

Moble'Jlf Bestillinger mottas på
alle slags møbler -

Dronningens gt. 2

Telefon 1914 -' Larvik

Adolf SvenSSO'Jt

Bakkene pr. Larvik

Jensel1s
Konditori og Bakefri

I anbefales

Telefon 1534 - Larvik

Helge Hal'vorsen &; Co.

Jern - Isenkram

Bygningsartikler

Larvik - Telefon 2027



Oslo og omegn

Pensjonsforsikring

NORSKE FOLI{

Sjursøya Kull og Koks A.s SAGENE AKTIEBAKERI

I{ongensgt. 18 - Oslo - Telefon 15880 I-Iammergata 1

SALG TIL INDUSTRI OG HANDEL Telefon 72574
....~~~~'--'"'-~~~~~~~~~~~~~

Sykkeltyveriforsikring

Assuranseforretning.

Tegnes hos J.. ø p EGA ARD

Telefon 16142 - 12762

H. Chr. Christensen & Sønner

Kunst~ og bygningsglassmestere
Etablert 1898

Kr. 4des gate 8-10 - Oslo

Tlf. 12235 - privattelefon 72146

Forenede Kulimportører A.s
I{ULL - I{OI{S -

Sentralbord 81950 - OSLO

VED \

I
1-

PER JACOBSEN

Kolonialforretning

Telefon 81738 - Alnabru

Storms Chem. Laboratorium

Spesialitet: Essenser

Schiiblers gate 5-7

Telefon 83044 - 80588

Norsk-Fransk Bildækforn~er A.s
Oscar Svendsens Bakeri

Rødf~llgatas Vulkanisering
anbefales Banepålegging - Vulkanisering

Telefon 79926 Ny og brukt bilgummi

Gjelleråsen pr. Grorud Rødfyllgata 24 - Oslo
Telefon 20587

A.s Norsk Dental Depot

Pilestredet 19

Oslo

o. R. A. S.
Oslo Rørleggerbedrift A.s
Aut. rørleggere

Øvre Slottsgate 29 - Oslo
Varme::: og sanitæranlegg
Godt arbeid
Undersøk våre priser

OSLO KAI{EFABRII{ A.S

Småkaker

Telefon 74401



Sarpsborg
- '" ~..

l:

VATVEDTS MEK. VERKS1-ED & ',JERNSTØPERI
BRØDRENE VATVEDT

Sarpsborg - Telefon ,302, 304

KjØP DE~~.~.S~OTØY I

l "FAVORIT"
I

St. Mariegt. 84 - Sarpsborg

Telefon 409

TRERØR - VANNVERK '- TURBINANLEGG - ,.KLOA~K.......-',

SLIPEMASSE etc.

T U B U S A.S

I

lE.
I

-Ei-n-ar-E-v-e-ns--"-en---T-e-Ie-f-on-76-0---G-re-åk-e-r-st-.--I
J.o·han,nesens'

BAKERI OG KONDITORI

anbefales

Sannesund. Tlf. 143. Sarpsborg

LEK TER FOR RE T NI N G, -" BUK SER ING
, ,. : '. ' ","'... '. . ~ , \,:; I ' ,

O. P·AU:LSEN

Telefon 552 Sarrs~org Telefon 552

Ingv. Tv-eter
KOLONIAL - KRAFTFOR

OscaTs~t. 72 ~ ~arp~boTg

Telefon 759

:

I
I
I

Automob,ilverksted , . !Ingvald Christensen
" -St-.-M~a-ri--"-eg-a-~-1-1-2-~i-r-e-le-fu-n-8-4-~-8-~-~.--~ I ~~NMANNSFOR~ETNING

A.S ØSTLAND'SK'AUTO
Sarpsborg

ARNE NOR'MANN

.. :ENTREPRENØRFORRETNIN<;;.; ;'

Telefon 447 - Sarpsborg

AICO,· .. \ ; ~

Drops:: og Sukkerfabrikk
I; 't

'Lande - Sarpsborg - r ~Iefo.n l t59 I:.. ,.

IVAR LAURITZ·EN

Sarpsborg - Telefon 1260

BYGGMESTER - ENTREPRENØR

Moa ~ Greåker -; Tlf. 1392. Privat KalIum pr. Moss tlf. 2912



Sarpsborg --

Carl Jamissen Østfold fornikling- og Brødr. Andersen
forkrom mingsverksted

ITRANSPORTFORRETN ING P. LINDBERG SKI PSM EGLERFORRETN ING

Telefon 1220 - Sarpsborg
Astrids gt. 27 - Telefon 1149 SPEDISJONSFORRETNING

Sarpsborg Sarpsborg

I ,

Fjellhøi Møbelfabrikk M0REFISK C. A. Pedersens eftg.

Greåker Torggata - Sarpsbor~
St. Mariegt. 76

Telefon 1222 Telefon 390
BAKERI OG KONDITORI

Telefon 206 - Sarpsborg

I I

HARTVIG BERG JOHS. HANSEN Sarpsborg Dampvaskeri

Elektrisk Autogensveiseverksted KOLONIALFORRETNING Kjemisk renseri og fargeri

Telefon 1084 - Sarpsborg Telefon 283 - Sarpsb~rg I Telefon 425 - Sarpsborg

I
I I

E. L0KKEVIK ARNE NORDLI SARPSBORG
BEGRAVELSESBYRÅ

Fiskeforretning - Røkeri URMAKER - OPTIKER HANS O. SOLBERG

Sarpsborg - Telefon 690 Sarpsborg - Telefon 1283
Jernbanegt. 12 - Sarpsborg

Telefon 286

I I

I I
R. WEBERG A.S A.s Isiveiens A. E. LUND A.S

Kolon ia Iforretn ing Torggata - Sarpsborg
SMAM0BLER ASSORTERT FORRETNING JERNVARER

Telefon 1225 -- Sarpsborg Hafslund pr. Sarpsborg SPORTSFORRETNING

Telefon 1068 Telefoner 249 - 70

I I

I
STEEi~-HANSEN ASBJØRN HANSEN "LYN"

MALERM ESTER TRANSPORTFORRETNING
ELEKTRISK FABRIKK

Ringgt. 45 - Sarpsborg Telefon 716

Telefon 1124 Lande - Sarpsborg

I

Sarpsborg

I l

/~ .7~ •..-..~

~.~~~~ /..1. ~~ ..... -e.4_-"';

A.s Industritrykkerie-c - Oslo

BKR
Highlight




