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NORDENS TO FØRSTE

Jeg er blitt oppfordret til å
sende inn til «Tegn og Tale» det
jeg i 1916 skrev for det finske
blad "Dovstummas Ju!» om «De
norske døve studenten> som også
var - de f~rste døve studenter i
Norden. Artiklen var -også tatt
inn i «De døves Blad»s julenum
mer samme år, og jeg gje'ngir den
no derfra med enkelte småforan
dringer. Det bør altså erindres at
det hele er skrevet i 1916.

Inntil for få år siden da en
dansk døvstum, G. E. Poulsen, ble
student, var, såvidt jeg vet, Hal
vard A sch e h o u g og Lars A.
H a v sta d de eneste døvstumme
-i Norden som hadde drevet det
til å ta studenteksamen. De var
begge født i samme år -:.. 1851.
Aschehoug yar døv fra fødselen
av. Havstad derimot mistet hør
selen og ble samtidig blind på
venstre øye iS-årsalderen 'som
følge av skarlagensfeber. Alt som
6 år gammel gutt kom Halvard
Aschehoug i året 1857 inn på Bal
chens døvstummeinstitutt som den
gang hadde vært i virksomhet i
9 år. Han var nemlig født og
vokset opp i Kristiania som sønn
av den bekjente professor T. H.
Aschehoug. Lars Havstad, som
opprinnelig het Lars Larssen og
var født ved Arendal, kom først
3 år seinere - i 1860 - inn på
samme skole. Men han hadde før
den tiden nytt godt av sin fars
undervisning, som var begynt så
tidlig at han hadde lært å lese alt
før han i 5-årsalderen var blitt
døv. Skjønt de var begynt på
Balchens skole med flere års
mellomrom, fulgtes guttene ad
i samme klasser og holdt godt
sammen, skjønt de av -naturen var
meget forskjellige. Halvard Asche
houg var en livlig gutt som tok
ivrig del i kameratenes leik, ball-

spill, snøballkasting osv. i skole
gården, mens Lars Havstad var
mer stille og likte best å se på lei
ken. Alt tidlig stod også hans hug
til bokstudier, og i fritiden stod
han gjerne og drøftet historie og
samfunnsspørsmål med sine lærere
og hvem som ellers hadde høve til
å tale med ham. Når han ikke
selv tok del i kameratenes leiker,
kunde det jo også ha sin naturlige
grunn i at han hadde mistet det
ene øyet sitt.

I skolens undervisning viste
begge guttene en så avgjort bega- 
velse at bestyrer Balchen bestemte
seg til å gi dem en videregående
utdannelse enn den som i almin
nelighet ble de døve til del. Da
guttene i året 1869 var blitt kon
firmert, tilkalte Balchen derfor
spesielle lærere for disses skyld, og
at han forstod å velge gode læ
rere, bevises ved at blant de såle
des tilkalte var menn som Chri
stopher Bruun og Elling Holst,
Ingvar Bøhn og Amund Helland.

Dengang var disse enno unge
kandidater, men seinere ble de jo
landskjente både på skolevesenet
og andre områder. De to guttenes
undervisning fQregikkved et sær
skilt bord i en av de store skole
salene, og undervisningen skjedde
utelukkende muntlig ved munn
avlesning. Balchen var ellers in
gen motstander av de døves tegn
språk, men under selve undervis
ningen var tegnene forbudt, og
selvfølgelig oppfordret han sine
elever til mest mulig å legge tegn
språket til side. No vilde han ved
hjelp av disse to guttene vise at de
døve kunde drive det så langt at
de kunde ta studenteksamen på
nøyaktig samme vilkår som hø
rende kandidater. Guttene fikk
lære både latin og gresk foruten
nyere språk og alle andre fag som

den gang krevdes til eksamen ar
tium. I 1871 ble de dimittert
(sendt med anbefaling) til univer
sitetet for å underkaste seg denne
eksamen, og no ble de eksaminert
av professorer som ikke tidligere
hadde hatt høve til å lære dem å
kjenne. Også no foregikk eksa
minasjonen bare muntlig, og at
det gikk godt viste resultatet, som
for både Aschehougs og Havstads
vedkommende ble «Laudabilis»
(nest beste karakter).

Guttenes foreløbige mål var no
nådd. Begge var blitt studenter,
og mange blant de eldre døve hu
sker dem enno godt som de gikk
sammen på byens gater med sine
nye duskeluer. Men snart skiltes
deres veger på en måte, for de
skulde jo velge hver sin livsstil
ling. Men de ble alltid ved å være
venner, og i arbeidet for sine døve
skjebnefeller stod de alltid trofast
saJTlmen. De ble de døves selv
skrevne ledere i Norge, og med
rette kan det sies at initiativet til
ikke alene de døves forening i
Kristiania, men til alle døvefor
eninger i landet opprinnelig gikk
ut fra dem.

Med hensyn til Halvard Asche
houg tror jeg no jeg ikke kan gjø
re bedre enn å citere hva hans
venn og medstuderende Lars Hav
stad selv skrev om ham i sin ne
krolog, inntatt i «De norske døv
stummes forening»s årsberetning
for 1880:

«Etter bestått eksamen gikk
Halvard Aschehoug over i det
praktiske livet og gjorde først tje
neste som volontør ved Halvor
Schous forretning (Hjula Væveri),
men åpnet høsten 1872 i forening
med sin fetter Hieronymus Asche
houg en bokhandel, som hurtig ar
beidet seg opp til en av de største
forretninger i sitt slags i hovedsta
den (H. Aschehoug & Co.).

Halvard Aschehoug var for øv-
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rig en mann med mange interes
ser. Således elsket han varmt sitt
fedrelands natur, og framfor rei
ser i utlandet, som han heller ikke
unnlot å gjøre, foretrakk han tu
ristlivet i Norges høyfjeller. Etter
all rimelighet var det denne kjær
lighet som voldte hans tidlige bort
gang. På sine turer skydde han
ingen strabasser, og den siste fot
turen han foretok, på hvilken
han sommeren 1877 vandret i
Rondane og i Jotunfjellene, var
usedvanlig anstrengende, især da
været var regnfullt. Fra den tid
av begynte den visstnok ikke kraf
tige, men i alminnelighet friske og
sunne mann å skrante, og sykelig
heten gikk snart over til en svinn
SOt som endte hans liv den 21.
april 1880, da han bare var 281/2

år gammel. .
Halvard Aschehoug hadde all

tid vært blant de virksomme når
det gjaldt å utrette noe til gagn
for dem med hvem forsynets til
skikkelse hadde latt ham dele
lodd. Og han gikk ikke trett.
Han ble ved· under sin siste syk
dom å ta ivrig del i arbeidet for
de døvstummes vel. Han var
blant innbyderne til den basaren
som i begynnelsen av 1878 ble
holdt i Tekniken for å bringe til
veie et fond for en døvstumme
forening, og han ble, da denne for
eningen ble stiftet høsten 1878,
valgt til medlem av styret, innen
hvilket han overtok det ikke lite
besværlige verv som kasserer og
regnskapsfører. Og dette arbeid
ble han ved å utføre trofast ne
sten til det siste, uaktet hans kjæ
re frarådet ham den anstrengelsen
som var forbundet med det. For
denne hans oppofrelse kunde hans
døvstumme venner ikke takke
ham på annen måte enn ved å
legge en krans på hans kiste. .

De gjentar sin takk. Fred og
velsignelse over Halvard Asche··
hougs minne!"

Hva no Lars Havstad angår,
hvem jeg hadde den gleden å
kjenne personlig og kalle min
venn, da må jeg forsøke selv å
forme en liten biografi, idet jeg
dog for en vesentlig del må be
nytte meg av avisenes nekrologer
over ham etter hans bratte bort
gang som følge aven sporvogns
overkjørsel den 29. august 1913.

Lars Havstad var altså i 1871

blitt student samtidig med vennen
Halvard Aschehoug. I noen år
virket han deretter som lærer ved
Balchens skole, men ble så i 1874
assistent i .Statsrevisjonen, hvor
han siden hele livet ~gjennom kom
til å ha sin offisielle sti lling, fra
1879 som kopist sammesteds. Få
år etter at han var blitt ansatt i
Statsrevisjonen, ble han i sin fri
tid en slags privatsekretær hos Jo
han. Sverdrup, den seinere stats-

. minister, hvis taler i Stortinget
han besørget utgitt. Talene om
fatter et tidsrom av 30 år, fra
1851-1881, og utgjør et stort,
tykt bind, som av Havstad var
forsynt med innledende forord og
Johan Sverdrups levnetsbeskrivel
se. Men Havstads viktigste ar
beidsfelt kom til å bli pressen.
Gjennom ivrig lesning og selvstu
dium på andre måter utvidet han
stadig sine kunnskaper, og han ble
derved satt i stand til å skrive
med virkelig sakkyndighet om de
forskjelligste emner. Som det står
i en av nekrologene over ham
«<Morgenbladet» 30. aug. 1913):
«Hans evner spente over så store
felter at han med like stor sakkyn
dighet kunde skrive om folketel
lingen i Norge 1664-1666, trykt
i Vitenskapsselskapets forhandlin
ger, og om Gladstone og Lordenes
hus. Han var sakkyndig i skatte
spørsmål og gav verdifulle bidrag
til diskusjonen om våre fortids
minnesmerkers bevaring, han
skrev om kommunikasjonsvesen,

folkeopplysning, reguleringer og
arkitektur og meget, meget mer.
Alltid var det noe å lære av ham,
rik som han var på initiativ og
tro. Og som en rød tråd gjennom
alt hans virke gikk den brennende
kjærlighet til land og folk, håpet

o o N oom og troen pa a ~e orge pa en
høyt aktet plass mellom kultur
statene.»

Ganske illustrerende for Hav
stads måte å studere på er følgen
de, som en venn av ham skrev (i
«Dagbladet» 30. aug. 1913) etter
hans død:

«Forfatteren hadde i begynnel
sen av nittiårene den ære å huse
Havstad under et noen dagers
opphold i New York. Han var
den gang kommet over til Ame
rika for å studere døvstumme
undervisningen derover, og skulde
være gjest hos den bekjente tele
fonmagnat Bell, hvis hustru var
døv. Begge var like interesserte for
de døves undervisning og begge
like kjent for sitt arbeid for den
ne undervisnings reformering og
fremme.

På gjennomreise tok Havstad
inn hos undertegnede. Han var
døv, kunde omtrent ikke gjøre seg
forståelig gjennom tale, han var
blind på det ene øyet, men bren
nende av iver for å se New York.
Og overalt ferdedes han dagen
lang, alene vilde han gå omkring,
og alt skulde han ta med, dokKer,
parker, ferjetrafikk, Brooklyn
broen, den voldsomme ferdselen på
Chatam Square, midt oppe i det
var Havstad. Hvordan han grei
de seg, hvordan det hang sammen
at han uskadd kom heim hver af
ten, var oss en gåte.»
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Havstad hadde gjort hyppige
reiser i utlandet, delvis med of
fentlig stipendium, og da alltid i
den spesielle hensikt å studere
døveundervisningen. For hvor om
fattende hans journalistiske virk
somhet enn kom til å bli, var det
allikevel ikke noe som lå ham mer
på hjerte enn hans døve skjebne
feller, deres utdannelse og bedrin
gen av deres kår, og det er en
selvfølge at han 'også ved stadige
avisartikler arbeidet ivrig til beste
for de døve. Han var også den ,
norske regjerings (Kirkedeparte
mentets) spesielle rådgiver i spørs
mål om døveundervisningen, og
det skyldtes vesentlig Havstads
initiativ at det i 1881 ved lov ble
bestemt at alle døvsumme, blinde
og åndssvake barn i Norge skuIde
gå på skole, og at skoler for disse
skulde opprettes i så stort antall
at ingen behøvde stå utenfor. I
«De døves forening» stod han som
den egentlige formann nesten hele
tiden fra opprettelsen i 1878 og
.inntil han måtte frasi seg vervet,
da han i 1894 skulde overta re
daksjonen av dagbladet «Eids
vold»~ At han ved sin fratreden
som formann ble valgt til for
eningens æresmedlem var da også
så selvfølgelig at det ikke skulde
behøves å nevnes, hvis det ikke var
fordi Havstad selv alltid viste at
han satte pris på denne oppmerk
somhet fra den forenings side som
det hadde vært ham så kjært å ar
beide for. For skjønt trått ut av
foreningens styre og stadig mer og
mer opptatt av sin journalistiske
virksomhet, vedble han alltid å
omfatte foreningen og de døve
med samme varme interesse som
tidligere, og stod alltid ferdig med
råd og bistand når som helst det
trengtes. Og det var ofte. Herom
kan skriveren av disse linjer tale
av personlig erfaring, og han gjør
det med en følelse av varm takk
nemlighet mot Havstad for hva
han av ham har mottatt av tan
ker og vekkende impulser.
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Og no, som avslutning på den
ne ufullkomne biografi over Lars
A. Havstad, vil jeg på ny få ci
tere fra den ovennevnte artikkel
i «Dagbladet» for 30. aug. 1913:

«Lars Havstad vil bli saknet for
det eksempel han i all sin kamp
gav på evnen til å holde sine va
pen blanke. Han kunde være skarp
l sin diskusjon, hvass i sin replikk,
men aldri personlig. Han førte en
saklig argumentasjon, han seiret i
medfør av sine kunnskaper og sin
viten. Hans kårde var ren.

Og han vil bli saknet for det
vitnesbyrd hans liv og hele hans
ferd gav om at en sterk vilje og
en klar ånd kan overvinne de
vanskeligheter et skrøpelig legeme
legger i vegen. Hans borgerlige
stilling var beskjeden, han var
dertil døv, omtrent stum og halv
vegs blind. Og dog formådde
Havstad å skape seg et navn og
reise seg et ettermele som en av
våre betydelige menn. .Han vil
sent bli glemt.»

Men vi døve i Norge har spe
siell grunn til å minnes med takk
både Halvard Aschehoug og Lars
A. Havstad hva enten vi har kjent
dem personlig eller ikke. Den før
stes livsløp ble avbrutt ved 'en sni
kende sykdom i en ung alder. Den
siste ble plutselig revet bort ved
et ulykkestilfelle i en alder av 62
år. Det er ting som vekker dyp
vemod over begges liv. Men det
arbeid de fikk utført, vil alltid
leve etter dem, og her - som så
ofte - vil vemodet bare tjene til
å gjøre minnet desto mer klart.
Vegen går mot mer lys! Måtte
minnet om dem som har arbeidet
for å spre lys over vegen for de
døve - både de døve selv og de
res lærere - vekke viljen til å ar
beide videre hos dem som kommer
etter. Bak det døve og stumme
legeme står en s j e l som ikke er
bestemt til å dø. Må den bli
vakt - først til lengsel etter selv
å vinne kunnskap, - og så til
vilje og evne til å dele den med
andre! Henning Dahl.
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Utdannelsesfondet og
Lands forbundet.

Vi har mottatt Utdannelsesfon
dets medlemsblad og er blitt im
ponert over den arbeidsglede som
lyser ut av de' fire beskjedne sider,
iblandet med en aldri så liten
stolthet over de resultater som er
nådd. Redaktøren er en dame,
frk. Ruth Nissen-Drejer.

To så framtredende personlig
heter som skolebestyrer Langåker
og Arve Fjørtoft, som aldri viser
seg i de døves presse, skriver og
uttaler sine beste ønsker for ar
beidet. Dessuten sees frk. Ingrid
Wexelsen å være med i styret for
Utdannelsesfondet.

Dette må ikke betraktes som
noen bebreidelse mot dem fra vår
side, tvertimot er vi tilbøyelige til
å være enige med dem i at de helst
sympatiserer med de tiltak som
.kan framvise de beste muligheter
for oppnåelse av positive resulta
ter.

For den sannhet må sees i øy
nene at de døves eget landsfor
bund ikke har lagt seg i selen for
å fremme sine oppgaver. Hr. Flei
schers artikkel viser at man i de
døves egne kretser er oppmerk
somme på dette forhold. Styre
medlemmene i forbundet er uten
tvil mange ganger blitt plaget
med besværlige spørsmål fra in
teresserte døve om hva som egent
lig blir foretatt for å gjøre for
bundet til det det skulde være.

Uten å rose oss selv, tillater vi
oss å framsette den påstand at
hvis det fra forbundets side var
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ofret likeså meget arbeid med sine
oppgaver, som vi har gjort med
vår, nemlig utførelsen av punkt
f) i forbundets arbeidsprogram av
1920 (utgivelsen av forbundets
organ) hadde forbundet nådd len
ger og stått sterkere enn det no
gjør. Vi vil dog gjøre oppmerk
som på at fru E. Pedersen på en
meget fortjenstfull måte har tatt
seg punkt 1 i nevnte program til
etterretning.

Utdannelsesfondets suksess sy
nes å vise at dets ledere har for
stått å imøtekomme bl. a. den in
teresse som rike folk gjerne vil
vise de døve, som er større enn de
døve selv aner. Det er øyensynlig
heller ikke uten betydning at det
lar seg representere av ~ramstå

ende personer med innflytelse.
Da det ser ut som om det ikke

vil vare lenge før forbundets
landsmøte kan holdes med ut
skifting av personer i ledelsen, vil
det være på sin plass å overveie
allerede no om det vil være det
beste å erstatte dem med fram
tredende hørende personer, om det
ikke lar seg gjøre å finne dem
blant de døve. For eks. fru Inga
Bråe Johannesen. Som forbundets
formann vil hun uten tvil med sin
rikdom på ideer sikkert gi det nye
impulser.

Men skal det absolutt være
døve i Landsforbundets ledelse,
kan det ikke være tale om at disse
verv skal betroes personer som
skriver umodne brever. Dette be
tyr nemlig en stor fare for for
bundets prestisje og fortsatte eksi-
stens. Th..Strømme.
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Hr. Kåre Næss.
I mitt svar til Dem hadde jeg

glemt å nevne at landsstyret før
kretsordningen dannedes av repre
sentant fra hver av de tilsluttede
foreninger. For 20 år siden be
stod landsstyret altså av 14 med-
lemmer. Red.

Dell og maL•.
Det ligger en fare og lurer i

foreningslivet deri at et styre inn
kapsler seg og bare foretar tomme
aksjoner. Derved blir foreningens
masse hemmet i sine muligheter til

'liv og kraft. Mange samfunn har
lidt derved og på den måte gått
sin undergang i møte. Som for
mannen er, blir også styret veid
og bedømt. Lar man de slumren
de krefter ligge der· ubenyttet,
oppfyller man ikke sin ansvars
plikt til foreningens beste.

Hvor små enn evnene kan være,
er det nemlig avgjørende at de ut
vikles til beste for seg selv og
samfunnet.

At et samfunn velger de dyk
tigste - hva jo også er valgsyste
mets mening - er et utslag av
dets kraft og gir rett til makten.

Men flertallets avgjørelse slår
ofte feil, da dets logikk ikke all
tid er så god som den burde være.
Man må aldri glemme at flertallet
ikke alltid har rett. Bare de som
er i kontakt med utviklingen og
bærer kulturkraften i seg, har rett
og dermed også makt. Men greier
de det ikke, bør de gi plass for
andre, som får finne en bedre
måte å organisere på, slik at alle
hvilende krefter kommer fram og

I
Alle slags

Johan D. Eche & 5øn, STEMPLER
Rasmus Hansen A.s med tilbehør.

Alt i møbler

Maler- og Tapetseringsforrelning

I Rullegardinfabrikk I ;a S/(ILTER Jens R. Jensen
Magnus Barfolsgt. 4. Telefon 16403 for alt og alle.

Bergen

~~~.~~~
Jonsvoldsgt. 8 - Bergen

All arbeid utføres håndverksmessig·
lil billigsle priser

'HO t1b~l· 10'" >,",ØA~c..' - O(ge;,t ....
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I forbundets arbeidsprogram, inntatt
dette blads januarnummer 1921, fin

ner VI:

N. D. L.'s foredragsfond, hvor
stort er det? Hvor meget blir det
avsatt til å lønne foredragsholder
ne? Har noen - døv eller hø-

o
ar

rende - fått nyte godt av det?
Det vilde være ønskelig å få disse
spørsmål besvart, så de som vil
holde foredrag, kan være onen
tert.

Torbjørn Vestnes

Til slutt ber jeg redaktøren gi
meg plass for følgende etterlys
nmg:

Er det noen som har fått et par
skrifter, nemlig: «Rapportberet
ning fra landsmøtet i Bergen 1930»
samt 12. årsberetning om «De
Døves Turn- og Idrætsforening"
(cn trykksak med fotografier) til
låns av meg, bedes samme velvil
ligst returnert til min adresse:
Hauketo. Axel Fleischer.

Etter hvert som flere og flere for
eningersluutet seg til, ble korre
spondans~n større' og større mel
lom disse og landsforbundets for
mann. Forbundsstyrets sekretær
bodde et annet sted i landet, det
var no avdøde skredderm. Rende
dal i Bergen. Man vil forstå hva
for et arbeid det vilde bli, når
man først skulde korrespondere
med ham og etterpå med døve
foreningene om de samme saker.
Enn videre trengtes et bindeledd
mellom foreningene i de forskjel
lige landsdeler likesåvel som mel
lom de interesserte medlemmer.
Interessen var stor den gang for
forbundets virksomhet, arbeidsmå
ter og arbeidsmidler, og i bladet
kunde man diskutere de forskjel
lige meninger som gjorde seg gjel-

Smie og sveiseverksted

Nedre Strandgate - Ålesund

Telefon 3252
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f) å utgi et blad som forbundets or
gan til behandling av aktuelle em
ner, samt med belærende og un
derholdende innhold også utenfor
de nærmeste interesser.

Fhv. skolebestyrer Berge skrev
for 5 år siden en artikkel om vårt
organ og dets tilblivelse. Da det
siden den gang er kommet en mas
se nye lesere til, er det nok best
å trykke den opp igjen, litt for
kortet.

Til landsmøtet i juli 1920 had
de forbundsstyret satt opp som
forhandlingsemne spørsmålet om
«Eget organ for Landsforbundet».

Straks forbundet ble stiftet den
18. mai 1918, viste det seg at det
vilde bli nødvendig å ha eget blad.

over at flere foreninger holder seg
passive, er det innlysende at det
må skje en forandring heri.

Jeg hadde tenkt meg at døve
foreningene i de største byene let
tere kunde finne aktive og intelli
gente personer som kunde danne
et slags hovedstyre på 3 menn og
1 kvinne med arbeidsplikt og an
svar til å forelegge for represen
tantene fra de enkelte foreninger
de saker som skal avgjøres på
landsmøtet eller ved sirkulærer
holde dem a jour med begivenhe
tenes gang. Videre må jeg si at
når N. D. L. har hatt sitt sete i
Trondheim i 28 år og noværende
formann i 11 år, kan det være på
tide å tale om at Oslo blir for
bundets sete.

At jeg har innåndet Oslo-luft
i all min tid er sant nok, men det
vedkommer ikke saken.

får maskineriet til å virke som det
skal.

Oppmerksomheten henledes på
N.D. L.,' den høyeste myndighet
vi døve har til å vareta og frem
me våre spesielle krav. Siden
landsmøtet i Larvik i 1933, hvor
undertegnede og bestyrer Berge
gikk av, har det vært stille om
N. D. L.'s arbeidssfære. Det har
ikke vært noen drift i arbeidet
med
1) å utbre tegnspråket,
2) innføre det i døveskolen,
3) kravet om at sykepleiersker

opplæres i tegn, .
4) egne pleieheim for gamle døve,
5) legatordningen,
6) kretsenes gjenopprettelse,
7) innsamling av et fond til beste

for døve.
Når no N. D. L.'s styre viser

så liten interesse for disse oven
nevnte krav og heller ikke har
makt til å gjennomføre dem, må
det selvfølgelig gå av og gi plass
for andre og mer livskraftige' og
initiativrike personer med lyst og
evner til å ta fatt, organisere og
bringe alle krefter fram i lyset og
ut av mørket.

s;;r~til ;<Pr;vinsdøv»: .,' --_.. "-

Å dekke seg under anonymitet
er ikke fair ved angrep, slik som
De har gjort i «T. og T.» nr. 2.
Jeg vilde helst ikke svare Dem,
men da De synes å mene at jeg er
for enfoldig til å skrive om våre
landssaker, som så lenge har lig
get i dvale, må jeg få lov til å
rettlede Dem m. h. t. landsstyrets
medlemmer som velges av hver
døveforening som er tilsluttet. De
er representanter og har fullmakt
på sine foreningers vegne til å av
gjøre saker på landsmøtene.

Hittil har det vært slik at re
presentantene måtte legge fram
beretninger fra landsmøtet til sine
foreninger etter sin heimkomst. Så
når skolebestyrer Berge og til dels
også noværende forbundsformann
H. Moe i skrivelser til meg klager
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red. av landsforbundets organ «Tegn og Tale»,

Jeg vil herved takke alle lesere, medarbeidere

og bidragsytere for all interesse og velvilje som

er vist meg i de 11 år som er gått.

Th. Strømme ·
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dende. På den måten kunde man
nå fram til medlemmene. Og disse
igjen kunde i det samme blad
framsette sine ønsker og krav.

T anken om eget blad vakte stor
og enstemmig tilslutning og for
slaget ble straks vedtatt. Blad
styre ble oppnevnt. Til formann
valgtes skomaker Ottermo, til se
kretær skredder Fuglestad, mens
skredder Carlsen ble kasserer. Alle
var bosatt i Trondheim.

Da forbundet ikke hadde mid
ler til dette foretagende, gjaldt det
no å finne en som var villig til å
trykke bladet på kreditt.

Berge kjente en utmerket mann
ute på Svorkmo i Orkedalen. Han
var lærer og gårdbruker. Dessuten
drev han et lite trykkeri s~m bar
navnet «Svorkmo Prenteverk».
Mannen hette K. M. Elda. Han
viste seg som en meget forståelses
full man, og han kom ikke til å
angre på det.

Etter beslutning på landsmøtet
skulde foreningene samle abon
nenter og sørge for at kontingen
ten kom inn. Bladstyret drev og
så med stor iver på sin side, satte
seg i forbindelse med alle forenin
ger, og det hele kom i god gjenge.

Det var stor diskusjon da man
skulde finne et navn til bladet.
Men ett hensyn ble der lagt stor
vekt på: Bladet skulde ikke ta
parti for noen av de to leirer som
var uenige om tegnspråkets anven
delse i døveskolens undervisning.
Og dette skulde finne: sitt uttrykk
i bladets navn. Navnet ble:
«Tegn og Tale».

Bladet slo godt an. Allerede i
mai-numret for 1921 opplystes det
at det var nesten 400 ibonnenter.
Kontingenten var da 4 kr. pr. år.
Medarbeiderne ble flere og flere.

.Alle gjorde sitt arbeid gratis. På
den måten kunde man ved års
oppgjøret glede seg over at det
var mulig å betale ikke bare
Svorkmo Prenteverk og postver
ket, men også andre det de skulde
ha, så man ikke skyldte noe. Og
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allikevel hadde man arbeidet opp
en etter forholdene ikke liten re
serve i bladets kasse. Alle for
håpninger var altså oppfylt.

Men i 1928 overtok herr Berge
posten som bestyrer av døvesko
len i Holmestrand. Da hans tid
på denne måten ble sterkt opptatt,
ble det dannet en redåksjonsko
mite, som bestod av Fleischer og
Herman Jansen. Bladstyret i
Trondheim fortsat'te dog sin virk
so~het til august 1929. Da ble
kasserervervet overtatt av Her
man Jansen. Ved denne ·leilighet
ble det store firesidige format skå
ret ned til det halve, men da det
no var på 8 sider, ble spalteleng
den den samme. Nøyaktig ett år
etter, i august 1930, sluttet herr
Berge for godt som redaktør etter
10 års virksomhet. I dette tids
rom hadde han arbeidet bladet
fram til en solid posisjon, så det
hadde et godt navn blant de døve.
Kassen viste en beholdning på 877
kroner, en stor sum dengang.
Hvor mange abonnenter det var
vites ikke.

Så ble herr Fleischer redaktør.
Han virket i 3 år.

På landsmøtet i Larvik somme
ren 1933 ble undertegnede spurt
om å overta stillingen som redak
tør.

Ved overtagelsen i januar 1934
fantes kassebeholdningen å være
kr. 25,52. Resten bestod i for
skjellige beløp på i alt kr. 185,65"
som var sperret. Abonnenttallet
var mindre enn 300. Det viste seg

Meddelelse!
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å bli et kolossalt arbeid å løfte
bladet opp igjen av det uføre det
var kommet i. Flere ganger i lø
pet av de første år så det ut som
om vi måtte stoppe. Forbundet
måtte tre støttende til et par gan
ger. Kontingenten, 3 kr., var alt
for lav til å dekke de nødvendig
ste utgifter, men den. var dog alt
for høy i forhold til det innhold
vi kunde by på de fattige 8 sider.
Men vi fikk god hjelp av interes
serte døve, ved kronerulling o. l.,
så det lyktes oss å ri over de ver
ste kriser, men smått stell var og
ble det allikevel.

Så kom vi i forbindelse med en
dyktig forretningsmann, som til
bød seg å trykke bladet fritt for
oss mot eneretten til annonsene.
Og fra nyttår 1941 er bladet vok
set til en stor affære på sine 50
sider. Og alle sidene skal fylles.
Gang på gang har vi oppfordret'
de døve utover landet til å skrive
mer. Det har hjulpet litt, men det
må enda mer til. Vi nekter aldri
å ta noe inn, skjønt det jo har
hendt. Før krigen hadde vi bytte
forbindelserned døveblad fra Eng
land og Tyskland samt Amerika,
Finnland, Danmark, Sverige,
Sveits og Frankrike. Straks før
krigen brøt ut, hadde vi tatt inn
ledende skritt til å oppta forbin
delse med de spansktalende land,
men det ble dessverre avbrutt av
begivenhetenes gang. No har vi
bare døvebladene i Danmark og
Sveri.ge å bytte med. Det er altfor

I

lite, så vi fyller resten av plassen
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Personalia

60 år
er en av livsvegens store merke
peler, som tilskjærer Nils Hassel,
Oslo, i år passerer 12. mai. Han
gjennomgikk Balchens døveskole i
årene 1894-1902. En av hans
første lærere var den mangeårige
døvelærerinne frøken Wexelsen
der så seint som i fjor virket i
Skådalen døveskole.

Etter noen års virke som sko-.
maker i heimbygden nær Kongs-

med det beste vi finner på biblio
tekets utenlandske avdelinger.

Det har fra et visst hold vært·
framført den anke at bladet for
tiden ikke representerer seg som
et forbundsorgan etter de ret
ningslinjer det opprinnelig var
ment å følge. Vi henviser ved
kommende til det avsnitt av for
bundets arbeidsprogram av 1920,
som står i begynnelsen av artik
len og som omhandler forbundets
organ.

Dessuten kommer det av at for
holdene har ført til en stagnasjon
i forbundets virksomhet, så for
bundsformannen praktIsk talt ikke
har skrevet annet i bladet enn en
betraktning til høytidene i løpet
av de år som er gått siden lands
møtet 1939.

Derfor har vi isteden etter evne
forsøkt å få bladet til å virke som
en stille reklame for de døve i
Norge. En reklame som ikke er
noen utgift for landsforbundet,
men som minst koster sine 20,000
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berg, fikk han plass i Den norske
Skofabrikk under den første ver
denskrig. Kort tid etter ansettel
sen avanserte han til stillingen
som tilskjærer. Om herr Hassels
25 års virke der og hans motta
gelse av skofabrikkens sølvpokal
som uttrykk for fabrikkledelsens
anerkjennelse og tilfredshet ~ed

hans faglige virke, har «T. og T.»
for 3 år siden brakt en notis.

Personlig er herr Hassel kjent
som en· alltid behagelig, pliktopp
fyllende og edruelig mann med ut-

kr. pr. år. Og no er det ca. 2500
kr. i kassen.

Såvidt vi husker har det vært
på tale it «Tegn og .Tale» skulde
bli et medlemsblad for forbundet.
Det vil da bli spørsmål om for
bundets ledelse har tilstrekkelig
vilje til å drive såpass virksomhet
at dets stoff til stadighet kan gjø
re seg gjeldende i sitt eget blad.

Vårt motto har gjennom alle år
vært: For de døve og om de døve,
av de døve selv. Til slutt vil vi
med herr Berges ord uttale det
håp at «Tegn og Tale» også i de
tider som kommer, vil beholde
sine levelige vilkår, så det kan bli
en enda bedre talsmann for vår
sak og bli betraktet med respekt
både av hørende og døve.

Th. Strømme.

Nr. 4

preget ordenssans og punktlighet.
Som en heimekjær og virkelysten
ektefelle har han i mange år fri
villig tatt del i sin kones huslige
arbeider. En slik ektemann ønsker
mange kvinner seg. H.

70 år

fyller Herman A. Jansen den 14.
. mai. Hans navn er vel kjent blant
de døve både i Oslo og utover lan
det, og han har venner også i våre
naboland. Sin skolegang hadde
han på. fru Rosings taleskole i
Oslo, hvor han var med blant de
første elever og gikk skoletiden
ut. Siden gikk han i bokbinder
lære, og i dette fag fikk han en
grundig utdannelse, så han er vel
kjent med alle dets grener og leve
rer alltid dyktig og solid arbeid.
Ved siden av sin faste stilling i et
større firma, utøver han også sitt
håndverk privat i heimen sin i
eget hus på Bekkestua.

Innen de døves krets har Her
man Jansen alltid vært en virk
som og interessert arbeider, hvis
innsats er blitt skattet også med
forskjellige tillitsverv. Således var
han formann i De døves skiklubb
1904-1907 og i Oslo Døvefor
ening 1928-29. I den siste stil
ling fungerte han også som en av
visepresidentene ved den 4de nor
diske døvekongress i Helsingfors
1929. For vårt blad «Tegn og
Tale» var han også en flittig med
arbeider - bl. a. i flere år som
kasserer.

Vi ønsker ham til lykke med
de 70 år som han bærer så kjekt,

~-

Betongbygg A.s

Ingeniør og entreprenørforretning

Sentralbord 4000 - Kristiansand S.
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og føyer til et' ønske om at det
må forunnes ham enno i mange
år å ha helse og krefter til fort
satt virke.

75 år.

Den 30. mars fylte fhv. skole
bestyrer Johs. Berge 75 år. Det er
no fem år siden vi skrev om ham
her i bladet, men av hensyn til de
mange nye lesere, tillater vi oss å
skrive om ham en gang til.

Han er født i Selje prestegjeld
(Sogn og Fjordane), gikk ut av
lærerseminariet på Tromsø 1889,
og etter 10 års arbeid på forskjel
lige steder fikk han ansettelse ved
døveskolen i Trondheim i 1900.
Ble bestyrer av Holmestrand
Døveskole 1928, fra hvilken post
han tok avskjed i 1940. Inneha
ver av flere tillitsverv, således for
mann i Norske Døves Landsfor
bund 1920-33, redaktør av dets
organ «Tegn og Tale» 1920-30.
Dessuten formann i døveskolenes
lærerforening og formann i felles
styret for Norges 4 abnormlærer
foreninger.

Men det var først da vi døve
selv overtok ledelsen av vårt for
bund at vi ble klar over hva det
var for en arbeidsglad mann med
jernvilje som var gått tapt' for oss.
Hans medvirkning ved tilretteleg
gelsen av forbundets organisasjon
og den videreutbygging av dets
posisjon, initiativet til å starte og
utgi forbundets organ, dets redak
tør og forbundets formann gjen
nom 10 år, vitner om den i høye
ste grad aktive interesse han viste
for vår sak.

Det uhyre arbeid ved arrange-

mentet av kongressen i Trondheim
i 1924 la også beslag på hans store
arbeidskraft som formann i kon
gressens hovedkomite.

Han tilbringer sitt velfortjente
otium på Knarrberg, Nøtterøy.

Fru Marit Strømme fratrer sitt
verv i «Tegn og Tale»s ekspedi
sjon etter 11 års virksomhet. Vi
ber henne motta vår beste takk
for god medhjelp og samarbeid
gjennom de forløpne år. .

::..

Forlovelse er inngått mellom
Sigrid Johansen og Thorvald
Hansen, begge Oslo.

Ekteskap er inngått i påsken
mellom Karin Berg, Oslo, og Arne
Momme Peterson, Sandefjord.

Ekteskap er. inngått mellom
Oline Olsen og Nils Skjermo,
Tjøme.

Forlovelse er inngått mellom
Margit Jensen, Nordstrand og
Dag/in Johansen, Oslo.

~:.

Demmark.

«Effata»s mangeårige redaktør,
forstander F. Bech, har trukket seg
tilbake fra og med sitt blads mars
nummer. Han overtok vervet som
eneredaktør fra april 1924, og kan
således se tilbake på 21 års redak
tørvirksomhet. Vi hitsetter etter
Asger Holm:

Da han påtok seg vervet, visste
alle at bladet vilde komme i de
beste hender. Han kjente de døve
og holdt av dem. Han stod i liv
lig forbindelse med dem, fikk

mange brev og fulgte med i alle
begivenheter innenfor døveverde
nen med den største interesse, og
som skolemann kjente han insti
tuttene og deres forhold. Dessuten
hadde han som utgiver og første
redaktør av «Smaablade» gode er
faringer ~ bygge på. Men «Effa
ta» ble hans hjertebarn. I alle år
har han trofast puslet og kjelet
for hjertebarnet, og lagt vekt på
å forme språket slik at innholdet
kunde forståes av leserne. Likele
des var han meget påpasselig med
at det skulde utkomme presis. Var
han på ferie og tiden for utsendel
sen nærmet seg, avbrøt han ferien
for å vende heim og utføre siJi-re
daktørplikt. Hans arbeid har og
så båret frukt. Bladet har vunnet
seg bestandig flere venner og
abonnenttallet steget gjennom
årene. Det er med vemod vi ser
at han no sier farvel til «Effata»
og til alle sine kjære venner ikke
bare innenfor abonnent- og med
arbeiderkretsen, men også redak
tørene av døveblad utenfor Dan
mark, som har lært å sette pris på
forbindelsen med ham. Vi er og
så forvisset om at så lenge for
stander Bechs hjerte slår, vil hans
tanker med kjærlighet følge de
døve og bladet «Effata»s videre
seilas gjennom tidens bølger, og
sender ham også et varmt og opp
riktig ønske om en lys og fredelig
livsaften.

25-års jubileum.
Den 3. mai feiret Ole Anders

sen dagen for sin inntreden i Nor
ges Statsbaners tjeneste, da han i
1920, altså for 25 år siden, fikk

Norsk Fruktmat (Nye) A.s

Skreia
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""ansettelse som svenn ved jernbane
skredderiet i Trondheim.

Han har også i mange år skre
vet bidrag til vår personaliaspalte,
og vist seg som en våken mann
når en rund fødselsdag eller et ju
bileum stod for døren. Men Olan
var ikke våken da hans eget jubi
leum nærmet seg. Men vi fikk
vite det allikevel. .

Fru Agnes Anderssen fylte 70
år den 22. april. Hun har arbei
det ivrig i De døves forening og
vært den ledende innen kvinI1e
foreningen. Og i De døves menig
het har hun sammen med sin
mann, klokker Ole Anderssen,
gjort meget. Fru Anderssen er no
forholdsvis kjekk etter en lang
tids sykdom.

Takk!
Hjertelig takk for all oppmerk

somhet på vår bryllupsdag.
Magnhild og

Ragnar Meidell Saltnes.
::.

Skredder Bernhard Bårdsen fyl
te 50 år den 25. april. Han har
sittet i styret både i De døves for
ening og idrettslaget. Han er vel
signet med et godt humør som
ha'ns mange venner setter stor
pris på.

HAREID BRUK A S
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Xylograf Alfred Dahlstrøm..
Xylograf Alfred Dahlstrøm ble

lørdag 3. mars, bisatt i Kremato
riet i København. Han var født
i Oslo. Etter sin konfirmasjon
kom han på kunstakademiet. Han
utdannet seg i det meget fornem
me fag xylografien, og kom sei
nere til Stockholm. Han var en
fremragende spydkaster og inter
esserte seg ellers meget for spor
ten. Han var med og startet
idrettsforeningen I;Iephatha. Så
kom han til København i 1900,
hvor han startet idrettsklubben
Døvstumania, som han seinere ble
æresmedlem av. Det var en ven
nesæl mann, som ikke hadde en
eneste uvenn. Ja, Københavns po
liti hilste alltid så vennlig på ham.
Han ble 81 år og var rask og rø
rig helt til de siste 14 dagene mr.
han gikk bort, og vi så hans høye,

HAREID - ÅLESUND
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kraftige skikkelse ·med det venn
lige smil. En hjertelidelse gjorde
hurtig ende på hans liv. Med Al-,
fred Dahlstrøm er Danmarks siste
xylograf gått bort, og faget e.ksi
sterer no ikke mer. Ære være hans
mmne. A. Jepsen.

Fra Trondheim.
Fhv. døvelærerinne frk. Elisa

beth Brinchmann avgikk ved dø
den den 19. februar i en alder av
84 år, og ble bisatt i Krematoriet
den 23. februar under stor delta
gelse. Båren var rikt smykket med
et veld av krenser, fra Døvefor
eningen i Trondheim, kolleger ved
Døveskolen, Vår Frue Diakonisse
forening, Den kristne Buddhist
misjon, Trondheims K. F. U. K.,
Bispegårde.ns misjonsforening. Pa
stor Pharo forrettet.

Frk. Brinchmann var æresmed
lem av Døveforeningen i Trond
heim og Trondheims K. F. U. K.
Hun var kasserer i Døveforenin
gen i 25 år uten godtgjørelse, og
har dessuten gitt en storstilt pen
gegave til foreningens arbeid.

Fred med hennes minne!
::-

Forlovelse er inngått mellom
Boletta Henriksen og Halvdan
Vestavik, begge Trondheim.

Olan.

Lenestoler kun til forhandlere

ØRSTAVIK
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S var:
1. Som liten hadde jeg interes

se for mekanisme på leketøy, ap-

til noen mindre saker, erklærte
formannen generalforsamlingen
avsluttet.

Kasserer Breiteig takket for den
greie måte generalforsamlingen
var ledet på.

Bergen den 7/4 - 1945.

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 om brev
skoleundervisningen og dens be
tydning for de døves utdannelse?

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

Fra Bergen.,

Bergens Døveforening holdt ge
neralforsam1ing i foreningens eg
ne lokaler tirsdag den 13. mars
1945. Tallet på frammøtte med
lemmer var bra. Formannen, pa
stor Stueland, var ute på reise og
kunde ikke komme til stede på
grunn av de store reisevanskelig
heter. Varaformannen, Nils Gjer
stad, ledet derfor generalforsam
lingen. Før man gikk over til be
handling av de forskjellige saker
mintes han tre av foreningens
medlemmer som var avgått ved
døden siden forrige generalfor
samling, nemlig: Frk. Ragna Bru
land, Reinert Nilsen og Paulus
Davidsen. Forsamlingen reiste seg.

Man gikk så over til behand
ling av årsberetningen som ble
opplest og enstemmig godkjent.
Like ens med regnskapet som et-

Dødsfall.

Frk. Ingeborg Gjeruldsen, Risør,
døde den 23. mars etter å ha vært
syk siden 3. juledag. Hun bar sine
lidelser med stor tålmodighet og
var bestandig glad og blid når jeg
kom og besøkte henne. Hun var
en meget gjestfri og dyktig hus
mor og min venninne gjennoin 24
år. Hun ble 54 år. T. H.

Skredderm. Edvard Walde 'fyl
te 75 år den 1. april. For tiden
ligger han på Røde Kors' klinikk
i Trondheim. Vi sender våre beste
ønsker med håp om god bedring.

ter en del små bemerkninger ble
enstemmig godkjent.

Det ble så framsatt forslag om
at det skulde innføres tvungent
medlemsskap i Dødeladen, men
dette forslag ble forkastet. De fle
ste stemte for at Dødeladen skul
de bestå i sin vanlige form med
frivillig medlemsskap som før.

Deretter .gikk man over til
valg. De uttredende medlemmer
a.v styret var: Formannen pastor
Stueland, varaformannen Nils
Gjerstad og kasserer A. Breiteig.
Disse ble gjenvalgt med stort fler
tall. Som suppleanter til styret
ble valgt: 1. Alf Olsen og 2. Ha
rald Nesse.

Valg av festkomite fikk følgen
de utfall: Fru Rikka Samuelsen,
frk. Dagny Solbø, fru Breiteig,
frk. Martha Hartveit, Alf Olsen
og Kåre Kvalnes. .

Som bibliotekarer ble valgt:
Aslaug Kristensen og Torkel Ei
kjeland.

Til referent ble valgt Torkel
Eikjeland.

Man gikk så over til behand
ling av et spørsmål om medlem
mene vilde gå inn for at de døve
- under de no herskende for
hold ~ skulde bære et merke eller
et .armbind som kjennetegner at
de er døve. Dette forslag ble ned
stemt. En søknad fra en døv som
var utskrevet av foreningen om
å bli opptatt som medlem, ble
innvilget.

Etter en del sm& bemerkninger

De
og

døve
deres

Ref·

yrke

Baker Birger Bostad feiret sitt
35-års jubileum som svenn ved
Wilh. Hoffs bakeri og konditori
den 26. april.

Marit Tiller, 0stersundsgate 9,
Trondheim, fyller 70 år den 22.
mai. Hun bor no hos sin søster
og har det bra.

Olaf Hammervold

Trondheim - Telefon 3877 K

N æringsmiddelfahrikk

Spesialforretning i bakeriartikler
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å langfart med Fi -J O

Nr. 4

Moelven Brugs oljekokte hjul

er de anerkjent sterkeste
Tildelt 10 gull. og sølvmedaljer

Det er oppbrudd og avskjedens
time er slått.•Vi skal ta farvel
med alt og alle her ute på Solheim
som vi har lært å sette så stor pris
på. Det er tungt å skilles fra de
gamle, for vi vet jo ikke om vi
ser hverandre igjen mer. Herrens
veger er uransakelig. Det regner.
Selv himmelen utgyder sine tårer
over avskjeden!' På grunn av væ
ret har vi fått «doktorskyss» og
tøffer no over vannet i hurtig
gående motorbåt. Over står bilen
ferdig for å føre oss til Hyen.
Ved ankomsten til bryggen får vi
opplyst at båten er nære ti timer
forsinket! Det var en slem strek
i regningen for oss. Regnet pøset
ned og vi var allerede våte som
katter, så vi kunde ikke gi oss til

'.
parater, elektriske saker og krutt!
Ble instrumentmaker.

2. Ja, en del, særlig i den før
ste tiden, og mesteren var meget
tålmodig i skrivning, og takket
være ham fikk jeg lært mange
navn og finesser i faget. Forstår
ham bedre no, da han har lært seg
engelsk. (Det engelske språket for
drer mer åpen munntale.)

3. Ingeniør eller tekniker, hvis
jeg hadde penger og tid til utdan
nelse.

4.' Litteraturhistorie og astro
nomi,' maskintegning og et li te
verksted hvor jeg driver mitt eget
fag som hobby.

5. Revisor- og kontorarbeid,
kunstmaler og lærer på døveskole.

6. Brevskoleundervisningen byr
ingen hindring for de døve, bort
sett fra økonomien. For de bega
vede døve er den snarvegen til
høyere fagkunnskap til nytte for
hele livet.

Sven Braathen, Oslo.

å stå ute i dette været. Heldigvis
traff vi kjentfolk og blir invitert
til middag hos kjøpmannen på
stedet. Ventetiden er lang og ti
mene går som «lus på en tjære
kost». Omsider' kommer da
«Kommandøren», og vi går om
bord. Vi har lagt en annen reise
rute heimover, og vårt første be
ste...'11melsessted er Holmøyane i
Hornindal via Nordfjordeid. Det,
er mye folk om bord. Feriegje
ster som skal tilbake til grå hver
dager og kjøttløse gryter. Det er
surt og kaldt å være på vannet i
dette været, så vi holder oss i sa
longen, h~or det er godt og varmt.
Båten går støtt og sikkert, her er
intet som tyder på urolige tider
og farlige farvann. Stemningen er
høy og hver driver på med sitt
for å få tiden til å gå. Mørket
faller på og vi er snart fremme.
Et telegram har varslet vårt kom
me, og vi venter å bli møtt på
bryggen. Klokken halv tolv leg
ger vi inn til Nordfjordeid. Det
er bekkende mørkt, men en lys
kaster blir satt opp, så vi kan
lete etter kjentfolk, men dessverre
er det ingen å se. Humøret daler
sakte, men sikkert ned mot
O-punktet. Vi står der og vet ikke
vår arme råd. Aldri har vi vært
her før og er således helt ukjente
her. Å finne fram til noe hotell
er umulig, for det er så mørkt at
vi kan ikke se hå!}den foran oss.
Men vi kunde ikke gi oss til å gå

ute hele natten, sa Jeg henvendte
meg til en kar på bryggen og be
trodde ham vår stilling. Atter
traff vi hjelpsomme folk. Takket
være mannens innflytelse fikk vi
da til slutt et værelse på Yri ho
tell, og først klokken 2 om nat
ten kunde vi endelig få vår vel
fortjente søvn. Sjelden har vi vel
vært mer glad over å få hjelp
som her i ordfjorc!eid denne
natten.

Neste dag fortsette vi vår reise.
Turen gikk med buss langs det
store, vakre Hornindalsvannet, en
av Norges dypeste innsjøer, og ut
på ettermiddagen var vi framme
til Holmøyane. Her tilbrakte vi
en fem dagers fet~kur hos min
kones søster. Vi hadde gode da-

. ger der, men tiden gikk fort og
vi måtte atter av sted. Så bar det
tilbake til Nordfjordeid, hvor vi
igjen måtte overnatte. Vi venter
på at kystruten skal komme. Som
vanlig er den mange timer forsin
ket. Først ved ll-tiden om kvel
den melder den sin ankomst. For
tredje gang går vi om bord på
«Kommandøren», som no skal
føre oss til Bergen. Båten er stu-.
vende full og det er praktisk talt
ikke en ledig plass til over. Vi
er stuet som sild i en tønne. Men
slikt tar man med godt humør og
innretter seg på beste måte. Om
aftenen var bridgen et utmerket
middel til å fordrive tiden med
og fikk en bred plass på under-
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så, overbeviste meg at fagskolen
var på rette veg og i beste hen
der. Nils Gjerstad viste oss elsk
verdig rundt og presenterte oss
for guttene, som det var en for
nøyelse å slå aven prat med. Det
er ikke tvil om at denne skolen
vil avhjelpe et lenge og stort følt
savn. Den vil gi de unge gutter
en verdifull håndsrekning med på
vegen ut i kampen for tilværel
sen. Det er å håpe at fagskolen
vil utvide sitt virkefelt til å om
fatte flere fag. Skolen hadde sine
lokaler i Bergen Døveforenings
hus, hvor den disponerte hele an
nen etasje samt et skredderverk
sted i første. Elevene gav uttrykk
for å være strålende fornøyd med
oppholdet på skolen. Dessverre
fikk vi ikke anledning til å hilse
på bestyrer Eng, men etter hva
elevene fortalte, forstod jeg han
var en bestyrer etter deres hjerte.
Vi sa farvel og takket for oss og
uttrykte vår glede over å ha fått
anledning til å besøke skolen.
'Vårt opphold i Bergen ble dess
verre så altfor kort - det inn
skrenket seg til et besøk på sko
len og en hyggelig aften hos Sivert
Samuelsen. Er man først så hel
dig å bli invitert til Samuelsen,
da er man i de beste hender.

Tidlig neste morgen bar det
heimover med Bergensbanen. Som
en kuriositet kan jeg fortelle at i
kupeen sammen med oss satt en
dame og leste Fjørtofts «Ikke som
andre». Hun kikket bort på oss
svært ofte der vi satt og brukte
tegn. Mon t'ro om hun sammen
liknet oss med personer i boken?
Etter en strålende fin og lang rei
se kom vi godt og vel fram til
Drammen. Og skulde noen av
«Tegn og Tale»s lesere ønske seg
en langtur, så vil jeg anbefale en
reise på Vestlandet mellom fjor
der og fjell, hvor de vil finne en
natur så vidunderlig skjønn og
som sjelden er å skue utenfor Nor~
ges grenser.

byen, og no går det for full fart
inn leden, og ved middagstider
glir vi iGn på Bergens havn. Det
te er mitt første møte med Ber
gens by.. Slik som jeg så den ved
innseilingen til havnen, likte jeg
Bergen straks, for den minte meg
svært om fødebyen Drammen.
Vårt første mål var å oppsøke
Sivert Samuelsen. For en gangs
skyld må jeg overlate roret til min
kone som skal være vegviser, da
hun har vært i disse trakter før.
Men det viste seg å være så lenge
siden at lokalkjennskapet til slutt
hadde gått i glemmeboken. Re
sultatet var i hvert fall at vi hver
ken fant fram eller tilbake. Ved
å spørre en del innfødte, nådde
vi da til slutt fram, og ble elsk
verdig mottatt av fru Samuelsen.
For ikke å legge for meget beslag
på hennes tid, begav vi oss av sted
til byen for å se oss om. Den før
ste vi støter på er selveste døve
presten pastor Stueland. Han skal
imidlertid til stasjonen og har det
svært travelt. Tog venter som be
kjent ikke, og da vi samtidig har
et erend der selv, slår vi følge, og
får oss en liten prat på vegen før
han i siste liten smetter inn på
toget. Hans kone er vel heller
ikke særlig begeistre.! over å vente
med middagsmaten, og da så~-

Vårt egentlige mål er å besøke
de døves forening og fagskolen,
Denne gang finner vi uten van
skelighet fram. Jeg har lenge hatt
et stille ønske om å få se denne'
vår første fagskole for døve, og
jeg hadde stillet store forventnin
ger til besøket, så la meg straks
si: jeg ble ikke skuffet. Hva som
ble meg fortalt og hva jeg selv

Treungen Bruk

holdningsprogrammet. Men om
dagen når solen kastet sine strå
ler fra skyfri himmel og vi gled
inn mellom det ene skjærgårds
parti vakrere enn det annet, da
hadde vi ingen annen underhold
ning behov. Rent betatt kunde vi
$tå ved rekken time etter time og
se de mest idylliske steder dukke
fram. Slike steder som man ikke
kan se fra land, men som fra en
båtrekke åpenbarer all sin skjønn
het for en. Det var som en lang
rekke vakre malerier passerer revy
for våre øyne. Båten smyger seg
gjennom trange sund, mellom hol
mer og skjær inn til små handels
steder midt i nakne skjærgården.
Overalt på bryggene er det travel
het. Det kan være natt eller dag
vi anløper, alltid er det liv når
båten legger til. Det hadde vært
dårlig med søvn, ikke en blund
pi 35 timer. Men så var vi da
også praktisk talt ferdige. øyne
ne ble bare noen smale streker og
det hamret og sang i hodet. Vi
forstod at no måtte vi ha søvn,
og bestemte oss for å slenge oss
ned på golvet i korridoren til
byssa. Vi skrevet over sovende
mennesker. De lå i hauger på alle
steder. På bord og stoler, i trap
per og på golver. Tross det var
hardt nattleie wv vi allikevel noen
timer, og etter en kald dusj var
vi i fin form igjen. Vi har nett
opp anløpet Skjerjehamn, hvor
brensel til maskinen skal tas inn.
Men arbeidskraften er dårlig, og
da det var svært seint, griper en
del av oss passasjerer inn med en
hjelpende hånd, og takket være
dette sparte vi inn flere timer.
Dette var det siste anløpssted før

Finn Johansen.
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VII D0VlE
(Foredrag i De døves forening 2213-45)

Utover hele verden finnes aet
millioner foreninger, og det dan
nes stadig nye.

Årsak til dannelse av forenin
ger er meget forskjellig, noen for
eninger dannes til å ivareta med
lemmenes interesser, og andre
kjemper for en ide som de ~il skal.
gjennomtrenge hele samfunnet.

Det er en regel at felles inter
esse er drivfjæren for menneskene
til å slå seg sammen. Og felles
interesse kan være så sterk at in
gen makt kan slå den ned. Dess
uten er den også den beste hin-

I~I~ I~ It!
No er vårt land atter fritt. Vi

kan igjen puste fritt, etter fem
lange års undertrykkelse og
kamp. Vi er fylt aven varm, in
derlig glede over at det vi i alle
disse tunge år har håpet, ønsket
og trodd, ja visst, skulde komme.
Landet er atter vårt, ingen frem
mede støvler skal trampe på v~r

jord; ingen selvbestaltede herrer
skal mer kommandere det norske
folk og intet fremmed maktspråk
skal lenger kreve lydighet av oss.

Disse tunge år under fremmed
åk har lært oss hvilken kostelig
gave vår frihet var, og den annen
verdenskrigs tunge prøvelser har
stålsatt vår vilje til å være beredt
til å forsvare den med vår ytter
ste evne, no da vi atter har fått
den tilbake.

Kristi Himmelfartsdag var det
den første gudstjeneste i de Døves
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dring mot splid og uenighet.
Men vi døve?
Darlllet vi våre foreninger -'fordi

vi var grepet av et høyt ideal, el
ler for å beskytte våre interesser?

Ingen av delene, for det er vår
felles skjebne - vår døvhet 
som har drevet oss sammen.

Vi skal her ta en sammenlik
ning som vil vise oss vår tilstand.

På det store, vide havet forliser
et passasjerskip, og de gjenlevende
havner på en eller annen øy. Så
lenge hjelpen uteblir, blir de tvun
get i samarbeid for å livberge seg
selv.

De skipbrudne består av folk
fra alle klasser og fra forskjellig

kirke i Oslo etter okkupasjons
maktens kapitulasjon. Det var en
gripende høytidelighet som aldri
vil glemmes av dem som var til
stede.

En særlig glede for oss var gjen
synet med pastor Bonnevie Svend
sen etter hans lange fravær 1Sve
rige. Han var en virksom delta
ger i den underjordiske kamp for
vår frihet, men det var ikke man
ge som visste i hvilken grad han
satte ikke bare sin frihet, men og
så sitt liv på spill. Vi døve har
all grunn til å være stolte av våre
prester for deres virksomme inn
sats for landets frihet. I sin vel
komsttale minnet pastor Stokke
om hvordan Bonnevie Svendsen
for fem år siden i sin første pre
ken etter okkupasjonen manet oss
til å ha tro til Gud om vi skulde
seire i vår kamp. I tro til Gud
legger vi vår framtid under Hans
allmektige faderhånd.

Th. Strømme.

Nr. 4:

miljø, så innstilling står mot hver~

andre. Og de har derfor liten el
ler ingen I interesse for hverandre.
Meget ofte ender det i splid og
fiendskap.

Slik er det med oss døve også,
vi er blitt tvunget til å være sam
men, for vi har ingen andre.

Hvis vi no plutselig får hørse
len tilbake, forsvinner vi automa
tisk fra hverandre, for vi har al
dri kjempet for noe felles, og har
heller ikke hatt noen dypere in
teresse for hverandre.

Altså er det ikke felles interes
se, men vår felles skjebne som har
skapt våre foreninger. Med andre
ord: vi er lidelsesfeller. Og det er
et sant og riktig uttrykk for vår
tilstand.

Vi må lære å tåle og se sann
heten i øynene, at det betyr en
ulykke for vårt livat vi er døve.
, Vi blir på en måte stengt ute

fra samfunnets alminnelige sirku
lasjon, og vi har ingen innflytelse
på det, for vi blir ikke betraktet
som en av dem.

Selvsagt får vi lov til å være
med i mange ting som hørende
driver på med, men vi glir ikke
inn som en av dem, fordi medde
lelsesmidlet mellom dem går igjen
nom hørselen.

Vi ser at det er døvheten som
hindrer oss til en naturlig omgan,g ___

med menneskene.
Vi vandrer som fremmede i hele

livet, i våre barndomsheim, på ar
beidsplasser, våre bosteder og i
offen tligheten.

Våre foreldre, søsken og venner
kan mange ganger være meget
snille, men de forstår ikke vårt fø
lelsesliv.

NORMAN GRAINGER

HAUGESUND OG SVOLVÆR

Norges største saltlager
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Det kan oppstå en sterk intimi
tet mellom dem og oss, men felles
"kapet og forståelse kan absolutt
ikke forekomme.

Døvheten er et bunnløst svelg
,,~m hverken hørende eller døve
kan overvinne.

Når den døve ser at han ikke
kommer i fellesskap med hørende,
søker han steder hvor han med
likesinnede kan tenke og tale både
fritt og utvunget og bli regnet
som et tenkende vesen.

Altså søker døve selskap med
hver2.ndre når de kommer sam
men.

Døveforeningene har utfylt et
stort savn ved å la medlemmene
omgås med hverandre i fest, dis
km.jon og samvær.

Hvordan vilde det gått med oss
om vi ikke hadde en forening,
hvor vi kan samles og få utvikle
oss?

Uten forening hvor vi kan sam
les, vil vi bli overveldende knu
get av hemninger, med innestengt
tanke- og følelsesliv.

Og livet blir grått og fattig.
Men det er ikke nok at vi mø

ter opp i foreningen for omgangs
skyld, det finnes større livsverdier
som vi må ha, bare vi kan få leve
i rettferdigere og tryggere forhold.

Disse livsverdier går tapt for
oss hver eneste dag, for det er få
eller ingen hørende som hjelper
oss.

Vi blir overlatt til oss selv 
og vi selv gjør ingen ting!

Dette er ikke et mistillitsvotum
til hørende.

Det er bare det at vi vet best
hvor skoen trykker, derfor bør vi'
tale fritt for vår egen sak.
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Livsverdier har forskjellig be
tydning for enhver, mel\ fetles for
oss alle er ,at vi h<l;r krav på større
rettigheter i samfunn~t som de hø
rende har.

Vi må ha gamleheimer, fortset
telsesskoier, vitenskapelig utforsk
ning for den beste og hensiktsmes
sigste undervisning av døve barn,
opplysningskontor hvor døve kan
innhente vegledning i de forskjel
lige vanskeligheter som livet og
samfunnet gir oss.

Opplysningskontoret sk,!l også
påta seg å gi offentligheten bedre
og påliteligere opplysning om dø
ves forhold, så man kan både
kjenne og akte oss.

Og så trenger vi en juridisk
person til å hjelpe oss, for vi blir
meget ofte misbrukt.

Ved et årlig bidrag av staten
og offentligheten kan dette ord
nes.

Alt dette har hørende oppnådd,
mens vi ingenting har, enda vi
må oppfylle våre forpliktelser i
form av skatter, fagforeningskon
tingent o. m. a.

De hørende fikk det etter åre
langt· planmessig samarbeid, med
utholdende og gjentatte krav, ved
opplysning til staten og offentlig
heten om nødvendigheten av for
bedring og utvikling av deres eg
ne forhold.

Etter forholdene viser det seg at
vi etter så mange år fremdeles er
samfunnets,' stedbarn.

Vi har. for en stor del skyld i
vår egen noværende tilstand,' og
vi skulde ha grepet saken i egen
hånd, da vi for mange år, siden
merket at hørende ikke hjalp oss
p. g. a. manglende forståelse, hvor
nødvendig det var for oss å få
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gjennomført vår sak.
Det har vært noen spredte for

søk på å hevde oss, men det førte
ikke fram, fordi ikke alle var
med.

Og en ting er vi alle klar over:
at offentligheten eller staten aldri
har spurt oss før behandling av
vår sak ble avgjort!

Slik behandling er meningsløs
og gir ikke tilfredsstillende resul
tater, for vi er de eneste som vet
hvor skoen trykker.

Slik st&r vi i dag og mangler alt!
Hvorfor?
Fordi vi har vært for passive

og ikke har forstått at livet har
liten verdi uten gode utviklings
muligheter.

Men et lyspunkt har vi, og det
er prestene for de døve. De har
ytet oss stor hjelp i våre vanske
ligheter, nød og problemer, og det
kan ikke vurderes høyt nok. Det
te er vi meget takknemlige for, og
vi har det beste håp om at de vil
fortsette med dette. '

Men de er ikke vår barnepike.
Avgjørelser av våre egne saker
bør falle på oss selv! For vi lider
ved manglende forhold som VI

skulde ha hatt.
Jeg gjentar: Hvorfor gjør vi

ingen ting, og hvorfor er vi' slik?
Det er fordi vi ikke har tro på

oss selv og mangler interesse, til
ubotelig skade for vår sak.

Alt har en årsak, derfor skal vi
legge fram påstander som vi tror
er årsaken til de døves manglende
interesse for livsnødvendige ret
tigheter i samfunnet.

Fra psykologisk synspunkt be
tyr manglende interesse en hem
ning. Og ingen av oss er. fri for
hemninger som døvheten har på-

HAUGESUND SLIP A.S
HAUGESUND
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ført oss under oppveksten. Hem
ning, passivitet og manglende selv
tillit hører alltid sammen, og den
former sinn, følelsesliv og vilje
kraft på en uheldig måte.

Først: heime hos foreldre blir
døve ikke behandlet som andre
barn. De forteller oss ikke noe,
bare enkelte ord og tegn, for de
vet ikke hvordan de skal tale til
oss - forme sine ord - og vi
selv er ofte stumme. På denne
måten har vi ikke opplevd natur
lig barnehengivelse og heller ikke
fått svar på våre uskyldige pro
blemer.

De kan være overdrevne snille
og hensynsfulle mot oss, men av
og til må de jo straffe oss, når vi
var umulige. Men når vi ble straf
fet, forstod vi ofte ikke hva galt
vi hadde gjort. Straffen ble gitt
uten noen forklaring, og det ene
ste som gikk opp for oss, var at
det 'var noe de ikke likte. Og
dette har skadet vår livsinnstilling
meget, for det gav oss en følelse
av å vokse opp i et urettferdig,
vilkårlig forhold, noe som vi 
som voksne - fremdeles føler i
omgang med hørende. Ofte må
vi føye oss etter dem, selv om vi
har retten på vår side.

Og så ble vi rykket inn i eR ny
verden, og det er skolen. Skolen
har med stor tålmodighet lært oss
til å bli delvis selvhjulpne i
skrivning og lesning, men den har
også sine skyggesider.

De bemerkninger som kommer

KRøDEREN
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no, er ikke kritikk mot skolen,
men bare eil redegjørelse for virk
ninger på elevenes psykiske sinns-
tilstand. -

Der foregår d~t som i en barne
heim, alt foregår kollektivt og
upersonlig, men rettferdig. Dess
uten har elevene ofte overdreven
respekt for personalet. Dette er
meget uheldig for døve som ikke
har opplevd et naturlig forhold til
sine foreldre. Personalet er de før
ste mennesker som vi kommer i
kontak,t med, og vårt inntrykk av
dem blir som regel avgjørende for
vår innstilling til livet. Plikt set
tes meget høyt i skolen, og den
har ubevisst skapt ulyst i elevene.
De må lese, skrive og tale uten
noen klar forståelse av hvor nød
vendig det var.

Resultatet blir at når elevene
blir utskrevet av skolen, føler de
seg befridd fra psykiske trykk
som undervisningen har gitt, og
de bryr seg ikke mer om kunn
skaper. De betrakter kunnskap,
skrivning og tale som et nødven
dig onde som de unngår å befatte
seg med.

Så er det taleøvelser. Bare ele
vene vet hvor forferdelig det er å
repetere artikulasjon om og om
igjen! Især under fortelling, opp,
-lesning, eller når barna gledestrå
lende vil fortelle noe, blir de fra
tatt lysten ved å bli rettet på i
talen!

Etterpå når de taler noenlunde
bra, må de til slutt ramse opp alt-
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sammen om igjen! Det hender at
barna -blir rettet i talen midt un
der bønn når de ber hø'yt! Slikt
er helt meningsløst!

Taleøvelser er ofte en altfor
stor påkjenning for elevene, alt
blir så trist og gledesløst ved re
petasjon i stemmebruk. Det er hel
ler ikke morsomt for læreren, men
det må tas hensyn til at barna
ikke ha'r så stor evne til å klare
den som læreren. På grunn av
taleøvelser vokser læreren i barnas
øyne til en ubønnhørlig autoritet
som de må underkaste seg. Dette
mener jeg er årsaken til de døves
passivitet ute i livet. Sammenlikn
vår opptreden den gang på sko
len og no som voksne mot høren
de! Man oppdager at det er me
get lite forskjell! Vi har så altfor
lett for å oppfatte de hørendes
uttalelser som riktige uten hensyn
til hva vi selv mener! For å _opp
heve vår passivitet og skape inter
esse, må vi frigjøre oss fra de
uheldige virkninger som vår opp
vekst har gitt oss. Frigjørelsen be
står i en klar forståelse av at vi
ikke er som andre folk og således
ikke behøver å skjule døvheten
vår ute i offentligheten. En stør
re tro på oss selv, fordi vi er de
eneste som vet hvordan det er å
leve som døv, og å fastholde våre
meninger for det riktige og beste
for oss. Klarer vi det, vil interes
sen komme av seg selv, og vi får
større innflytelse på samfunnet.
Denne frigjørelse betyr en revo
lusjon for oss, og vårt liv vil bli
til noe bedre.

Det er ofte blitt sagt at døve er
like gode som hørende, og det er
sant, men i praksis står vi tilbake
på grunn av talen. Vi har samme
rett til å leve som dem. De for
står ikke oss, derfor kan de heller
ikke beskytte våre interesser slik
som vi no vil. Ethvert menneske
beskytter sine ting bedre enn an
dre. Vi må derfor slå oss sam
men til en fast blokk og opparbei
de vår prestisje, så hørende mer-
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U"orJan jeq taJJe Jef
på syLetusef.

(Fra et brev til en venn 
og litt mer.)

Av Dagfinn Leivestad.
,

- - - Du har kanskje ven
tet lenge på svar på brevet ditt?
Du -skal ha takk for det. Men
som du kanskje enda husker, så
klaget jeg noe over øynene. Så
jeg har derfor vært hos øyenlæ
gen min, og han sendte meg videre
til Ullevål øyenavdeling. Og det er
jeg glad for. Der var jeg i da
gene 14.-26. februar. Det var
3 a 4 læger der, og de undersøkte
øynene mine etter tur i 2 dager
i mange timer. Og en dag holdt
de forelesning over meg for syke
søstrene og demonstrerte øynene.
Så da var det så grundig gjort
sOlP- det kunde bli. Og jeg ble og
så sendt på visitt til øreavdelin
gen og medisinske avdeling. Så
det er gjOrt alt for meg kan vi
vite. Jeg lå også til sengs i 3 da
ger på diett og analyser osv. Re
sultatet til slutt ble at det var in
gen ting å gjøre hverken med ører
eller øyne. Men jeg får lov til å
bruke dem! Og det er enda godt.

Synet er skralt no. Men det
var, en opplevelse dette opphol
det.

Jeg hadde å bytte klær fra yt
terst til innerst. Som alle andre
gikk vi i sykehusets tøy og det
ble skiftet stadig og ofte! Og sta
dig rundvask på sengen og alt.
Oppreining flere ganger om da
gen. Så jeg skal hilse og si det
var rent der i gården! Og godt

ker og respekterer oss. Og når vi
har slått vår anseelse igjennom,
vil staten være mer villig til å
høre på våre krav.

Opp med interessen og selvtil
liten, og vår framtid er lys!

Wilhelm Schrøder.
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matstell! Vi var 7 mann på min
sal. Og lægevisitt var det 2 gan
ger om dagen. Jeg likte godt dis
se visittene. Jeg er jo svært tung
hørt, vet du, og for å få tiden til å
gå hadde jeg tatt med plastilina.
Og så ble det til at jeg stadig la
get nye figurer, helst dyr, og had
de utstilling. Det interesserte i
høy grad lægevisitten, ca. 4 læger,
og alle søstrene, ca. 8-12. De
var begeistret og syntes det var_
flott gjort! Og no jeg er borte,
sa en søster, er det ingen 'moro
med lægevisitten, så jeg må kom
me tilbake! Spøk, - men mor
somt sagt! Og i korridoren hvor
alle pasientene kunde ~øtes, og i
kjelleren (hvor vi var atskillige
timer under flyalarm), der var
det kjekt å kunne lage til nye
figurer. Alle var hyggelige, og
like dem gjorde de, for de sørget
for at alle skulde se dem. Så en
døv kan trives på et sykehus, når
han er fingernem og tar sin hobby
med seg dit.

Etter den erfaring jeg har gjort,
vil jeg rå alle til ~ ta med seg
sin hobby. En hadde gitar og
trakterte den hver kveld i korri
doren. En var sanger, og en kveld
kom et kor på 30 mann og sang.
Jeg vil foreslå at de som kan
strikke lager små humoristiske
ting som eggvarmere eller dukker
og dukkeklær. Skyggebilder med
hendene er også noe, og så altså
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plastilina. (Dessverre er denne
dog ikke å få for tiden.) Men
det er jo mange andre ting å få,
og bare hendene kan også brukes
som eil forstår av skyggebildene.
D o. o o oet er sa grelt ogsa,- nar en ma
sitte i tilfluktsrommene i kjelle
ren.

Alle søstrene var så greie, og
stimle sammen om meg gjorde de
og var veldig interessert i å se.
Så i grunnen kunde jeg godt ha
likt å bli lenger.

En liten episode: En dag spør'
jeg etter «vakthavende læge». Sø
ster nevner vedkommende. Jeg vil
stille ham et spørsmål. «Er han
den greieste?» spør søster da. 
"Jeg vet ikke,» svarer jeg, for det
var 3-4 læger. «Liker dere
ham?» spør jeg (sikrest å vite
slikt). - «Nei!» - «Hvem liker
dere da best?" sier jeg så. 
"Leivestad!» svarte søster og for
svant med lappen.

Ja- det var elskverdig. Jeg
gir det bare som jeg fikk det og
vll ikke det skal oppfattes som
selvros.

Jeg har vært der oppe på besøk
av og til etter at jeg ble utskre
vet også. 1 time hver dag er dei
jo visittid.

No tror jeg nok du forstår at
det var ikke så verst å være meg
- når en slapp operasjoner!
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~ranLiLLer
Ira Jef qamle ~CJJPf.

Dengang det ble lagt snurre
basser av tre, tredukker og
sprelemenn i barnegravene.

Hvem av oss kjenner ikke fra
et eller annet bilde ~yramidene i
Egypt, faraoenes mektige grav
minnesmerker? Men ferre er det
som kjenner noe videre til de mer
kelige gravskikker som dette kul-
turfolket hadde. ~

Det som lå til grunn for den
merkelige skikken å balsamere
liket slik at det kunde oppbevares
i uminnelige tider framover, var
troen på menneskenes udødelig
het. At de også har forstått den
kunst å balsamere til fullkommen
het, kan menneskene i våre dager
bevitne, nå som så mange mumie
kister er blitt åpnet.

La oss her se litt nærmere på
hvordan det gikk for seg når en
fornem egypter døde. Først blir
det sendt bud etter presten som
forestår fine folks jordeferd. Han
kommer med sine 'medhjelpere.
Liket som er lagt ~ balsamerings
rommet, blir åpnet med en kniv
av flint - et vitnesbyrd om at
disse gravskikkene går tilbake til
steinalderen. Deretter blir innvol
lene, hjertet, lungene, leveren,
galdeblæren og mavesekken tatt
ut og vasket i palmevin og fylt
med velluktende urter. Siden blir
de oversmurt med salve og om
hyggelig tullet inn i lange lerrets
strimler. Til slutt ble de balsa
merte innvollene lagt i fire ala
bastkrukker. Dernest blir hjernen
tatt ut gjennom neseborene ved
hjelp a~ en jerntråd som er bøyd
i den ene enden. Og under alt
dette blir det 'framsagt bønner og
besvergelser. Selve kroppen blir
tørket, gjort til mumie og omvik
let med lerretsstrimler som bønner
og stykker av «Dødsb~ken» er
skrevet på.
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Balsameringen tar 70 dager.
Samtidig har kistesnekkerne hel
ler ikke vært ledige. De har gjort
et dekke av tre til å legge på
mumien, og to vakre kister. Dek
ket har form som en mumie, er
svakt hvelvet og prydet med et
menneskeansikt som skal fore
stille den døde. På forsiden er

:: også malt den dødes navn, navnet
. på den konge han levde under og

flere gudenavn. På innsiden er
det bilder av livet hinsides. Den
innerste kisten er likeledes et vak
kert kunstnerisk arbeid, gjort av
sykomoretre og i form aven mu
mie med et bilde av den døde på
lokket, og ellers full av religiøse
bilder og innskrifter. Denne ki
sten blir lagt inni en annen kiste
som er prydet med liknende bil
der.

På den dagen som er fastsatt
til jordeferden, samler alle den
avdødes slekt og venner seg og
går sammen med presten og hans
medhjelpere, som bærer kisten og
karrene med innvollene og alt det
andre som hører med til jorde
ferden, deriblant også den avdø
des skrivesaker, salvekrukker og
seng. Den avdødes trellkvinner
gråter og jamrer seg. Men enda
høyere gråter qe leide gråtekvin
nene, slår seg på brystet og later
som om de river håret ut. Ferden
går langsomt, for gatene er tran
ge og det er mange tilskuere. Men
til slutt kommer de ut av byen og
ned til elven og setter over Nilen
til den andre siden, hvor den
døde har fått sin grav i fjellet i
nærheten av Kongenes Gravdal.
Graven er hogget ut i fjellet og
består av en lang gang og flere
rom. På veggene er det med vakre
farger malt bilder av den døde
og hans hustru som ofrer til gu
dene, og innskrifter med bønner
og svar på disse. Til slutt kom
mer likferden til det rom hvor
den døde skal finne sin siste hvile.
Der er det to billedstøtter av ham
og hans tidligere avdøde hustru,
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og på fotstykket er deres navn og
titler hogget inn. For at den døde
skulde ha det godt i den annen
verden, ble det også i gravkam
meret satt inn krukker med brød,
vin og andre levnetsmidler. Men
et slikt forråd av mat og drikke
kunde ikke vare evig. Derfor ble
det - for å sikre den dødes ma
terielle velbefinnende også når
forrådet var slutt - på veggene i
gravkammeret malt eller hogget
inn slike scener som den døde øn
sket skulde bli virkeliggjort i
hans liv etter døden. Vi ser eier
ne av graven sitte ved et rikt dek
ket bord eller sysselsatt med sitt
jordiske arbeid, helst oppvartet
av slaver og tjenere. Stundom ser
vi også den døde ute på jakt eller
more seg ved synet av vakre dan
serinner eller bryteoppvisninger.
For at den rike og fornemme
egypter skulde slippe for selv å
pløye og høste på de fruktbare
åkrene der sjelen ferdedes etter
døden, og for at han .ikke selv
skulde behøve å male sitt korn,
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bake sitt brød og brygge sitt øl,
ble det også inne i graven satt
små trefigurer som forestiller for
skjellige slags tjenere i ymse sys
ler, husdyr og modeller av både
hus og båter. Fyrster og riktig
mektige menn fikk endog med seg
hele krigshærer av _små tresolda
ter. Barn fikk sine leker med seg
i graven. Det er i egyptiske bar
negraver bl. a. funnet snurrebas
ser av tre, tredukker, sprellemenn, "
krokodiller som kan, sperre opp
gapet, elefanter med bevegelige
temmer, baller laget av filler og
fylt med kli osv. Endelig må vi
ikke glemme alle skriveheftene og
papyrusrullene både med religiøse
og verdslig litteratur. Fra dem er
det vi kjenner åndslivet i det
gamle Egypten.
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.M".ferief i
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Den amerikanske sjøforfatter
William McFee beretter om en hel
serie av havets uløste gåter i New
York-blad~t «Sunday World Ma
gazine». Vi skal her etter «Nor
ges Handels- og Sjøfartstidende»
gjengi en av den ariIerikanske for
fatters historier, nemlig mysteriet
«Dell's lenkeT» som de fleste ame
rikanske sjøfolk - og vel også
mange andre - kjenner:

I våte, mørke netter er det spen
nende å passere farvannet mellom
,Cuba og Haiti, «the Windward
Passage», for der hender det en
kan høre Dell's lenker rasle. Far
tøyer på reise fra Panama til
Hampton Roads unnlater aldri å
journalføre «passerte Dell's lenker
da og da». Om bord i amerikan-
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ske krigsskip er mannskapene for
trolig med Dell, nesten som negre
ne for hvem han var en ukronet
overhøvding for flere hundre år
siden. Han tilhørte ingen bestemt
stamme, men var kjent fra Nilen
til Kapp. Ingen europeer hadde
noensinne sett ham, og allikevel
stod hans bumerke, et kors med to
armer, på mange av de traktater
som de sluttet med høvdingene.
Han var en sagnfigur, og negrene
trodde blindt på at han den ene
dagen kunde være ved Nilen og
dagen etter på Gullkysten eller
ved Kapp. Den 4. august 1776
satte han' sitt bumerke på doku
menter både i Alexandria og i
Cape Town. Kort etter forsvant
han. De ville sa' at han var «tatt
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Opp», og presten ]osiah Newcomb
på det engelske krigsskip «Cleo
patra» ,skrev det ned den 2. sep
tember det året. «Dell - en over
høvding som står høyt i de inn
fødtes overtro - er forsvunnet
fra Afrika, men ingen kan for
klare hvordan,» skrev han.

Men Dell var ikke helt borte,
for fra no av vandrer han· også
over i de hvites overleveringer.

Neste kapitel foregår om bord i
slaveskipet «Doris», kaptein Ro
bert Ringgold, som førte slaver fra
Gullkysten til karibiske havner.
Der tok det sirup i betaling, byt
tet denne mot rom i Newport og
omgjorde så rO)Ilmen i flere slaver
i Afrika. Det var en av datidens
former for internasjonal clearing.
Kirken godkjente også denne tra
fikk, for det gode skip «Doris»
hadde lisens «by the Grace of
God», skrev McFee. Men nettopp
på denne reisen lot også «hans Sa
taniske Majestet» til å ha en fin
ger med i spillet.

Om bord i «Doris» kom en dag
en slavehandler med en vakker
negerpike, og kaptein Ringgold
kjøpte henne for 4 gallons rom.
Noen minutter etter kom en ung
neger og spurte etter henne. Da
han så henne, fortalte han at hun
var blitt bortført, og bad ham om
at hun måtte få gå i land igjen.
Kapteinen ,avslo det og gutten
gikk sin veg.

Men han kom snart igjen, den
ne gang fulgt av slavehandleren.
Denne drev han foran seg om
bord, og der spurte han kapteinen
om han vilde kjøpe ham. Slave-
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handleren protesterte. «Du ikke
kjøpe meg, din store handels
mann,» sa han. Ringgold hørte
ikke på det, men bød 4 gallons
rom for slavehandleren. Den unge
negeren vilde imidlertid bare selge
hvis kapteinen også kjøpte ham
selv, og enden på denne merkelige
akkordering var at kapteinen tok
dem begge med. Gutten la han i
lenker.

Det var en ulykkelig reise som
no begynte. Allerede dagen etter
avgangen inntraff mystiske døds
fall blant slavene. Noen viste seg
å være kvalt, og etter det lot kap
teinen en del av slavene føre. på
dekk. Den unge negeren som lot
til å ha tatt ledelsen over slavene,
var en av dem.

To negerlik lot Ringgold 'hals
hogge. Hvis negrene trodde at de
res sjel vilde vende tilbake til
heimlandet, skulde det bli som
hodeløse ånder, sa han. Dette fikk
negrene imidlertid beskjed om, og
resultatet av halshoggingen ble at
en del av dem sprang over bord.
Den unge negeren gjorde det ikke.
Han bare smilte.

Nye dødsfall inntraff no dag
lig. Men ikke nok med det. Den
femte dagen gikk en av mannska
pet rett på en trappe, og da båts
mannen skjeldte ham ut for det,
svarte han, at han var blitt blind.
Men ikke før var han lagt til køys
før båtsmannen også ble blind.
Dagen etter ble en mann til blind,
og uroen bredte se'g blant slavene.
Disses unge fører beroliget dem
dog alltid. Det var som om han
hadde en hypnotisk makt over
dem.
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Etter 18 dagers seilas, da «Do
ris» nærmet seg Windward Pas
sage, kunde bare to av besetnin
gen se. Men no ble også de ram
met av den samme skjebne, og
«Doris» drev hjelpeløs omkring.

Kapteinen holdt roret til det
siste, og da synet hans svant, skim
tet han såvidt en skute på siden.
«Ship ohoi - vi er i havsnød!»
ropte han. «Ship ohoi - vi er
alle blinde, redd oss, redd oss,»
kom det til svar.

I slavehal).delens rike og triste
historie var det merkelige hendt
at disse to hjelpeløse skip skulde
møtes, begge med et blindet mann
skap av hvite menn og med en
slavefrakt som var gått fri av den
smittsomme øyensykdommen.

Om bord i «Doris» tok den
unge negeren no ledelsen, og den
unge negerpiken var alltid ved
hans side. Slavene ble befridd for
sine lenker, og snart hvisket det
blinde mannskapet et underlig
navn seg imellom. «De kaller ham
Dell, mannen som har tatt kom
mandoen,» lød det. Men ingen
neger løftet sin hånd mot de hvi
te. Disse ventet å bli massakrert
hvert øyeblikk, men det skjedde
ikke. Bare kosten ble snauere, da
proviantbeholdningen skrumpet
mn.

«Doris» våget ikke å anløpe
noen havn, men en dag fant en
spansk fregatt for godt å se litt
nøyere på det. Forklaring ble opp
tatt, og spanierne kom til at sla
vene hadde gjort mytteri. Saken
var klar. Kort prosess.

Denne fikk en utsøkt raffinert

Telegramadr, : «Spoca.

Innreg. varem.

Tlf. Sentralbord 505
Tlf ... ' ..•. 555

Frednkstad Blikk-
& Metallvarefabrikk

Fred ri kstad

A.S SPORT- & CAMPINGUTSTYR, ASKIM
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Tonedikteren som ble døv

DRØBAK APOTEK

(Oversatt etter Freudenthal av
Y. B.)

Oktoberdag i Wien. Gjennom
Donaudalen feier nordvesten.
Over alle åsene styrter den seg
stormende mot byen, bruser og hy
ler og river de siste bladene mot
jord~n.

På en slik dag går bare et ene
ste menneske i Wien ut, men han
gjør det med forkjærlighet. Der,
i en støvsky, kommer han gående,
en liten, undersetsig mann m~d et
bredt, rødmusset ansikt, med en
flagrende, blå frakk, med hvite
strømper og hvit vest, med hvitt
halstørkle, kunstferdig slynget om
den brede snippen, flossen skjevt
på hodt;t. Med armene på ryggen
peser han bortover alleen, mum
lende, brummende, hen til bryg
geriet.

Snart sitter han der i kroken,

utførelse. Det største ankeret ble
rigget til med en lang kjetting og
slavene ble lenket til denne. Sist
kom den unge negeren som .ble
kalt Dell. Han viste inge~ frykt,
men beroliget sin'e kamerater og
den unge piken som ble lenket ved
siden av ham. ,

«Slik stod de, og da vi kuttet·
ankeret, trakJ.<. det dem alle med
seg,» fortalte den spans!~e skippe
ren etterpå. «Negrene satte i et
hyl, kjettingen raslet og den' opp
hører aldri å gjøre det. Den fyren
Dell vinket med hånden under,,
vannet, og jeg likte ikke det.» -

Så lyder historien om Dell's
lenker som rasler i Det karibiske
Hav den dag i dag. Negrene på
Haiti tror fullt og fast at de vil
vedbli med det helt til Dell's kjet
ting hentes opp fra havbunnen i
Windward Passage.

. .,

trekker fram en lang pipe og ser
tankefullt fr;;tmfor seg.

Hva rører seg vel under det
tykke, uryddige, svarte håret, bak
den mektige pannen?

En fremmed spør ham om væ
ret og om vegen. Da trekker han
opp av frakkelommen sin en svær
bok og en tykk tømmermanns
blyant, og ber med hvinende
stemme mannen skrive opp hva
ha~ vil ham; han kan ikke høre.

Da plutselig springer han igjen
opp. Med overkroppen bøyd
framover og hodet løftet farer han
ut, tilbake til byen. Brummingen
blir til brøling. «Hehå, horn, horn,
drim, drom, drom,» synger han
no av full hals, så han overdøver
nordvesten. Dertil svinger han
stokken vilt i luften, så et okse
forspann steile l' i vill skrekk og
griper flukten for den fryktinn
gydende framtoningen. Ikke bare
menneskene ser en særling i Lud
wig van Beethoven.

På slike ensomme spaserturer
strømmer de musikalske t,'.Ukene
inn på ham; mange :?v hans ho
vedverker er blitt til i elet fri.
Beethoven, den største tyske tone
dikter, har fått erfare livets om
skiftelighet; det lekte med. ham
som katten med musen. Han ble
født i Bonn i 1770. Tidlig opp
nådde han den største be'undring
gjennom sitt klaverspill og sine
frie fantasier.

Faren, en drikkfeldig tenorsan·
ger, ser i gutten.s talent en støtte

for familien, og alt da han var
11 år, måtte gutten opptl'': offent
lig. I 1782 ble hans først,~ kom
posisjoner, tre sonater for )daver,
trykt, og tretten år gammel ble
gutten tilsatt som annen hofforga
nist.

Etter foreldrenes død drog han
til Wien for å nyte godt av
Haydns undervisning. Etter en
gledesløs barndom, etter harde,
bitre år ble han no plutselig ynd
lingen til rike og fornemme her
rer. Etter at han i 1795 h:1dde
trådt fram for offenrlighetl"l1 som
virtuos og komponist, tok den
kunstelskende fyrst Lichnowski
seg av ham.

Lichnowski omgav ham med en
krets av musikkelskende ,["nner,
og det ble en sorgløs og lykkelig
tid for Beethoven.

Men en dag ble han klar over
noe han lenge hadde fryktet: han
ble døv, kunde ikke lenge~' høre
hva han spilte, ikke lenger høre
h7Ja han diktet i toner.

Fortvilet flyktet han ut til en
somheten på landet. Her ute følte
han hvor ensom han var i sin døy
het, men også hvor sterk og rik i
sin ensomhet. Inne i ham synger
det og presser det på: Han setter
seg bort til klaveret. Musklene i
ansiktet svulmer, årene trer fram,
øynene ruller vilt. I timevis sitter
h.an spillende foran klaveret og
komponerer, uten å høre hva han
spiller, fornemmer bare med det
indre øret hva hans veldige ånd
skaper. \

Slik oppstår mesterverk etter
mesterverk, som alle utmerker seg
ved de edleste, vakreste og mest
oppdrøyde tanker.

Drøbak
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En sJømannsdåd som val' {låN i qlemmebohen.

Hans Løken & Co.

Sjekten velter midt i det frådende
Atlanterhav,

Så kom kuling fra llordve,st som
øket slik at om morgenen den 7.
juli mistet de drivankeret. Båten
ble fylt 30 ganger i løpet av nat
ten. De måtte øse og øse. Det var
regn og mørkt. De mistet to vann
kagger og alt ble gjennombløtt
uten brødet og dagboken. - Men
stormen økte og økte, sjøene ble
store, og endelig tok ~n sjø og slo
båten rundt. Der lå de to menn
midt i det frådende Atlanterhav.
Vi kan nesten ikke forestille oss
det mot, den styrke og de nerver
som ku~de greie dette. Men de to .
hadde regnet med denne situasjon,
og hver av dem hadde en line
rundt livet som var festet til bå
tens esing. På kjølen hadde de fe
stet et smalt bord, og der hengte
de seg fast og tvang båten over
på siden, så de fikk den på rett
kjøl. De mistet mange verdifulle
ting, og alt uten brødet ble v~tt.

Dagen etter stillnet det og de to
unte seg en hvil, en lang søvn. Da
hadde de ikke sovet på 3 netter.

Den 15. juli så de langt ute i

ne, der de traff på en fiskesmakk
som de rodde bort til, På banke
ne kom tåken settende inn og lå i
8 døgn tett som en ,vegg. De så
ikke annet enn båten og kunde
bare stole på kompasset. Men
plutselig en kveld klarnet det og
turen gikk videre. Dag Ut og dag
inn så de solen stige opp av havet
og synke ned i havet, mens de 'slet
seg fram åretak for åretak. De
fikk også kjenne regn og kulde og
ruskevær, og' det hendte at de drev
tilbake. 14. juli f. eks. satte en
kuling dem 20 miles tilbake. Men
de gav ikke opp for det. De delte
natten mellom seg og fikk 5-6
timers søvn. Om dagen satt beg
ge ved årene. På d'e fineste da
gene kunde de ro opptil 35 miles.
En morgen passerte de en stor
flokk hval, en var like ved båten.
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Atlanferen

Det var lørdag den 6. juni 1896
de forlot havnen i Amerika, Bat
tery Pb,c på sørspissen av Man
hattan. Det var e!l Vi'.rm dag med
t~kedis ovcr skyskraperne. Med
raske åretak bar dct forbi Gover
nor Island og ut gjennom The
N arroW$. Atlantcrhavsferden var
begynt.

På orunnene ved Romer Shorel:>

ankret de opp for å gjøre seg hdt
sjøklar. Provianten bestod av kav
ringer og hermetiske varer av for
skjellig slags. Dc hadde kaffekjel
og parafinpriinus. Klokken 4 søn
dag morgen satte de seg igjen til
årene - Atlanterhavet lå foran
dem i hele sin uendelige velde
Den lille robåten satte til navs.
Etter å ha vært i sjøen i 12 dager
møtte de den tyske passasjerbåt
«Flirst Bismarck". Den heiste
flagg og alle passasjerene strøm
met mot den ene siden for å se det
lille nøtteskall langt ute i Atlan
terhavet. Så møtte de ikke n'oen
båt før på Newfoundlandsbanke-

New York vinteren 1895-96. Da
nyheten om den forestående ferd
sivet ut, lovte redaktøren av
«New York Police Gazette", G.
Fox, dem hver sin gullmedalje og
god mottagelse i Frankrike. Etter
ham kalte de båten «Fox". Hvis
de to nordmenn hadde hatt forret
ningstalent, hadde de kunnet gjø
re avtaler med ham og tjent man
ge penger. Men det gjorde de alt
så ikke.

o"er
o
apen

Den 26. mars 1827 døde denne
tonens mester etter store lidelser.
I 1927 ble hundreårsdagen for
hans død feiret over hele den sivi
liserte verden med oppførelse av
hans udødelige verker.

Den ferd vi her skal fortelle' om,
burde lyse ved sitt mOl og sin dri
stighet fra hver norsk lesebok. Det
er uten tvil en av de største sports
prestasjoner verden kjenner. Det
er meget beklagelig at den så å si
helt har gått i glemmeboken. Vi
skal i hvert fall gjøre vårt til at
den atter blir kjent. Den vågsom
me tur fant sted akkurat det året
Nansen 'og Johansen kom fra sin
berømte Nordpolsferd - det er
nok årsaken til at den ble stilt i
skyggen.

To nordmenn, Gabriel Samuel
sen, han kalte seg Frank i USA,
og Georg Harboe, drog den 6. juni
1896 ut fra New Yorks havn med
Europa som mål i en åpen sjekte
som var 18 fot lang og 51/2 fot
bred, overbygd akterut. Samuel
sen var fra Lista og 26 år gammel,
Harboe var fra Sandefjord og 32
år gammel. Samuelsen, som nylig
fylte 75 år og bodde i gamleheim
i Farsund, er død i disse dager.
Georg Harboe døde for 30 år si
den, forteller «Adresseavisen».

Båten de drog ut med hadde de
selv tegnet, og den ble laget i
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Jan. Febr. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des.

Antall timer fra solens oppgang til nedgang

Svalbard O 140 350 615 744 720 744 719 435 205 O O
Vardø 31 193 360 492 704 720 742 595 407 278 82 O

Tromsø 44 200 361 486 694 720 737 574 404 283 100 4
Narvik 71 209 362 477 671 720 723 551 401 287 138 22
Bodø . . . . . . . .. 122 220 362 469 638 720 701 536 399 293 163 61
Trondheim .,. 183 243 364 450 561 608 595 504 392 307 206 152
Dombås 198 249 365 443 547 585 576 495 390 311 217 169
Bergen 211 255 365 438 533 564 558 486 388 315 228 187
Oslo 216 257 366 438 531 558 544 480 387 314 228 190
Kristiansand .. 229 263 366 430 516 541 539 475 386 321 241 206
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Ovenstående tabell viser hvor
mange sammenlagte timer solen er
oppe i hver måned i noen av Nor
ges byer. I tabellen legger vi mer
ke til at i Svalbard og Vardø er
det ingen soloppgang i måneder
omkring juletiden - altså ikke
dagslys. Der går i middagstiden
morgenlysningel). over til tidlig
kveldsmørke. De som tror at i
Svalbard er solen oppe i mindre
antall timer om året enn i Vardø
eller Oslo, får selv legge sammen

horisonten røyk fra et dampskip.
Det forandret kurs og holdt rett
på «Fox». Det var dampskipet
«Cito» av Larvik, kaptein Claus
sen, som også var på veg til Eu
ropa. Atlanterhavet lå den dagen
som et speil, og nøtteskallet kunde
ro helt inn til «eito». Da Samu
elsen og Harboe kom om bord,
kunde de omtrent ikke sette bena
under seg etter å ha sittet ved tof
tene i 38 dager. De var stivnet.
helt til. De fikk en kongelig mot
tagelse med den beste forpleining.
De fikk også med seg ny forsy
ning av vann og proviant. 24. juli
møtte de barken «Eugen» av Kri
stiania, kaptein Bache. De fikk
også der proviant og parafin og
tørket sitt våte tøy.

Europa i sikte.
De ble praiet av et nytt skip

som rådet dem til å legge kursen
nordligere. Lørdag 1. august, en
time før soloppgang, så de lyset
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alle måneders timesummer under
de navngitte steder. Er Kristian
sand mer begunstiget med sollyset
enn Trondheim eller omvendt?

Kan noen av leserne finne noen
forklaring på at i Narvik, Tromsø
og Vardø er solen oppe flere sum
timer i juli enn i juni - ikke om
vendt liksom i Bodø og andre sør
ligere steder - selv om solen
overalt i landet står høyere på
himmelen i den meste tid av juni
enn. juli? O. H.

fra Bishop Rock - snart skimtet
de land, Scilly Island ved innlø
pet til Den e!).gelske kanal. Klok
ken 11 nådde de .land ved St.
Mary, der de fikk en hjertelig
mottagelse. Ferden over Atlanter
havet var tilendebrakt. Dagen et
ter fortsatte de, og etter 6 dager
fikk de tilbud fra en engelsk dam
per om å bli tauet den siste strek
ning til Havre. Det var kuling og
de måtte øse hele natten. Klokken
9 om morgenen den 7. august fikk
de Havre i sikte. De rodde de
siste 3 milene inn til byen og an
kom dit et kvarter før 10. Turen
over verdenshavet var til ende.
Den hadde tatt 62 dager - og er
vel, tør vi si, temmelig enestående.
Atlanterhavsroerne ble godt mot
tatt i Havre. De fikk nye klær,
varmt bad og herlig middag. Ved
en høytidelighet ble de overrakt
de to minnemedaljer i gull, og de
ble intervjuet og fotografert i lan
ge baner. De drog heim over Lon-
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don, hvor båten var utstilt et par
måneder. Da de så endelig kom
til Norges hovedstad, og vel had
de ventet både ære og berømmelse,
druknet deres ankomst i «Fram»
ferden. Og de fikk en kjølig mot
tagelse, mens den burde ha vært
varm og ærefull! Men enda er det
ikke for seint å få deres stordåd
inn i leseboken, så norske barn
kan gledes og varmes ved den. 
Da de kom til Farsund, fikk de en
mottagelse som var enestående be
geistret og hjertelig. Redaktør
Torsvik skreven stor, ledende ar
tikkel om de to nordmenn, som
hadde utført, skrev han, «et av det
dristigste stykke arbeid historien
kjenner».

Ole hadde hatt selskap i anled
ning av sin 9 års fødselsdag. Da
alle gjestene var gått, stilte han
seg opp og så på de tiloversblevne
småkaker med et lengselsfullt
blikk:

Ole: - Mor, kan jeg få en
kake?

Moren: - Nei, det kan du
ikke få, du har fått mer enn nok.

Ole: - Men mor, kan jeg ikke
få lov til å få en under hodepu
ten min i natt?

Moren: -Nå ja, her har du
en, men husk å legge den under
hodeputen.

En times tid seinere kommer
moren inn i Ole~ værelse og fant
ham sovende de rettferdiges søvn
med hodeputen på maven.

Duinas ble aven oppskrytt
adelsmann spurt om han ikke
hadde negerblod i årene.

Dlfmas svarte:
- Jo, min far var mulatt, min

bestefar neger og min oldefar en
ape. Min stamtavle begynner der,
hvor Deres er endt.

Soph. Thygesen
Grue - Finnskog - Tlf. 20 c
Ass. Landhandleri

Gode varer, rimelige priser
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Fredrikstad Barnevognfabrik

II MANNS MIlNNE
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I Norsk Folkeminnelags skrif
ter er det nylig kommet ut et
hefte som heter «I manns minne»
av lærer ved Valdres folkehøg
skole, Knut Hermundstad.

Vi vil ikke her forholde våre
lesere noen minner fra gamle Val
dres, knyttet til gammel juletradi
sjon og all d'en romantikk som
følger med den. Julen er over for
denne gangen - en jul som ikke
nettopp kan sammenilknes med
jul i «de gamle, gode dager». Ti
dens dystre, realistiske alvor har
nok preget julestemningen i mang
en heim denne gangen. Men desto
bedre smaker det å få servert litt
fra «gamal tid».

Først et lite gløtt fra julenat
ten, da julelyset ble tent. Det var
overrnåde stort og grovt og målte
minst en tomme i tverrsnitt. Det
brant hele natten og var ofte bare
halvbrent da morgenen kom. Med
det samme lyset ble tent, stod alle
husets folk rundt bordet der lyset
var plasert. De sang dette vers 3
ganger:

«Det evige lys går no her inn som
lyser for oss - -.»

De sang også andre julesalmer
og sem~re fortsatte de med all
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slags moro og skjemt, ofte til den
lyse morgen.

Når enhver var ferdig med
kveldsmaten, brettet han duken
opp og satte bordstellet inn under.
For øvrig stod maten på bordet
hele julenatten. Tidlig juleaftens
morgen ved 4-tiden måtte en opp
og gi dyrene «ottegrima». Man
tok da et halv kornbånd og gav
hvert av dyrene, og så sa man
disse ordene:

«No skal du få kødn o røte høy!
Vil du kji lev,a sa får du døy!
No e du jule-eftan.»

Etter dette ble alle dyrene svidd
over halen med et lys, ofte en
stump av et jl1lelys. Mens man
svidde dyrene, mumlet man:

«E ska svi tå de utrevde
o på de att trevde!»

Til julekvelden var det reist en
svær kost med bar og korn ute på
tunet. Den skulde julebukken ha
å sitte i, het det. Man skremte
ungene med å si at julebukken
satt i «beitakosten».

Og så litt om «de underjordi
ske», som man heller ikke måtte
glemme en slik høytid. Den før-
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ste historie torde ikke være helt
ukjent for flere av våre lesere.

Det var særlig julekvelden de
underjordiske· var på ferde. En
julekveld kom en gang en frem
med kar til Lars Kvisl i Vestre
Slidre og bad ham til gjestebud.
Lars takket for innbydelsen og ble
med. Da han kom ut i svalgan
gen bar det. nedover noen trapper
som han aldri hadde sett før, og
han kom inn i en gild stue. Det
var satt fram på et langbord alle
slags fine retter, men midt på bor
det stod en skål som var tom.
Lars Kvisl undret seg hvorfor den
tomme skålen stod der, men han
skulde snart få vite' det. De satte
seg til bordet og begynte å spise.
Plutselig falt det en brun dråpe
ned i skålen. - Ko e detta? spur
te Lars. - Ja, du skjønner, huse
ne dine står i vegen for oss, svarte
den underjordiske, - det brune
du så falt ned i fatet var væte fra
kyrne dine. Vil du være så snill
og flytte husene, skal du få god
hjelp. - Lars lovet det, og han
holdt ord. Men så lett har det al
dri gått for seg å rive ned et hus
og få det opp igjen. Det ble tøm
ret dag og natt, enten han var der
selv eller ikke.

Kari Kvisl var også ute for noe
rart en julekveld. Da hun kom
på stabburstrappen, hørte hun
dans og musikk inne. I julen skul
de de usynlige ha frie tømmer,
mente de gamle. Kari torde der
for heller ikke gå inn, men gløt
tet som snarest på døren. Det
skulde hun ikke ha gjort. Hun
ble gående med skakt hode til ne
ste julekveld. Da gikk hun rett
inn på stabburet og bad om unn
skyldning, og hodet rettet seg
med en gang.

Sparebanken i Arendal

Utfører alle alminnelige bankforretninger

Fruen: - Jeg legger stor vekt
på en taktfull opptreden, Emma.
Ta: denne boken om takt og tone
og les i den i en ukes tid.

Emma: - Gjerne, frue, men
kan fruen unnvære den så lenge?
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Sydpolskontinentet, det i is
stivnede Antarktis, ble opprinne
lig av forskerne betraktet som et
livsfiendtlig og livstomt område.
Man visste bare at langs kysten
og isstripene mot havet forekom
det pingviner og selhunder, mens
en måke no eg da kunde streife
inn over ismarkene under sin
flukt. - Først de store forsk
ningsferder til Antarktis som ble
ført fram til de siste år før krigen
brøt ut, har klarlagt at det indre
av dette kontinent slett ikke er
utdødd, at der tvertimot på sine
steder i betraktning av livsmulig~

hetene kan tales om liv i uanet
stort omfang.

Forsteininger og prøver av kull
har lenge gjort det klart at dette
iskontinent en gang i tiden må ha
hatt mildere eller endog subtropisk
klima. I dag er dette land strengt
avsondret fra omverdenen og be
gravd dypt under isen, slik' at
bare steile klipperygger, hvor isen
ikke har kunnet holde seg fast,
raker opp av ispanseret. Disse
fjellene har bl. a. Byrds vitenska
pelige gruppe under ledelse av
Wade undersøkt, og det er levert
betydningsfulle bidrag til løsning
av spørsmålet om Andene fortset
ter fra det søramerikanske konti
nent inn i Antarktis. I de nord
lige fjell i Byrdlandet, 200 km
fra kysten, finner man lagdelte
bergarter, både rød og grå granitt
og skifer. Isen som langsomt glir·
mot havet, har ført med seg stein
fra den andre delen av kontinen
tet; som er en utbrent vulkan, og
her har man også gjort de første
funn av erts, blyglans, molybden
og pyritt.

I disse områder var det også
botanikeren Siple fant ikke min
dre enn 24 forskjellige moser og
lavere vekster, her hvor det aldri
regner, bare snør, og hvor
gjennomsnittstemperaturen ligger
langt under null. Overraskelsen
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AssuranseforretningJ. ØDEGAARD

En kritiker angrep Dumas for
i en av sine romaner å ha brukt
uttrykket «smertefylt tomhet,
født av svakhetens øyeblikk». Da
de møttes sa kritikeren:

- Jeg begrip,er ikke hvorledes
en tom gjenstand kan være smer
tefylt?

- Kjære venn, svarte Dumas
kaldt. - De har altså aldri hatt
hodepine!

selve kontinentet. Det er klart at
de kjente 62 mosearter og 100
planter her er kommet fra trakter
med mildere klima og ikke er
vokset fram på den sjette verdens
del.

Det nærmeste land som har
tjent som bru for denne «innvan
dring», ligger 1800 km borte fra
finnestedene i Antarktis. De for
steinede vekster man har funnet
her, viser tydelige slektskap med
vegetasjonsformene i Australia,
Ny-Zealand og Sør-Amerika. Men
det foreligger intet som taler for
at vekstene har forplantet seg
over en landfast forbindelse med
Antarktis. Man vet jo at plante
kim og sporer kan transporteres
over veldige strekninger til nye
voksesteder. -

ble enda større da man fant is
klumper som inneholdt alger. Da
vekstene ble undersøkt i mikro
skop, fant man utallige smådyr.
Og ikke nok hermed. På disse
fjell, som for første gang ble be
tr&dt av menneskefot, lå det fug
ler på egg - to forskjellige fugle
arter støtte man på, nemlig storm
svaier og en måketrost. Og dette
midt i et «isvillnis». Mange klip
per var kledd av lavstående vek
ster. I betraktning' av de små og
ytterst vanskelige leveforhold
måtte disse funn betraktes som
sensasjonelle.

I motsetning til forholdene her
må Nordpolsområdene betegnes
som yppige. Man kjenner til ikke
mindre enn 400 blomsterplanter,

I·

tallrike fuglearter, rovdyr, mo-
skusokser, isbjørn og tallrike in
sekter. I Antarktis ble første gang
i 1903 av forskeren Wilsen, et
medlem ~v Scotts ekspedisjon,
funnet det første insekt, og Tay
lor kunde under den andre ekspe
disjonen, der som kjent kostet
Scott livet, konstatere at det lev
de enda en insektsort. Det var et
bitte lite vesen som fristet en kum~

merlig tilværelse under steiner ·på
Kap Adere. Forskningen har klar
lagt at bare 32 fuglesorter over
skrider den 60. breddegrad mot
sør, og av disse er det bare tre
virkelige sørisfugler, nemlig den
såkalte McCormicks rovmåke, Ad
diepingvinen og keiserpingvinen.

Ved' Haines- og Mc Kinley
fjellene fant Siple planter mellom
den blå gletsjeris. Mose fant man
også som var 5 cm tykk. Selvsagt
står plantelivet på det antarktiske
fastland på et ytterst lavt nivå,
og vekstene kan bare leve der
hvor solen kan gi mulighet for
forplantning. Mange måneder stiv
ner de i nattemørket og en kulde
på 60 grader under null.

Av virkelige blomstrende plan
ter kjenner man bare til to i
Antarktis, men selv disse forekom
mer bare på små øyer, ikke på



Trondheim

Grand Hotelog Restaurant
Nordre gate 25 - Trondheim

Telefon 1430

Godt kjøkken - Rimelige priser.

Rolf I. Halseth A.s
Kolonial en gros

Fjordgata 10 - Trondheim

Telefon 3690, 355

S. Dahl
Festningsgt. 15 - Trondheim

Etab!. 1917

Spesialforr. i Lysarmatur, Bruks- og Prydkunstart.

Trondhjems Elektriske Reparasjon
lng. Leif Reitan I

Krambogata 1 - Telefon 4483

Trondheim

Johan P. Rønning
Malermester

Telefon 5619 - Trondheim

I Horgs Bokhandel

Trondheim

I

Bøndernes Salgslag

Hovedkontor Trondheim

Avdelingskontorer:

Oslo - Levanger

Steinkjær - Namsos

Landbruks-

og hagebruksprodukter

As Bilmateriell

Prinsens gate 37 - Trondheim

Deler til alle bilmerker

på lager

O. A. Moxness Eftf. A.s
Kleist gt. 10 - Trondheim

Telefon 2890

A. Moxness 6129 b .

.'

.'

Metallvarefabrikk - Blikk 

Kobberslagerverksted



Oslo

Emil Moestue A.s

Papirindustri - Oslo

Hegdehaugens Privatbank Alt elektrisk
Filial av Bergens Privatbank - Bogstadvn. 13 - Oslo fra kraftstasjon til lampe

Utfører alle bankforretninger, mottar innbetaling av skatter
og avgifter til Oslo kommune. Fullt modeIne innredet panser-
hvelv, bokser av alle størr. til utleie. Sølvtøy mottas til oppb. Elektrisitetsfirmaet

Husk - intet Oslo-besøk uten

Rosekjeller'n
Oslos muntreste restaurant - Åpent fra kl. 17
Bordbestillinger tlf. 11102

Norsk gi· forsikringsforening dekker

brannforsikring på land~bygden

Såmtrygds kOL tor Karl Johans gt. 45

~~~~~~tj~~~~~~ Telef~ner: 140B, 16649 - Oslo
~ Tele,ramadr.: «::lamtrygd»

Oversjøisk Transit A.s

Disponent A. B. Eltvedt - Oslo

Tlf. sentralbord 10175, Dronningens gt. 10-12

Inneh. K. F. Oppegaard

Munkedamsvegen 35

Telefon sentralbord 13935

Malerier, antikviteter, møbler

Oslo auktionsforretning
II A. M. Vik

Kar! Johans gt. 33, tlf. 20295

I

Brukte. møbler og annet innbo,
klær og skotøy kjøpes

I Det Blaa Kors
Storgt. 38 - Oslo. tlf. 14690

Bruk kun' den beste margarin

Nykjernet og kontrollert fra

De-Na-Ma A.s
Amt. Meinichs gt. 15 - Oslo

Telefon 71876

Elin Nilssen

Bakeri

anbefales

Johs. Bruns gt. 10, tlf. 62191

Kjøp



Trondheim

Den Nordenfjeldske Kreditbank--------_._-------------
Opprettet 1868 - TRO N D HEI M

Egen formue kr. 5418 000.-; forv~ltningskapitaI77 755 000.-

Vedgassgeneratorer for person. og lastevogner

Automobiler og rekvisita

A.s Anco
Verftstomten, Trondheim, telefon 4155

Det gode utvalg i alle sorter fisk

Djønne & CO.
Fis k e h a I len A. s

Taraldsgårdsveiten, tlf. 643, Trondheim

B. I. Brodersen A.s

Kolonial en gros - Trondheim

Spjelkavik mek. Verksted

Arbeidergt. 2 - Trondheim - Tlf. 1853

A.s Emil Grønnlng eftg.
Trheim - Telef. '28~ - 1396, rikstelef. 1531

Jernvarer - Bygningsartikler - Malervarer

Vaskeartikler - Kjøkkenutstyr, en gros, en detail

•
Frukt og grønnsaker

Engrosavd. Krambugt. 12

Telf. 4421 - 1238

Detaljavd. Olav Trygvasonsgt. 13

TeJf. 1569 - 1544

Trondheim

And. Fløistad A.s

•
Elektrisk utstyr: og-materiell

Komfyrer etc., aut. radioforh.

Prinsens gt. 22 a, Trondheim

Telefon 316 - 3952



Kristiansund N.

Lars Hansen

Etablert 1887 - Konfeksjonsfabrikk - Kristiansund N.

FINERE HERREKONFEKSJON

B. Heide

Fryseri og klippfiskanlegg, røkeri, salteri - Alle sorter fiske.

produkter for eksport - Innenla~dsk forbruk: Hvalkjøtt,

agnsild og revemat.

-

Sterkodcler mek. Verksted A.s

Kristiansund N.

Arne Lund & sønner A.s

Kristiansund N.

Kr. Hjelkrem A.s

Kristiansund N.

,

Sandvik & Ølen
Kristiansund N. - Tlf. 1163 - 1923

Innkjøp og omsetning av alle sorter fisk

Spesialitet: Varmrøkt fetsild

KRISTIANSUND N.

I. Kjelle

•
Slakter og pølsemakermester

Kjøtt, pølse og oppskjærforr.

Eget kjøleanlegg

Fiskekaker - Fiskepudding

Kristiansund N.

Telefon 1603

Bernhard· Jordfald

•
Etablert 1~90

Bakeri og konditori

Hollendergt. 3

Tlf. 1145 - 1282

Kristiansund N.



Kristiansund N.

Aigea Produkter A.s

Kristiansund N.

O. A. Devolds sønner A.s

Ålesund

J. E. Devolds eftg.

August Møller - Ålesund

Manufaktur - Etablert 1878

Møre preserving Co. A.s

Kiøbmannsgata 10 - Ålesund

Spilkevig Snøre-, Not- og Garnfal»rlkk A.s

" Ålesund

Aalesund Dampbakeri A.s

Hovedbutikk: Kirkegata 40 ,

Filialer: Kirkegt. 19 - Apotekergt. 2

Parkgt. 26 - Stenvågvn. 44

Alesund

Lars Hofseth

Bakeri og Konditori

Ålesund -" Telefon 1637

Møllers Motor
Kompani A.s

Autogårdcn - Alesund

Aut. Ford_forhandler

Moderne bilverksted

Lager av rekvisita, bildeler, oljer

Tlgr.adr.: Automøller

Tlf. kont. 1935, dellageret 2421

» » 1541

Verksted og nattvakt 2298



Hønefoss Kongsberg - Lier

Hønefoss Sveiseverksteq. Hønefoss Trevarefabrikk

Hønefoss Odmund Berg - Hønefoss

Gjør Deres innkjøp i

Hønefoss Rutebilstasjon A.s
Tel~fon 547 - 580

Gir alle opplysninger om distriktets bilruter

Pakketransporter med våre rutebiler og godsruter besørges

Sverre Krogsruds
Blomsterforretning og
Handelsgartneri
Hønefoss. tlf. 487 - 120
Godt utvalg
Medlem Norsk Blomstertelegraf

Buss- og lastebilkarosserier I reparasjoner
o~ opplakkeriog. Spesia!profi!er i kvali.
tetsstål for buslbyggiog. Se vårt arbeid,
og D. gir OSI D.res~bestiIling.

TeiefoD H"Defoss 650 og 79

KVAurET

A.s HøneCoss Teglverk & KalkCabrik
uoder samme ledelse

Tlf••eotralbord 34 - 112 - 264
Teglverket direkte tlf. 264

Ringerikes Bygningsartikelkompani A.s Hønefoss Karosserifabrikk A.s
Jero, Jerovarer. Bygoiogsarllkler
Malervarer, Kj"kkeoutstyr, BreDsel

Kulleruds Eftf.
Brødr. Ihoen

Baketi og Konditori

Søndre torg 8, Hønefoss
Kafe 2nen etasje
Tlf. 183

Apoteket Bien Haugens Transportbyrå J. L. Opsahl

I Møbelfabrikk. Begravelsesbyrå

Telefon 485 - Hønefoss Kongsberg - Telefon 342
Telefon 204 - Kongsberg

P. J. Spiten
Kongsberg

Brensel ~ Bygningsartikler

Rørhandel

Kongsberg Dampsag

Kongsberg

Odd Clausen
Manufakturforretning

Herre- og guttekonfeksjon

Telefon 265 - Kongsberg

Arthur Hansen & Co. Lier Konservesfabrikk
Møbelforretning

Fagmessig arbeid

Telefon 143 - Kongsberg Lier



Oslo Arendal Drammen

Alltid de beste varer

BAKERI - KONDITORI - KAFI:

Torget - Arendal

Jørgensen & Co.

Nerdrum & Thorkildsen
BOKBINDERI

Akersgata 7 II - Oslo

Telefon 20170

Karl I. Palm
Manufaktur - Trikotasje 

Konfeksjon

Drammen - Telefon 2358

REIS MED EKEBERGBANEN

VINDUER ..:- DØRER - TRAPPER

KJØKKEN- OG BUTIKKINNREDNINGER

Sylvan Trevarefabrikk
Tollbugata 98 - Telefon 1029, 2428 -. Drammen

A. Nielsen & Sønner
RØRLEGGERVERKSTED

E. Børresens gt. 8 - Telefon 2650 - Drammen

Vi utfører varme- og sanitæranlegg

Auto-Elektrisk A,s
G. Skogstrøm

Drammen -- Telefon 1665

Standard Papirindustri A.s

Gulskogen - Telefon Drammen 2250

Hans Stenbarg
MØBELFABRIKK

Kun en lIros - Telefon 3915

Fiskco (Gunnar Kristiansen)
Vis il vis Post- og Telegrafbygningen

ALT I FISK

Telefon 3553
Gunnar Kristiansens bolig 4807

Drammen

N. S. Nielsen
BAKERI OG KONDITORI

Drammen - Telefon 3942

Den norske
Tricotagefabrlk

Drammen - Telefon 11~5



Arendal -Stavanger - Sandnes

I. KNUDSEN & CO. A.S
Telefon 2220 (2 linjer) Arendal

JERN - STAL - METALLER

Bygningsartikler - Rørhandel - Kjøkkenutstyr

En gros - En detail.

ROSENBERGS MEK. VERKSTED

STAVANGER

S. MAURITZENS SØNNER A.S

JULIUS JOHANNESEN
& SØNNER

KJELEVERKSTED

Telefon 22564

STAVANGER

SAPE - LYS -- KOSMETIKK

STAVANGER

SaIIltilles Illtl\~;II·ef;ll.ril~ 4.s
Sandnes

Fabrikasjon av dress-, drakt-,
kjole-, kåpe- og frakkestoffer.

Ullstrikkegarn



Tubus A.s

Sarpsborg - Fredrikstad

I

Trerør, vannverk, turbinanlegg, kloak, slipemasse etc.

Automobilverksted

Einar Evensen - Telefon 760 - Greåker st.
St. Mariegt. 112, tlf. 840, Ml

A.s Østlandsk Auto
Vatvedt mek. verksted & jernstøperi

Sarpsborg

Brødrene Vatvedt - Sarpsborg - Tlf. '302, 304

Wi-Bo-Hermetikk A.s

TeIeJon 3455 - Fredrikstad

Fredrikstad Meieri A.L

Fredrikstad

Glommens mek. Verksted

Fredrikstad

Preserving CO. A.s

Fredrikstad

-
Fredrikstad. Etablert 1898. Tlf. sentralbord 1226, Tlg.adr. Glommens verksted

Spesialitet: Helsveisede skip

.

Sleipner Motorfabrikk A;s

Fredrikstad

Landets eldste og mest anerkjente småbåtmotorer



Oslo Notodden Kongsberg

B. Kløcker Lange Haakensen & søn A.s Jar Bakeri & Conditori
Oplandsgt. 11 - Oslo

I Bokbinderi - Telefon 20034 I anbefalesI

Telefoner 81382 - 82082 Kr. Augusts gt. 19 - Oslo -

Filial: Stortingsgt. 18, tlf. 13370 Utfører alt til faget henhørende Telefon 37334 - Jar

I

B. M. Schjerven Wegeners filial Notodden
I Trevarefabrikk

Bakeri 0lt konditori, tlf. 58142 Stabækhuset, tdcfon 37879 I

. Ullernchausseen 119 Mottar tøy til reming, farging Notodden

H. Isaksen Drikk brus og fruktdrikker fra J. A. Ljoterud & Sønner
HitterIlais

Bakeri og konditori, Notodden Mineralvandsfabrik
Skollenborg - Telefon 14 a

Trevarefabrikk

Telefon 151, bakeriet 232

A.s Kunstsilkefabrikken

Notodden Spes.: Dører, vinduer, trapper

Kongsberg· Spare~ank

Opprettet 1839, tlf. 76 - 344

Notodden

A. Mathisen
Bakeri - Telef.n 145

Filial: iussedalen. tlf. 317

:Il StOTgt., tlf. 47, Kongsberg

Konisberc

Alle alm. bankforretninger

elsen & Rudin

Bakcri- Kongsberg

Telefon 423

......., •.~
MøblilforretniDJ

Kongsberg - Telefon l3e!



G'
L:J~~_~~e..-....~

--_._-------------- Oslo

Bærums Sparebank
Opprettet 1878

Hovedkontor: Prinsens gt. 26 - Oslo

Filialer: Sandvika - Høvik - Jar

Trygve Karlsen
Bakeri - Oslo

N orderhovs gt. 18

Telefon 80872

Grøndahls Flygel- og Pianolager A.s K. H. H. Hernæs

Bakeri og Konditori

Øvre Slottsgate 10 - Oslo Ratkes gt. 9 - Telefon 70377

Slagterborgernes
Fællessalg A.s

Kjøttforretning og

kjetthermetikkfabrikk

Sentralbord 83i30

Grønland 18 - Oslo

ISigurd W. Ødegård
l Majorstuvegen 36

Tlf. 68760 - Oslo

Fabrikk for auto:utstyr

Michelsen

Bakeri - Oslo

Langgt. 29 - Tl f. 70662

Filial: Tr.bjemwn. 110, tlf. 76159

Spes.: Hand,pressforgylling

Karl 12tes gt. 15, Tlf. 20010

Bokbinderi - Oslo

C. Christensen
I
IFredr.
I
I

~

Oslo Rørleggerbedrift A.s

Aut. Rørleggere

Øvre Slottsgt. 29 - O,slo

Varme: og sanitærarbeid

Godt arb. Undersøk våre priser I

O.R.A.S.

Fisk ~ Sild en gr s

Fiskehallen - Os o

Telegr.adr.: Nordlendingen

Telefoner 10772 - 23062

Nic. NUsen

Norsk Fransk
Bildækfornyer A.s
Rødfyldgat ns Vulkaniserlllg

I Banepålegging - Vulkanisering
Ny og brukt bilgummi
Kødfyldgt. 24, Oslo, tlf. 20587

DamefrisørsaJong

Stortingsgata 26

Teldon 11013

Ingeniør og agenturforretning

Kronprinsens gt. 17 - Oslo

Telefon 20887

Marstrand & Astr p

Høyesterettsacl okat

Akersgt. 43, tiE. 3CJ.9;OO. Oslo

Telefon 9155

I
Tåsenveo<n 31 - V. Aker j
Filialer: Stockfletsgt. ,53, 78725 .

» Theresegt. 46, 92453 .

- .. . _. .

C. A. Gulbranson

! ·t.~·

Tåsen Bakeri
& Conditori

-'IContinental
!

I
I

__. ._~_~__---,OJ--.-----.-------.--'-~--_7_-----~.---~-------

I
!Victor Peders~.n
I ".
l Bokbinderi - Osio

St. Olavs gt. 3

Telefon 16691

A.s Industritrykkerle.: - Oslo


