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GJERDE BRUK L/L

Voss

Elsero mek. Verksted A.s
Sandvika . Bergen

Rep.verksted for moterer

Brødrene Sørheim
MØBELFABRIKK

Nesttun pr. Bergen

Bryggesporens Cafe
anbefales
Oppe fra 5-8
Bryggesporden 2 • Bergen
Telefon 15 577

Norsk Garveextrakt
& Kemisk Fabrik A.s

Bergen

"Spartaskjorten"
Den gode fasong fåes ved

A.S SKJORTEINDUSTRI

Bergen

A.s Norsk Speilfabrikk
& Glassliperi A.s

Bergen

Einar Kaland Efd. A.s
Musikkhandel, Musikkforlag

Vaskerelvgt. 31, Bergen

Telefon 13 172

A.s E. Ellingsen Jr.
Leverposteifabrikk

Bergen

Sambaandets Trykkeri
c. Sundtsgt. 22 . Bergen

FØrsteklasses bok· og
aksidenstrykkeri

Nordstjerna Kafe
anbefales

Torget 7, Bergen
Telefon 10496

Rødsten Kafe

Bryggen 3, Bergen

Et godt og billig spisested

Sortland Skofabrikk

Bergen

Schreuder & Jensen

Eksport og Import

Bergen

Astoria Restaurant
Spisesal og kafe
Telefon 14502

Nygårdgt. 4, Bergen

L. Dybvik
Dør. og vindusfabrikk

Telefon 17375

Fyllingsdalen, Bergen



A.s Trondhjems
Canning and Export Co.

Trondheim - Norway

Realbanken
(A.S Kristiania Hypothek· og Realkredit·Bank)

Opprettet 1886

Hovedkontor: Torggt. 2
Telefon 330490

Filialer:

Drammensvn. 20
Frognervn. 36
Fr. Nansens pl. 5

Aktieselskapet

VOSS Skiferbrud

Bergen

Løiten Almenning
Løten

A.s Tønsberg Reperbane

TØnsberg

Bjarne Raak

Telegr. adr.: Tempo

Trondheim

Borgund Sparebank
Ålesund

Egen formue pr. I·l 1949

kr. 1 500 000,-

Alm. bankforretninger

Gausdals Ysteri
Segelstad Bru



Sigurd Herlofsen & Co. A.s
SKIPSREDERI

Suhms gt. 18 OSLO Post boks 2260

Tor Kyllingstad
Telefon 61 752 . Sandnes

Fabrikk for:

Dører og vinduer, Butikk·

inventar samt spisestuer

i eik til forhandlere.

Chr. Setsaas A.s
RØRHANDEL

RØRLEGGERFORRETNING

Postboks 283 . Trondheim

En tur ut i frisk luft styrker helse og humør!

HOLMENKOLLBANEN

SOGNSVANNSBANEN

RØABA E

gir den beste start og letter hjemturen

Krom-Nikkel A.s
Galvanisk anstalt

Telefon 17962

Thormøhleusgt. 33

Bergen

NYHEIM CAFE
Hollendergt. 8, Bergen, Tlf. 11237

Serverer:
Frokost, middag, aften, kaffe,

God mat! Billige priser!

Skjøndals Slip & mek. Verksted
Andr. A. SkjØndal

Damsgård pr. Bergen

AUGUSTIN
Hospits og kafe
Eilert Slmdts gt. 23, Bergen

Telefoner: 13 684, 13 685
30 pene rom • God mat

Nelly Christiansen & Co.
Chr. Michelsens gt.• Bergen

Alt i blomster

Telefon 12671



Den fullkomne hushjelp.

MASKINAKTIESELSKAPET NILFISK

Hegdehaugsvn. 33 . Oslo . Telefon 69 30 96

Sørbye & Skattum
Oslo

Papir en gros

Posefabrikk

Papirindustri

C. T. Gogstad & CO.

Skipsrederi

Kongensgt. 6

Oslo

Jl.s Heidenl'eich & (O. Ltd.

Oslo

RØRHANDEL

A.s Slakterborgernes Fellessalg
Pølsefabrikk &

Hermetikkfabrikk

Sentralbord 68 34 30

Grønland 18, Oslo

SILKEHUSET

Øvre Slottsgt. Il

Oslo



Intersped A.s

Bergen

Knudsen i Marken
Etablert 1873

MØbelfabrikk

Telefon 13 791, Bergen

O. Støle A.s
Ålesund

MANUF AK'TUR

En gros og detalj

A.s Kulimport

-Stavanger

A.s Smith Sivertsens

Bakerier og Konditorier

Bergen

LETT OG LEDIG I

BARNEKJELEDRESSER

Koppang Meieri

Telefon 85

Koppang

-Hotell Norrøna
Ml S JON SH o TEL L

Grensen 19 . Sentralbord 42 07 24



SUPERB
c o N F E K T ION S F A B RIKE N A.S

MOLDE

Storm Martens Maskinforretning A.s
Kl R K EG T. 8 - O S L O

PILESTREDET 75 C - OSLO

"NORGE"
Betongblandere for hånd- og remdrift

Den ideelle blander for mindre bygg.

Leverer en anleggstrillebør ferdig masse pr. sats.

Svingbar til to sider for hurtig ifylling og tømming

A.s Rodeløkkens Maskinverksted & Jernstøperi
Telefon 684089 - Alnabru pr. Oslo



LEH KUHI:5
OSLO

VERKSTEDER

KJØLEANLEGG, FRYSERIER, VASKEMASKINER
OG RESTAURANTUTSTYR

Nedre Vollgate 3 - Oslo

Sentralbord 42 08 20

Fearnley & Eger
Rådhusgt. 23

OSLO

A.s Ivarans Rederi
Tollbugt. 11

OSLO

A.s Vestbanens Farvehandel
Enga 5 - Oslo

Telefoner 42 0493 - 42 5877

ALT I FARGESAKER



Jernvarer
Verktøy
Elektrisk
Kj økken li tstyr
Sport

NGWALD
~D~[b~~[f!]
TORVGATEN 4 OSLO

erktØystål . Konstrnksjonsstål

Rustfritt og syrefast stål

Støpes ål . Borstål

SWK hardmetall

STAVANGER ELECTRO-STAALVERK A.S

Jørpeland

STAVANGER STAAL A.S

Oslo

Fjeldhus Bruk
KAROSSERI FABRI KK

Alnabru pr. Oslo

Telefoner:

Kontor 683165

Lager 68 43 49

BANGDAlSBRU6ET
ALBERT COLLUT
BANGSUND

AI slags trælast"
""'-......"

anbefales

Postog Telegr. adr.
BANGSUND
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{;jod Jul!
En gammeldags jul med de tradisjonelle julegleder inntar hjemmene dette

år på ny, hvert menneske har nok med sitt strev og stell, sine gleder og sine
sorger. Men dypt i sinnet lurer angsten, vi aner de uhyggelige tilstander som
rår i verden i dag, som råder ennå, selv i julekvelden. .

Derfor faller det for mange mennesker vanskelig å la seg fange inn i jule
stemningen å føle julens fred i hjerte og sinn.

De store lidelser som rår i verden i dag kaller på sorgen og fortvilelsen. De
fleste mennesker er fylt av avgrunnsdyp sorg, usigelig åndelig og legemlig nØd
besetter menneskene. Sulten herjer og sykdommer sprer iblant folk og legger
hjem etter hjem øde. Sorg og sykdommer skaper ikke julefest!

Den skaper bare bitterhet og legger grobunn for hat. Det har vist seg at
alle store katastrofer som rammer et folk som helhet alltid har ført til store
ødeleggelser på de beste ting menneskene har bygd på gjennom mange hundre
år. Barbariet og destruktive tendenser veller fram fra alle kilder, både fra de
grumsete og rene.

Lidelsen trenger like inn i det opprinnelige mennesket, det egentlige men
nesket før århundrers langsomme utvikling har lagt en flortynn ferniss av kultur
og dannelse. Det er som ville bølgeslag når den år etter år ruller moten klippe,
selv den hardeste klippe blir skrellet av lag for lag og forsvinner til slutt i havet.
Lidelsen vrenger fram det hesligste som finnes i et menneske.

Men vi vet at en vekslende tid hvor sorg og glede skifter vil også det edle i
mennesket få grobunn til sin vekst.

Skal vi da glede oss og la vårt sinn og hjerte fanges inn i julens milde stem
ning, når vi vet at millioner mennesker lider uforskyldt i dette nå? Har vi rett
til å fryde oss når våre medmennesker vrir seg i åndelig og legemlig nØd? Har
vi rett til det?

Egentlig har ingen av oss rett til det.
Men, det gjenstår alltid et men, ikke til forsvar for vår sløve samvittighet,

men for å komme til klarhet over hva som er vår plikt mot oss selv og våre
medmennesker. .
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En stor glede.
Glede var det Gud ville gi menueskene. Glede

behøvde de den gang slik som vi lengter etter

glede nå.

Engelen sa: «Jeg forkynner eder en stor glede

som skal vederfares alt folket!»
Alle skulle få glede, også vi som lever i dag, lenge

etterpå.

Det ser ut som om vi får vanskelige tider. Det

kan bli dyrtid og ledighet og vanskelighet med mat
og klær. Dette er ytre ting som vil ta gleden fra

oss. Men ennå verre er det hvis vårt hjerte og sinn

er mørkt. Vi kan ikke være glade når vi hater og
tenker ondt om andre, eller når vi lar oss friste til

løgn og urett og ukjærlighet.
Dette som vi kaller synd, er allikevel det farligste.

Synden tar så ofte gleden bort fra oss alle; den er
en farlig, sterk makt som fører oss bort fra lys og

glede og inn i det onde mØrke. Vi vet alle hvor
sterk denne makt er, fordi vi har kjempet mot den
- - og tapte.

Men gleden som engelen forkynte var denne:

«Eder er i dag en frelser født!»
En frelser er det vi behøver. En som er sterkere

enn syndens makt så han kan kjempe og seire, og
så føre meg ut av dette mørke. Jesus ble født for å

frelse oss alle. Han var sterk og god. Fristeren
prøvde å lokke ham - men Jesus viste ham bort.
Som sann og rettferdig og ren levde han - og hans

kjærlighet var sterkere enn døden. Han kan hjelpe
oss i dag. Jesus kan frelse oss fra syndens makt og

ulykke i dag.
Det er en lykke når Jesus kommer nær og vil

hjelpe oss å vinne. Fristeren kommer og vi kjenner
lysten til å følge ham - men Jesus er også nær.

Vi husker vår barndoms jul. Når mortente lysene

formante hun alltid de små å være forsiktig og ikke
blåse for hardt, for da ville lysene gå.

Vi som ikke lider i smertens ville sess må verne

om gleden når den finnes, og ikke slukke det ut.
For i gleden finnes det så meget som kan foredle
det beste hos mennesket, som kan vekke det til

en mer bevisst holdning til det som foregår rundt
det.

Julen har nok en misjon den dag i dag. Vi må
prØve å finne en glede i å glede andre. Vi må skape
et lite gledessenter som vil lyse på livsveiene som
ligger foran oss. Vi må glede oss! Ikke fordi vi

har rett til det, men fordi det er til syvende og sist
en plikt mot oss selv.

Når vi åpner vårt hjerte for ham, da vil han hjelpe
oss å vinne. Det er deilig en gang å merke at jeg
er fri. Ved Jesu hjelp er syndens bånd revet over

det gir den virkelige glede. Og han har lovet å
være oss nær bestandig. Denne glede kan vi få sta

dig om igjen.

Vi kan se mennesker gå døden i møte, lykkelig

og glad fordi de visste at Jesus var, nær. Angst og
sorg var borte fordi han ga trygghet og glede. Og

vi kan se mennesker leve et langt liv gjennom syk
dom og plager, allikevel lykkelig fordi Jesus hjalp
dem å bære byrdene.

Vi har en frelser som er sterk og god. Han var

Guds julegave til et plaget og engstelig folk.

Han søkte intet for seg selv, ville bare frelse og
gi glede. I dag søker han oss for å gjøre oss glade.
Måtte vi åpne vårt hjerte og gi ham rom der, - så
får vi en Gledelig jul! Amen.

C. B. Svendsen.

I gledens timer hentes styrken, så vi kan stå ster
kere etterpå.

Vi vil minnes vår barndoms jul, kan vi bli som
barn i sinn og hjerte, kan vi lære å være åpne og

mottagelige for andres lidelser som et barn kan

være, da har julen lært oss den rette glede. Det å
glede oss med en dyp undertone av medkjensle.

Derfor skal vi la oss fange inn i julens varme og
trygghet, juletreet og de små lysene skal farge våre
minner og gi vårt sluknede liv håp, så det kan blusse
ennå en stund til.

Vi ser barnet når det fryder seg ved det grønne

glitrende tre, deres strålende og blanke øyne tindrer
om kapp med julelysene. Gleden har en sprede.
evne. Vi gleder oss med de små. Otto Schrøder.
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~å er del
aller

julI
Hør - klokkene ringer for deg, ja, også for meg.

De ringer julen inn, sorg, jammer, nØd og terror
og maktutfoldelse er delvis stoppet for en kort tid.

Men hvor lenge?
Folkene møtes i tanken om forsoning og evig fred,

og de minnes sin barndoms drøm om verden full
av lykke og menneskelige gleder.

I julens mørke skinner solen atter inn i de sorg
tunge hjerter. Et evangelium ble atter forkynt i de
skumre julekvelder. Et barn er født.

Vi glemmer sult og savn, vi glemmer å gråte.
Hjertedøren er lukket opp for å slippe gleden inn.

Hvilken glede?
Mange tusen, ja, tusen på tusen stiller disse to

enkle fattige spØrsmål til deg og meg - som nå
sitter og spiser oss mette på all den herlige julens
kost. Vi glemmer dem som spør: Hvor lenge? Hvil

ken glede?
I Betlehem - ved Nasarets sjø - ved Golgata,

og ellers over alt i verden går vandringsmannen,
og kvinnene og barna, og de spØr, men ingen svarer
dem. Jesus spurte selv. - Hva var svaret?

La oss stanse og se oss omkring, for et svar må

vi finne.
Når vi nå spiser oss mette, den gode maten gjør

oss søvnige, men ikke for sØvnige til å tenke. Legg
deg så ned og tenk deg grundig om, på de to enkle
spØrsmål som så mange stiller til deg og meg. Tenk
på krigens mørke år, kanskje den vil fortelle deg
og meg løsningen og gi oss et riktig svar. Det er
nå i julen vi har anledning til å ofre en tanke på
de tusen, ja på ti tusener som spØr deg og meg.
Hvor lenge skal vandringsmannen gå?

Du traff ham nok når du gikk hjem med jule
treet og bar på presangene til kone og barn. La du
merke til hvor blå av kulde hans ansikt og hender
var? La du merke til det uthulete kinner, av fattig

dom og sult?

Kanskje har han spurt deg om å få 10 Øre eller
mer, men du ga ham ikke ett Øre, kanskje var det
for brysomt å finne pengene mens du bar på alle
pakkehe? Eller var det kanskje - -?

Han så deg glad og fornøyd på din vandring hjem,
men du skjenket ham ikke en tanke mer, for du
måtte jo tenke på kone og barn, - og på trafikken
- for du kjente ham ikke.

Jesus kjente deg heller ikke. Men likevel gikk
han i døden for å frelse deg, din kone og dine barn.

Nå kan du synge: «Jeg er så glad hver julekveld»
og «Her kommer dine arme små». - -

Du har det varmt rundt deg, barna er glade i
kveld og din kone er også fylt av glede. Men snart
faller barna i søvn, og en ny dag opprinner. Rundt
omkring i vårt land lever mange av dine kamerater,
venner og bekjente som du ønsket en «God jul». Du
fikk også de samme ønsker fra dem. Det samme
ønske vil du få også av dem som spØr - men først
må du gi dem en sjanse. Gjør du det så er svaret
gitt dem. Og verden vil lyse av glede, freden vil ho
i ditt hjerte.

De smuler som faller fra ditt bord vil kanskje
kunne mette en annens mage, og ditt smil vil kan
skje varme den vandringsmannen du dro forbi.

Store ofre er det ikke, men noe må du og jeg gi!
La oss gi dem en varm tanke og i vår bønn til Jesus
erkjenne vår del av vår skyld til vandringsmannens
mØrke jul. Da tenner du lys i den mØrke verden.

.Henry Engeman.

Blind oppfinner.
En 67.årig blind stockholmer, som heter Richard

Stoltz, har funnet opp en blindeskriftsmaskin som
sikkert blir til glede for hans 6000 blinde kamerater
i Sverige og andre blinde.

I all sin enkelhet er maskinen en sinnrik opp
finnelse som på flere måter er de tyske maskinene
overlegne. Disse er forsvunnet fra markedet.

For en tid tilbake gikk Stoltzs tyske maskin i

stykker, og en ny var ikke å oppdrive. Praktisk
anlagt og hendig som han er, begynte han å fun
dere på en utvei. Etter et halvt år kom oppfinnelsen,
som har fått lovord av oppfinnerkontoret, og er
internasjonalt patentheskyttet.

Stoltz er et strålende eksempel på at en kan
komme langt med en god porsjon energi, krydret
med målbevissthet og litt genialitet. Enda han var
kommet et godt stykke opp i årene, lærte han seg
blindeskrift så hurtig at det forbauset blindeskrift

ekspertene, og i lØpet av de siste fem årene har han
skrevet av hundrevis romaner på blindeskrift.

Blindesaken.
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Hytteklokka i Mørketuebakken, Røros.

messefall
«Fred på jorden! Hør det kimer! 
Englebud i nattens timer, -
lyse stjerner over stall, -
Julen -.» «Prest, hold opp med snakken! 
Stryk den ut av ahnanakken!
Slå det opp på kirkebakken!
Kirken lukket. Messefall.»

Englebud, når hatet hvesser
vilt sitt sverd, og døden'messer
skurrende sitt Litani.
Julefred, når jorden gynger.
Orgelsang, når jernet synger
over falnes bleke dynger
Natt og Dag sin melodi! -

Da du kom herned, Barnlille,
fant du dog tilsist et stille
Krybberum, om mørkt og trangt. 
Ak, men nu er Prisen steget,
selv en ussel stall for Kveget,
selv en krybbe er for meget,
altfor meget, barn forlangt. -

J a, om du i Vinterkulden
la ditt Hode inn til Mulden.
Barn, du fanget ingen ro.
De har lagt dens Grønsvær øde,

pløid den om å sådd med døde,
drevet fram så rik en Grøde,
gjødet med det varme Blod. -

Barn, hva ville du hernede ?
Hvi forlot du dog ditt Sæde
hist i himlens palmely? 
Aldri seirer her det gode,
alltid fletter denne Klode
Tornekransen om ditt Hode
og korsfester deg påny. -

Å men Takk fordi du ville
komme likefullt, .Barnlille,
komme til vår kolde mull,
å, den har dog sine Haver,
Hyrder selv i Skyttergraver,
Konger tre, som bringer Gaver:
Myrra, Røkelse og Gull. - -

La ditt Barneøie smile,
sted den bitre Sorg tilhvile
også denne Julekveld.
Lær oss, Barn, den Kunst å lide,
Vend til Fred den såre Kvide!
Prest, gjør Kirkens Døre vide!
lys til Messe likevel!

Theodor Caspari.
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ENGELEN
kom alike\1el

av Wilhelm Schrøder

257

Karl satt på golvet og spekulerte på noe. Han
var døv, men tenke kunne han. Mor sto i nærheteu
av ham, vasket opp tallerkener og så en gang i hlant
på sin femårige sønn.

- Undres på hva det er som romsterer i hans
lille hode, tenkte hun. Karl så plutselig opp på
mor og hrukte tegnfakter.

- Gud hor i himmelen? spurte han og pekte mot
taket.

- J a, Gud er snill.
- Mange engler der oppe?
- Ja, mange - mange engler.
-- Kan englene hære barn opp til himmelen?
- J a, engler er glad i barn.
- Meg også?
- J a, engler og Gud er glad i deg.
- Jeg vil se himmelen! Skal jeg be Gud sende

en engel ned og hente meg? spurte Karl ivrig.
- Ja, gjør det, svarte mor, mens en undring

vokste i henne. Gutten er jo godt begavet - tenke
slike ting, tenkte hun. Hun stirret granskende i
det tykke guttefjeset, og det var med nye øyne hun
så på ham - som et tenkende vesen. Et stumt barn
som tenker.

- J eg vil be, sa Karl med tegn. J eg vil reise til
himmelen og se meg om. Når jeg er ferdig med å
se alle steder, vil jeg tilbake, hjem.

Han knelte og foldet hendene sine på en skam
mel. Mor trakk seg tilbake og fulgte med i hans
samtale med Gud på tegnspråket.

Karl følte at han nå var i kontakt med Gud. -
Du Gud, jeg vil se inn i himmelen. Du sende en
stor engel til her og hære meg opp til deg.

Karl syntes at Gud sa ja.
- Engelen kommer nå, sa han til mor og løp ut.

Han sto i den mørke porten og stirret opp. Han
ventet hvert øyeblikk å få se en flammende lys
engel. - Ingen engel kom . . . .

Han løp inn til mor og klaget. - Engelen kom·
mer ikke.

- J o da, bare vent en stund til.
Han løp ut igjen og stirret hardt mot den mørke

himmel med tusener av blinkende stjerner. Han
speidet mellom stjernene etter en lysende engel
som fløy nedover. Hele kvelden løp han ut og inn
og ventet forventningsfullt. Mor ha ham gang på
gang å vente litt til. Til slutt ble han sØvnig, men
ventet likevel hvert Øyeblikk å-få se engelen helt
til sØvnen lukket øynene hans.

20 år etter sto han ved et bord og tellet pil
ler, de var giftige. Han svelget den ene etter den
andre og drakk vann. Det suste i kroppen hans
som et kraftig regnskyll. Han vaklet til sengen og
falt plutselig sammen. Mørket kom og fjernet alt.

Det gikk tre dager. - --
I den dype bevisstløshet var det noe som beveget

seg. Uforståelig, hva var det som beveget seg. Det

Han sto i den mørke porten og stirret opp.
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var en tommelfinger som leet på seg, og plutselig
nådde det i tankene at tommelfingeren var hans
egen. Han leet på ny med tommelfingeren. Jo,
det var hans egen finger. Plutselig gikk det et lys

opp for ham.
- Jeg lever, lynte det fram, jeg lever fremdeles,

tenkte han fortvilet. Han lukket langsomt øynene
opp og så at det var et sykehus han lå på. Ved
fotenden av sengen satt en sykesøster og stirret på
ham. Hun irriterte ham. Han hrukte tegn til henne.

- Gå vekk med deg.

- Vekk med deg, gjentok han.
- Gå vekk!
SykeSØsteren stirret taus på ham. Han tenkte på

å kaste henne ut, men han var så svak at han ikke
greide å reise seg. Han hegynte å gråte av avmakt,
og sank i en døs. En hånd grep i skulderen hans
og ristet. Han våknet og så en lege foran seg. Legen

skrev på en papirlapp.
- Hvordan står det til? spurte han.
- Vet ikke, svarte Karl.
Legen og sykesØsteren snakket en stund sammen,

og hun gikk til sengen, klappet Karl på kinnet og
smilte vennlig. Hun løftet pekefingeren sin foran

ansiktet hans.
- Sånn må du ikke gjøre en gang til, sa hun og

ristet på hodet. Han nikket samtykkende til svar
og tenkte at det ikke ville nytte å diskutere med
henne. Han lå der i noen dager og kom seg opp.

En formiddag kom onkelen hans sammen med
doktoren til hans rom, og onkelen forklarte Karl
at han skulle bli med ham hjem. Det kokte i Karl
for det ble gjort uten hans samtykke. Ute på
gaten, da de sto og ventet på en hil, sa Karl plutse·
lig. - Jeg vil hjem til min hyhel.

Nei, ikke tale om. Du skal ho hos oss.
- Hvem har bestemt det?
- Vi har lovet dØvepresten å ta oss av deg.
Bilen kom og avhrøt diskusjonen. Da de kom

fram lukket tanten personlig opp og ønsket Karl
velkommen.

- Du mener det vel ikke - sier det hare for
høflighetens skyld, sa Karl utfordrende.

- Du må da forstå at vi må ta oss av deg. Hva
vil folk tenke om oss, hvis vi ikke gjør det.

- Stopp med kjeften din, brØt onkelen inn. 
Hvorfor skal dere to bestandig kjekle?

- I rolige stunder snakker hun aldri til meg,
men det er hare i trette hun hører på meg, svarte

Karl og ville yppe igjen.
- Hold kjeft, dere to. Se å hli ferdig med mid·

dagen, hrølte onkelen og puffet dem inn i stuen.
Etter måltidet satt Karl alene i spisestuen og leste
gamle blader som han hadde lest flere ganger før.
Onkel og tante var gått til kjøkkenet, og en time
gikk. De var fremdeles usynlige, han holdt ikke
ut stillheten og gikk gjennom andre like stille rom
til kjøkkenet. De kvakk da de så ham.

Hva er det du vil? spurte tanten.
- Ut og lufte meg litt.
- Nei, ikke tale om. Du er ikke sterk ennå,

svarte hun og førte ham tilhake til spisestuen, tok
opp hladene og ba ham lese dem. Så forsvant hun,
tilbake til kjøkkenet. Han satt og kjedet seg, mens
han etter gammel vane stirret på det ene bildet ette'r

det andre som hang på veggene. Det tok en halv
time å bli ferdig med alle bildene - han holdt ikke
ut og gikk igjen til kjøkkenet, men der fant han
ingen. Han kikket ut av vinduet og så tanten gesti
kulere til noen andre kvinner som lyttet oppmerk.
somt på henne. Akkurat som en grammofon, tenkte
han. Han skrev på en papirlapp:

Kjære dere!

Jeg går hjem til min hyhel. Følg ikke etter meg.
Ha det hra, og glem meg så fort som mulig.

Den døve tosken.

Kort etter satt han i en trikk som suste nedovet·
til sentrum. Idet han gikk av trikken, grep en
tykfallen kvinne ham og snudde ham helt rundt.

- Er det deg, Karl? sa hun. Nei, men, du ser
jo ganske hra ut. Hørte at du var på sykehuset.
Kom og bli med meg hjem.

- Nei, dessverre, jeg må hjem til min hybel.
- Vær så snill å bli med meg, ba hun. Det er

ikke hra at du er for mye alene, og datteren min
vil gjerne se deg. Bli med og du vil gjøre meg glad.

Han fulgte motvillig med henne, og kort etter
sto hau i stuen hennes og hilste på datteren Else.
Han ønsket seg langt vekk på grunn av hennes
overstrømmende sympati.

- Du kommer her så sjelden, siste gangen er to
år siden. Det er hestandig hyggelig å få hesøk av
deg. Du må komme her oftere, sa Else med lang
somme munnbevegelser. - Vi forstår godt hva du

SIer.

Karl følte seg både flau og stum og visste ikke
hva han skulle svare.

Plutselig løp en dame inn i stuen, snakket hes
blesende og forsvant med hegge kvinnene etter seg,
mens Else vinket Karl etter seg. De sprang ut, tvers
over trappeoppgangen til en entredør. Else dytter

nervøst på Karl.
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- En jente skriker der inne. Du får gå inn og
hjelpe, sa hun.

Han nikket og løp inn i entreen, og i stuedøren
så han en mann i glødende raseri med en brødkniv
i hånden forfølge en 18 års jente som krøp i redsel
bak en divan.

- Stans da mann, stopp - hallo - stopp! ropte

han.
Men mannen hørte ikke noe og fortsatte den ville

jakten og kom tett inn på henne. Karl ble desperat
av det uhyggelige syn, tok to kjempesprang opp til
bordet og stupte rett mot mannen. Kollisjonen var
voldsom, de rullet over noen veltede stoler, han
merket at mannen var mye sterkere. Jernnevene
hans boret seg inn i Karls kropp så det sved, og i
det lynsnare øyeblikk forsto han at han ikke eide
en sjanse mot mannen. Etter et voldsomt basketak
greide han å rive seg løs. Begge to spratt opp, og
Karl slo ut flere harde slag som ikke virket noe
større, bare som en slags bremsing på den dyna
miske mannen. Han begynte fortvilet å steppe bak
over og ble stanset av veggen. Han sto -, tok imot
det stormende lutende hode, løftet sitt høyre kne
hardt mot ansiktet og støtte ham brått fra seg. Han
rev til seg en stol og slo av all kraft på mannen
som lå på golvet og brølte. Han kunne ikke reise
seg, men Karl som hadde fått blod på tann, fiket
til ham og skjelte ham ut. Karl følte seg sterkere
og lettere til sinns etter å ha tømt all sin bitterhet
på ham. Bitterhet som i månedsvis hadde ligget
innestengt bak hans rolige vesen. Det rolige vesen
var bare en tvangstrøye som han måtte ta på seg
for å kunne leve i samfunnet. Nå var mannen blitt
redd, for en så rar enstonig stemme hadde han aldri

hørt før.
En hånd dyttet Karl bakfra, han snudde hodet

sitt og så Else sammen med noen politimenn. De
tok vare på mannen, og Else dro Karl med seg til
sin stue. Han vasket ansiktet sitt, vannet gjorde
underverk med det opphovnete fjeset. Nå så det
nesten helt normalt ut. Else og mor snakket i mun
nen på hverandre, han forsto ikke pratet og spurte

Else.
- Mor forteller at du har bestandig vært sånn

som gutt, du sloss ofte for andres skyld. Du har
bestandig vært en god gutt, svarte Else. Du husker

vel at du hjalp meg mot noen frekke gutter. Fra
den dagen likte jeg deg, og min mor også.

- Ja, jeg husker, men jeg gjorde det ikke av
edelmot. Det var den eneste måten jeg kunne hevde
meg på. Min far var brutal og det skapte i meg en
uutslukkelig trang til å beskytte - mot alt som var

stygt og rått.

- Var din far slem, så pen mann, flott sang
stemme, spurte Else forbauset.

- Han var utspekulert djevelsk. J eg har flere
arr på kroppen, to arr i ansiktet til minne om min
storartede far!

- Fortell mer om din far. Det var ingen som
visste det.

- Jeg lovte mor aldri å sladre noe om far. Hun
var dum og vek, men hun reddet meg mange ganger
fra ham. La oss snakke om noe annet, for tanken
på hvordan han var gjør meg rasende.

Else begynte å fortelle om sine juleforberedelser
og fikk Karl til å love at han skulle være hos dem
julaften. En kort stund etter tok ~an avskjed med
dem. Else fulgte ham ut i gangen og skulle lukke
opp døren for ham, men snudde seg plutselig og
så alvorlig på Karl.

- Du, Karl, kan vi ikke være kamerater? Jeg
har bestandig likt deg.

- Med meg? Døv og med den fyllikkstemme jeg
har. Jeg blir bare i veien for deg over alt. Det er
lettere å ta med en hund enn meg.

- Du må ikke tenke sånn! Du vet at jeg - -,

min forlovede dØde i sommer og det var hardt. 
Hvorfor får jeg ikke lov å være god mot deg?

Hun så bedende og moderlig på ham. De stirret
tause på hverandre og leste hverandres tanker.

-- Ja, som kamerater så lenge det går, sa han og

trykket hånden hennes.
- Nei, bestandig, hvisket hun med tårer i øy

nene, og gjengjeldte håndtrykket hans. - Jeg skal
gjøre deg glad, få deg til å tenke bare på det som

er lyst og godt.

Et dO\l1 språkgeni
En døv kvinne, LaIla Lee i Ossian, behersker 3

språk, nemlig engelsk, tysk og norsk. Hun er født
i Norge, men kom i unge år over til U. S. A. Hun

ble døv i barudommen.
Hun gikk på forskjellige skoler og lærte på den

måten disse språk, ennskjønt hun ikke kan høre
noe, kan hun avlese dem utmerket fra leppene.

Hun har besøkt Gallaudet College, de døves høy
skole.

En dO\l "\linnelig i1Y\ler
I Syd-Dakota i Amerika bor en døv kvinnelig

flyver. Hun heter Nellie Wilhvite og har fløyet i alt
2000 km. Hun kontrollerere motoren ved hjelp av

følelsen.
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] O h s S. Rek k ed a l

OO\1EBflRl\JET

Fantasiens verden er barnets verden

Hjerneseller er nyfikne og saftige og absorberer
alt barnet ser, fØler og opplever. - Verden er så
stor, og barnet så liten og undrende. - Det ser
himlen som hvelver seg fra fjell til fjell, lik et lokk
trukket med asurblått stoff, hvilende på fjellets
runde rygger.

- -- Natten tenner lysblussene under taket, de
vrimler i det fjenie og blinker ustanselig. Barnet
stirrer betatt og undrende. - - Mørke skybanker
driver inn over åsene og skjuler de lysende stjerner.
I mørket ser barnet lysende fra vinduer og lykter
som skinner imellom skogene, lysene flimrer og
blinker, og barnet nikker betatt. I elva skinner det
også fra mange små lys som vugger i takt me<! de
hvirvlende bølger. Barnet undrer seg og tror det
bor folk i elva, og grunder på hva det kan være for
slags folk. - En gang har barnet sett et uhyggelig
og heslig hode som fløt på elva, det lyste fra øynene
i den mørke natt. Barnet ble redd og lærte om nat
tens mørke liv. - - Det måtte være «Nøkken» ~
Men også natten har lys! Barnet syntes at månen
skinner så koselig, især når den er «fulh. Det føler
seg trygg når det går ute med mor mens månen
flommersittOlys over veiene for dem. -

Barnet springer ute på marken og kjenner de
tusener grasstrå som rasler imellom de små, lubne
og trippende ben. Med ett gjør det en kollbøtte og
ruller seg på marken og kjenner seg så henrykt.
Det er så godt å kjenne solens strålende varme på
kroppen. Den gule, flimrende og luende skiverul·
ler langsomt ogo sikkert som en stor klokke på hvel
vingen, inne imellom driver mange skydotter som

blender sola. Sola skinner og varmer, for barnet
er det bare fryd og gammen. Over markene flyr
sommerfugler som stråler i mange regnbuens far
ger, de flagrer sorgløst i en mild vind. Ofte for
søker det lille å fange sommerfugler med sine små
og lubne hender, men like lett flagrer sommerfug
lene fra sted til sted og lar seg ikke bli tatt av de
små ivrige hendene, hvor mye enn det lille strever
og springer etter de flagrende blomster. - -

En gang har harnet sett solnedgangen på havet
og tror derfor at sola sover i havets dype seng om
natten. --

Det lille ser regnhuens glitrende bånd heve seg
høyt fra ås til ås over grønne skogen og de gule
marker, de vakre hrutte farger stråler. Barnets store
lengsel er å få komme nær regnbuen og få føle på
den med sine hender. Men bestandig ligger regn
huen langt horte, fjernt og utilnærmelig. -

Høstens drakt stråler hektisk og hrusende i varme
farger, livet ebber ut. Lauv mettet av solens lys og
varme, og av regnets væte faller av kvistene og daler
ned på marken.

Naturen med de tusener sprikende greiner med
lauvtrær og klissvåte brungrønne mose går i dvale,
de sover vintersØvnen. K1,1lden kommer og de første
snøfiller daler ned. Barnet jubler og fryder seg.
Nå skal kjelken fram, den kjære farkosten.
- Den frøsne natur smyger seg inn under snødek
keLGran og furu bøyer seg, snøkledet breier seg
stille over dem og gir dem sitt vern mot kulden.
Alle sammen sover. I søvnen stråler bjørken i skin·
nende hvit kniplings nettverk som kulden og rimen
har flettet og spunnet. - - - - Barnet ser og
ser og undrer seg. - -

Snøfonnene står høye langs veikantene, harnet
undrer seg over at den hrunsvarte jorden ikke kom
mer til syne, om det blir brøytet og måket aldri så
dypt. Fortsatt ligger det ujevne snØdekket seg over
alle brøytede veier som om jorden var forvandlet
til snø. o

Barnet ser de hvite snøfaner som hreier seg over
marken og glitrer i sola, forskertrangen våkner i
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barnet, den minnes jorden og tenker at den må fin·
nes under snøen. Nå vil barnet konstatere det. -

I kjøkkenet finner det lille et sØppelbrett og sprin·
ger ut i snØen og begynner å grave i den. Møysom.
melig strever det med søppelbrettet og skuffer snØen
til side, gwpen blir større og større, snøhaugen om·
kring vokser. Barnet synker dypere ned, snart blir
det lille hode borte i hulen. Enda forblir jorda seg

usynlig og ]Jarnet undrer seg, men like iherdig ar·
beider det videre og skuffer snØ over seg til værs.
Endelig treffer skuffen noe hardt på bunnen, og
barnet skjønner det lakker mot slutten med snøen.
Til slutt kommer hardfrosset brunt jord til syne,
målet er nådd! Barnet stirrer ned og forstår at
jorda har alltid ligget der urørt, og at det er bare
snØen som gjemmer den. Det lille er kry, det har
oppdaget noe stort.

- - - - De nysprungne og saftige hjernesel.
lene suger alle inntrykk som barnet opplever, ser
og føler, det som det lille forstår og ikke forstår.
SeIlene lagrer alt barnet har opplevd. - - -

Det er mye som det lille ikke forstår. Å spØrre
og grave er et ukjent begrep, derfor er barnet helt
alene i sin egen verden. Fantasien florerer og det
lille ser og drømmer i virkelighetens og fantasiens
verden. Det skjønner på en måte at alle andre men·
nesker lever i en annen verden som barnet ikke
aner innholdet av.

Ofte springer barnet til mor for å få kjærtegn,
det er så trygt å være hos mor. Det er så deilig å
sitte på hennes fang. Barnet sitter så trygt og kjen.
neI' de kjære hender som stryker håret og kinnene.
- Språkets mylder er et lukket land for det lille. 
Vil det ha mat, putter barnet bare en finger i mun·
nen, mor skjønner meningen og smØrer et brØd.
skive og gir det til det lille. Mellom barnet og for
eldre og søsken er det brukt et slags språk i den
aller enkleste form, fattig og utilstrekkelig - 
men det gjør tross alt nytte.

Det hender ofte barnet slår seg vrang, da blir det
ikke lett å holde styr på det lille. Men ser barnet
hvor bedrøvet mor er blitt og skjønner at det har
gjort noe galt, blir det bedrøvet og vil gjøre noe
godt igjen. - Far er liksom overhodet i familien,

og han virker så myndig.
Mange ganger tar storesøsken barnet med seg ut

og kommer sammen med andre store barn. Ute på
marken leker de, mens det lille bare står og stirrer
lengselsfullt og vil være med, men får ikke lov.
Det lille barnet forstår ikke hvorfor ...

Det som barnet undrer seg mest over er at folk
taler - mor, far og søsken, ja tilmed den mindre
broren. De snakker og ler og snakker igjen. Barnet

synes det er så rart,- det vil også snakke og sier:
babie·babie·babie - - og blir ikke klokere av det.

Når de andre ler, vil barnet le med. Men det blir
bare en grimase og det lille begriper ikke noen ting.
For barnet har det aldri vært noe latter, det lille
ler ikke og smiler ikke, men bare stråler når det får
noe godt eller når det er glad.

Dets lille ansikt er så alvorlig, og øynene stirrer
stadig fulle av undring med spØrrende uttrykk.

En gang så barnet 17. mai·tog med vaiende flagg
og blafrende faner, det var et storslått syn. - 
Siden vil det lille også bære fane. Feiekostskaftet
plantet i magen med børsten strittende full av skitt
i været, bærer barnet fanen og går i en stor parade,
i fantasien er kosten blitt en fargestrålende mektig
fane som blafrer i vinden.

- - - - - En dag sier far til det lille barnet
med noen fakter og forklarer: «Du skal til skole
- - bære skolebøker under armen.»

Barnet forstår og stråler av glede. Endelig får
det gå på skolen akkurat som andre - - med

noen fakter spØr den lille: «Jeg gå til folkesko·
len der nede?» Men far rister på hodet og for·
klarer: «Du reise til der det er mange - mange
hus.» Barnet skjønner det er byen hvor snille beste·
foreldre og tanter bor og stråler like meget for det.

Så kommer den store avreisedagen. Mor og barn
har gjort seg reiseferdige. Toget kommer dunkende
inn på stasjonen, jorden dirrer hver gang toget
pustet. Barnet skjønner at det er en. høytidsstund
- - noe som ikke pleier å forekomme. Så går de

Hjerneseller er nyfikne og saftige og absorberer alt barnet ser.
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begge inn i toget, og lokomotivet ruller av sted og
trekker alle vognene.

Far og søsken er blitt igjen på stasjonen og vin·
keI', de blir mindre jo lengre toget fjerner seg fra
stasjonen. -

Toget farer igjennom mange nye verden. Barnet
ser ukjente landskap farer forbi vinduet, telefon·
ledninger gynger grasiØst mellom stolpene. Verden
er så stor og underlig. -

- - - - - Hjernesellene absorberer uopphør.
lig alt som sees og oppleves, alt, både det som for·
ståes og det som ikke forståes. Barnets livlige øyer
stirrer med spørrende og undrende blikk på alt det
blikket fanger ...

Høstkveldens mørke faller, lysende prikker farer
forbi i mørket som små kometer i hvitgule streker.
Plutselig flommer det foran vinduet et velde av
blinkende og store lys. Det er et hav av strålende
lamper, og som perler i snor skinner lyktene i rek
ker og rader tvers nedover dalen mot fjorden som
speiler seg i lyshavet. Det er et mektig eventyr. 
Det er noe som barnet ikke kan fatte.

Toget ruller langsomt inn i en kjempehall, loko·
motivet peser dampende etter anstrengelsene. Mor
leier barnet ut. Det vrimler av fremmede mennes
ker på perrongene og i den store hallen, det er så
trygt å kjenne mors faste og varme håndtrykk i sin
egen hå~d.

Det er en ny og ukjent verden, det lille forstår
til sin store skuffelse at besteforeldrene ikke bor
der.

Gatelyktene skinner, lik lysende måner, utover
gater og fortau, på begge sider kneiser høye bygg.
Trikk larmer forbi og biler farer forbi i alle ret·
ninger. Mor leier barnet oppover gaten mot en
ukjent verden. - - - - - - Hjernesellene suger
alle rare inntrykk barnet får.

- - Neste morgen leier mor barnet gjennom
alle~n. Høye kastanjetrær breier sine bladrike grei.
neI' og kaster mørke skygger utover gaten. Ikke et
eneste solgløtt trenger gjennom.

Grått og trist og Øde ligger gårdsplassen imellom
gråe og like triste skolebygninger. På gårdsplassen
er det ikke et eneste liv å se, alt virker så dødt som
om livet ikke eksisterte der.

På skolens kontor snakker mor med bestyreren,
rundmaget og fippskjegget mann som danser opp
og ned på gulvet når han snakker. Han klapper
det lille barnet på hodet, men det bare stirrer på
fippskjegg~t og de blanke lorgnettene som kaster
tilbake lynende solstråler.

På gårdsplassen myldrer det nå av barn, store og
små gutter og piker fra 7 til 18 års alder. De sprin-

ger i alle retninger og leker. Alt er så fremmedartet
og barnet føler seg ikke trygg. Det hjelper ikke
stort om voksne klapper det gemyttlig på hodet.

Snart forsvinner mor så stille, stille.
I den lille skolesalen sitter de små elever benket

rundt i en halvsirkel, midt på gulvet sitter en eldre
dame på en stol, bak henne står den sorte tavlen.
Det lille barnet som sitter imellom de andre brå
kende barn forstår ikke hva som foregår. De andre
elevene er vant med de't nye og fremmedartede mil·
jøet, de har vært her i flere dager alt.

Klokka tikker på veggen, det lille barnet ser på
den og venter, det forstår klokkens formål om det
ikke kan lese den.

Plutselig reiser det lille barnet seg midt under
timen og peker på klokken og vil gå til mor, men
lærerinnen holder det på plassen, og det lille bar·
net forstår ikke. - -

Omsider ble den siste timen ringt, og alle elevene
stormer ut på gårdsplassen, det lille tenker bare på
å gå til mor igjen, men blir holdt tilbake. Da ten·
keI' det at mor kommer snart for å hente det lille
igjen. -

Tiden går, og barnet forstår snart at mor ikke
kommer igjen og føler seg ensomt. Det finnes ingen
trygg fang, ingen gode kjærtegn.

Mismotet vokser, verre blir det når barnet får
se den svære og utrivelige sal med senger i rekker
som likkister.

- -- _Jål' det mørkner, kryper barnet inn under

vatt-teppet og begraver seg inn i den harde og kjø·
lige madrassen. Det er ingen som holder det i hån
den ~ ingen som klapper det på kinnet - ingen
smil og ingen gode øyne. Ikke noen aftensky som
seiler ute mørket.

Og barnet føler seg så ensom som aldri før, og
tårene strømmer på dets runde kinn. Hjernesellene
absorberer alt - hvert eneste fnugg av barnet opp·
levelser, både godt og ondt. -

Det lille gråter i søvn, men hjernesellene er like
våkne og arbeider uopphørlig, dag som natt. SeIlene
trekker drømmens flortynne slør over barnets sinn.
I drømmen er det lille hjemme hos mor og far og
leker med sine søsken. Det drømmer om skogen,
marken, engene og dyrene hjemme, fremfor alt
pusen med den hvite snuten, hunden med det svarte
ragget, de lubne høner og den rare skittviktige
hanen.

Barnet drømmer videre om elva hjemme, den
buldrer under broen og renner nedover strykende
og forsvinner imellom busker og kratt i det fjerne,
det lille vet ikke hvor elven renner hen. -



Nr. 12 TEGN OG TALE 263

Uforglemmelige

opplevelser

etter en

KOMET·
oppdagelse

Olav Hassel

Olav Hassel i instituttets laboratorium sammen med
instrztmentmakeren Sven Bråthen som' også er døv.

Etter anmodning av dette blads redaktør skal jeg
her gi en beretning om en av mine komet.opp·
dagelser for 10 år siden. I den tiden bodde jeg
hos en småbruker ved Hokksund. Den 14. april
1939 falt jeg aven sykkel på løs sand i en veisving
og holdt på å brekke min venstre underarm. Samme
dags aften måtte jeg oppgi mine vanlige astromo
miske observasjoner og legge meg tidlig med den
nesten hrukne underarm hvilende på hrystet.

To dager etter kunne jeg gå ut og kikke på
stjernehimmelen. I et skygløtt, lavt på nordhimlen
søkte jeg etter en liten lysforanderlig stjerne. Da
fikk jeg uventet øye på en komethale i prismekik.
kerten. Klokka var 22,35. Etter å ha forvisset meg
om at det ikke var sansehedrag travet jeg av sted
til rikstelefonstasjonen. Dessverre var den stengt
og alle lys i vinduene var slukket. Jeg banket på
en av vindusrutene og vekket opp telefondamen.
Etter min anmodning ringte hun opp observator
Lous i hans villa ved Holmenkallbanen. Uheldigvis
varhimlen over Oslo overskyet så han kunne ikke
se noe, og ba meg varsle professor Rosseland. Pro
fessoren trodde ikke på meddelelsen om den nye
stor kometen fordi han ikke hadde mottatt lignende
meldinger fra utlandet. Jeg skyndte meg hjem og
rettet min stativkikkert mot kometen, hver g,ang
den ble synlig i skygløttene inntil klokken 2 natt.
Med det hlåtte øye så kometstjernen ut som en lys
dempet stjerne av 3. størrelse, og dens svakt lysende
hale strakte seg ca. 7 grader (14 fullmånediameter)

oppover.
Neste dag ringte telefondamen opp astronomen

Sig. Einebu på Dombås og fortalte min komet·
oppdagelse og oppga kometens posisjon og lysstyrke
kvelden før og videre hvor den neste kveld kunne
søkes etter et døgns vandring blant stjerner.

Astronomen telefonerte øyeblikkelig til KØhen
havn observatorium, men fikk det svaret at astro
nomene der kjente ikke til noe om ,kometens eksi
stens. Astronomen Einebu syntes det var rart, og
undret seg over min noe fantastiske melding. Sam
me dags kveld fikk han og hans sØnn se kometen i
en, for lys vårkveld med forstyrrende nordlys som
blusset opp.

I Hokksu~d og i Oslo kunlJ.e kometen ikke sam
tidig sees på grunn av uvær. Den 18. april, morgen,
fikk professor Rosseland i Oslo telefonmelding fra
Dombås som bekreftet min melding om en.ny komet
som var s)'!1lig' på himlen. Etter en·to forspilte
dager telegraferte professor~n straks til den astro
nomiske sentralstasjon i København, hvorfra ny
heten om kometen ble kjent over hele verden gje~

nom radioen.

Samtidig mottok jeg telegram fra professoren som
ba om opplysninger om min oppdagelse, min virk
somhet og fotografier til Norsk astronomisk tids

skrift. Noen timer senere fikk jeg et av de første
lykkønskningstelegrammer fra murmester Gotfred
Scholdam og frU:e i København. Han var tidligere
generalsekretær ved Den nordiske utstilling av døves
arbeider i 1934, og husket meg godt. Han hadde
visstnok hørt radiomelding eller lest i avisen om
kometoppdagelsen aven norsk «døvstum»:'J to

etterfølgende uker var min tid sterkt opptatt -
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daglige korrespondanser innen- og utenlands, presse
besøk, fotografisk arbeid og nordlys- og komet·
observasjoner nesten hver natt, så jeg fikk ikke
sove mer enn 2-3 timer hver morgen.

I de første netter var det en usedvanlig opp
levelse for meg å iaktta kometen, som enda ikke
hadde fått navn og hvem den første oppdager kunne
være - norsk eller utenlandsk.

Det lykkes ofte utenlandske astronomer å opp

dage nye kometer eller stjerner som var usynlig
for det blotte øye, så lyssvakt~t'jeg selv med min
største kikkert umulig kunne skjelne dem! DerfOl\
tvilte jeg på min prioritet og sa til noen at den
siste kometoppdagelsen sannsynligvis alt har vært
oppdaget i utlandet.

Etter 4 dagers spenning og uvisshet fikk jeg ende·
lig et av de første trykte meldingskort som ~endes

til astronomene i hele verden fra København. På
kortet sto det følgende: Komet Hassel (1939 d.).
Tirsdag formiddag den 18. april innløp et telegram
fra Sentralbyrået i København observatorium fra
professor Rosseland, Oslo, om at Hassel, Hokksund,
den 16. april hadde oppdaget en komet av 3. stør
relse i posisjon rekt. lh 27m, dekl. + 41 0

• Kome
ten ble tirsdag aften observert fra København obser
vatorium, den viste seg å være ualminnelig smukk
med tydelig kjerne og hale og var sterkt grønnlig
farget. ,

Senere innlØp telegrammer om kometoppdagelsen
fra andre astronomer: to i Russland, en i Tsjekko-

Olav Hassel.

slovakia, en i Frankrike, en i England, en i U. S. A.,
en ved Persia's nordgrense og en i Japan.

Like etter fikk jeg noen brever som kom med
luftposten, det var fine fotografier av kometen fra
en norsk dame som arbeidet hos en verdensberømt
astronom i Frankrike, og fra en annen astronom i
Tsjekkoslovakia. Den norske damen som er astro
nomiassistent nær Paris var ikke mindre stolt over

den norske kometoppdagelsen. Hun ba om mine
fotografier og min biografi til den franske astronom,
som skulle holde foredrag og fremvise lysbilder av
meg og kometen i et forestående astronomisk møte
i ParIs. Fra Tsjekkoslovakia fikk jeg uventet aviser
som inneholdt artikler om kometen og bilde av meg.

Dl1Ytsjekkiske språket er et konsonantrikt språk
sOW' jeg nesten ikke forsto.

Fra Oslo Universitet mottok jeg et oppbrudt brev
.f~a Frankdit~, som først ble feil levert til en annen
- professor '0. Hassel - som jeg ikke kjenner.
Vedkommende professor, Odd Hassel, sendte brevet
videre til meg, ledsaget med beklagelse og unnskyld.
ning for hans ufrivillige uhell. Brevet var fra en
fransk astrolog, som ba om min fødselsdato og min
historie tiden før kometoppdagelsen.

Senere mottok jeg et omadressert brev fra en døv
billedhugger, Ludvig Biischer i Tyskland - noen
tid før overfallet på vårt land. Han fortalte at det
var en gledelig overraskelse for de døve i Tysk
land å lese aviser om kometoppdagelsen aven nord·
mann. Han lykkønsket meg og sendte meg et ut
klipp fra en tysk avis som hadde mange rare over·
skrifter: blant annet «Bonden som himmelforsker.
Olaf Hassel blir udødelig! Døvstum amatørastro
nom oppdager en komet.»

Videre fortalte hr. Biischer at han har gått på

døveskole og utdannet seg til billedhugger og teg
ner i Diisseldorf og Miinchen. Han deltok i krigen
mot Frankrike 1917-18 som soldat. Fra 1919 ble
han selvstendig billedhugger i Osnahriick, hvor han
er gift og har to hørende barn.

Etter innbydelse fra professor Rosseland var jeg
til stede i Norsk astronomisk selskap i Blindern
universitets auditorium. l min takketale for den
æresbevisnnig jeg ble til del fortalte jeg blant annet
at jeg har en eldre døv bror, Nils, som selv har
oppdaget lnnes komet mens den gikk ned sørvest
en januarkveld i 1910 - en dag før han, i sin hjem
bygd ved Kongsberg, leste derom i avisen. Videre
fortalte jeg at hans yngste hørende datter, ni og et
halvt år gammel, klipte ut og gjemte et avisbilde av
sm onkels komet, og at hun muligens også skulle
bli astronom. Min tilfeldige spådom holder på å
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gå i oppfyllelse. Nå som student, 22 år gammel ble
hun valgt til kasserer og redaktØr i Norsk astro
nomisk selskap, og har fått eget arbeidsværelse i
Astrofysisk institutt.

Under en kaffefest på universitet hilste en gam
mel nestformann i orsk astronomisk selskap på
meg og sa at han i sin tid var ekspedisjonssjef i
Kirkedepartementet. Der arbeidet han sammen med
Lars Havstad - en av Norges fø~'ste dØve studenter,
som døde i august 1933 etter en trafikkulykke.

Neste dag var jeg gjest i professor Rosselands
hjem i Astrofysisk institutts tårn, som har innemurt
veranda og glimrende utsikt. Professoren og hans
frue visste ikke at jeg samtidig feiret min fødsels·
dag hos dem. Fru Rosseland fortalte meg at hun
som barn på sin mors arm ble båret inn i et døve·
møte i Haugesund, hvor hennes bestefar som sjø
mannsprest var sammen med døveprest Conrad
Svendsen.

Der så hun så meget rart som hun aldri glemmer.
Etter min oppdagelse ble aprilnettene i Norge

snart for lyse til å iaktta kometens videre vandring
med det blotte øye.

Den 24. april så jeg til min forundring at komet·
halen var forsvunnet, mens bare kometkjernen var
synlig, som ble stadig mindre og lyssvakere. Etter
9. mai kunne jeg ikke lenger se den på grunn av de
lyse vårnettene.

En polsk astronom har beregnet kometens bane,
og det viser at Hassel komet ikke skal bli synlig
igjen på himlen før om ca. 300 år!

Andre kometer har forskjellige anlØpstider, fra
noen år til tusen år!

Det er underlig å tenke pa at hvis jeg ved syk.
keluhellet hadde brukket armen og blitt innlagt på
sykehus, så ville kometen ikke ha vært oppdaget
av meg, og det ville ikke blitt noe av den historien
som er fortalt. Olaf Hassel.

Humor

Hos fotografen.

- Vær så snild å se litt 'glad ut.
- Det tør jeg ikke. Fotografiet skal sendes til

min kone som er på landet, og hvis hun ser at jeg
ser glad ut, så vil hun komme hjem for å finne ut
hva grunnen kan være.

- Du Hans, fikk du julepresanger i år?
- Ja, jeg fikk klem av kona.

O. S.

Døv danserinne
Miss Helen Hackman, danserinne i New York, er

født stum og døv. Da hun var 12 år fikk hun plut
selig evnen til å snakke. Hennes stemme kunne ut
trykke tonefall og aksent.

Dansen er imidlertid - forsikrer hun - hennes
rette element. Denne kunstart har hun syslet med
siden sin barndom og behersker denne kunst med
stor ele'ganse og ynde, og hun tolker sine kjensler
og stemninger med sin dans.

Restaurant med dansesal
I Wisconsin, U. S. A., har et dØvt ektepar startet

en restaurant med dansesal. Gjestene gjør sine be·
stillinger enten skriftlig eller muntlig til parets
hørende barn, som med tegnspråk meddeler bestil
lingen videre til disken.

Døveteater i Finnland
Helsingsfors teater har opplevd en sjelden fore·

stilling, som sikkert vil stå som en merkepel i teate
rets historie. Elevene ved døveskolen i St. Michel
oppførte et gjestespill på Folketeatret. De fremførte
Topelius sagaspill "Prinsesse Tornerose». Eksperi
mentet ble gjennomført med glans. Den tekniske
side av arrangementet ble avviklet på en enestående
måte. Døve opptrådte i sine roller med pantomime
og tegnspråk, samtidig som en konferansier leste
opp replikkene for publikum.

Døve flyvere
I Amerika finnes det for tiden 16 døve piloter,

de fører sine fly med stor sikkerhet og har åpnet
adgangen for andre døve til retten å føre fly.

DØvheten spiller ingen rolle og er ikke til hin·
dring for evnen til å kunne fØre et fly. Statenes
departement bygger bare på personlig dugelighet
uten hensyn til om flyaspiranten er døv eller hø
rende.

En døv amerikaner, Bill, kjøpte en armemaskin
som kostet hæren 8000 dollar, men som etter kriO'en

"sank i pris og kostet 1200 dollar. Prisen på et fly
ligger noe lavere enn hva en bil koster. Flere unge
døve søker seg til flymaskinindustrien Impulsene
og den første innføring i maskinlære henter de fra
skolen. Det er noe annet enn de døve obligatoriske
og antikverte skomakeri·, skredderi· og snekkeri·
fagene hos oss.

Verdens største døveskole
Selvfølgelig er det i Amerika. Skolen i Illinois,

Nord.Amerika, har 700 elever.
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2-Justinus ftmbmsi
Døv billedhugger med verdensry

I Eisenstadt, fØdestedet til Haydn og Liszt, ble
Gustinus Ambrosi født den 24. februar lS93. Hans
far var professor ved Wiens kunstakademi, han var
musiker og har komponert en del sanger og kirke
musikk.

Gustinus spilte klaver og fiolin med virtuositet
da han bare var 6 år g~mmel. Han var helt opptatt

av musikk.

Men så ble han rammet aven alvorlig hjerne
betennelse og lå lenge syk. Da han reiste seg fra
sykeleiet hadde han tapt hørselen. Fra da av ble
han et ensomt menneske, skilt fra kretsen av sine
lykkelige søsken og lekekamerater, bannlyst fra
toneriket som han elsket så høyt.

Den begavete gutten bl~ henvist til seg selv og

Kain.

sitt 'indre liv. Ambrosi glemte aldri det siste ordet

han hørte i sitt liv. Det var under hans sykdom, da
han hørte legen komme med følgende erklæring til
sin mor: «Frue, min kunst er uttømt, hans liv står
ikke til å redde!»

Under oppvekstårene fikk Ambrosi ikke nyte godt
av systematisk undervisning, og han brukte å be
tegne seg selv som en evig elev av naturen.

Ambrosi er et gammelt florentinsk navn. Hans
slekt talte mange store kunstnere, malere, billed
huggere, gullsmeder, arkitekter og komponister, og
var en sterk representant for den klassiske floren
tinske kunst.

Da han var IS år gammel gikk han på Wiener
akademiet, men 3 måneder etter sendte de gutten
vekk som talentløs, en ikke ukjent foreteelse i kun
stens verden. De hadde ingen forståelse av hans
eiendommelige trang til det voldsomme og ubendige
i livet og kunsten. En sto hjelpeløs overfor hans
uttrykksfulle og voldsomme språk i skulpturene,
disse forvridde skikkelser som sto der og ville tale,
men som ikke kunne. Skikkelser som reiser seg i
en veldig trass mot en grusom skjebne, sØnderrevet
av kval. Men tross dette fikk IS-åringen noen måne
der senere den Østerikske og den Østeriksk-ungarske
statspris for sine arbeider.

Som lærling hos en dekoratør og billedhugger i
Prag opplevde Ambrosi å se et menneske falle ned
fra et høyt stillas og brakk nakken. Han ilte den
beskadigede til hjelp. Denne forsøkte å snakke,
men kunne ikke tale mer. - Denne hendelse virket
voldsomt og gjorde dypt inntrykk på ham. Han
modellerte et fullendt mesterverk: «Mannen med
brukken nakke». Det er sikkert inntrykket fra .sin
ungdomsopplevelse som gjorde at Ambrosi i «Ika
ros» har fremstilt fallet i dypet så elementært og
med en slik tyngde.

Alle hans skulpturelIe komposisjoner rØper et
ubendig temperament. Særlig vil de som er dØve
legge merke til hendene på skulpturene. Der Am
brosi modellerer hender når han etter vår oppfat
ning lengst. Hender så følsomme og levende, så
talende som tegnspråket. I «Moder jord» er hen
dene en del av jorden der de klamrer seg til noe de

trodde var evig og uforgjengelig, og i «Livet», lev

ende, sitrende hender s?m beveger seg på marken

lik blomster, de trygler i lengsel eller venter hvi·

lende i håpet. Hender som symboliserer hele men

nesket og menneskeheten. Hånden er for den døve

sjelens speil. Anibrosi betegner «Livet» med føl·

gende: «Det forvridde liv for mange, dårer spør:

«Hva er livet? - Det er meg selv og alt jeg kan
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Blomstring.

få ut av livet,» tenker de. Men det ender med det
forvridde liv i sorg og angst.»

Guds hånd i «Adams skapelse». Det er harde

hender, preget av lovmessighetens ubønnhørlighet.
I «Mennesket og hans skjebne» betegner Ambrosi

et sinnsbilde på krigsgudens jernnever og deres
ofre - og på «Kapitalguden» , hvis ofre sliter i ar
beidets åk for det daglige brød. De får ofte «rett
ferdighetens straffedom» på seg, og blir utsøtt av
det hederlige borgersamfunn, oftest bare for en ube
tydelig forseelse.

«Kain»s fortvilelse, legg merge til hendene som

i følelsens overveldende styrke graver seg inn i an
siktet, motivet til denne skulptur er ·skriftstedet:
«Du skal ikke slå i hjel!»

Foruten tre atelierer i Wien har Ambrosi også et
i Paris. Hans yndlingsatelier er ved det ensomme
Prater i Wien. På døren til atelieret står det skre
vet formaningen: «Elsker du meg, så la meg ar
beide.» Kunstneren betegner ensomheten som sin
største kraftkilde, og det er sikkert grunnen til,
sammen med hans utrettelige arbeidsiver at han
den g~ng, sine unge 38 år, allerede har frembrakt
1800 verker, og 500 portrettbyster.

Blant hans berØmte arbeider nevnes: «Beetho-

vens minnesmerken>, «Goethes minnesmerker»,
«Maria Therese», «Clemeneau», "Pave Pius Xh,
"Strindberg», «Hauptman», «Mussolini», «Richardt
Wagner», «Spiritisten Scipione Meneghini». Ved
siden av disse byster er det de fri komposisjoner
som har gitt ham berømmelse, og som har gitt ham
denne karakteristikk: «En verdig etterfølger av
Michelangelo og Rodin.»

«Den utstøtte Kain», «Den fortapte sønn», «De
ensomme», «Moder jord» og mange andre kompo
sisjoner viser menneskets lidelser. Vi ser også andre
skulpturer uten noen filosofisk tendens, men som
tolker en oppriktig hyllest til skjønnheten og kjær
ligheten. «Blomstring», Den evige vår», «Kysset».
Hans musikalske begavelse finner sitt uttrykk i
stein og bronsje. Fra dem utstrØnllner det akkor
der så dype og veldige som melodien i «Einsamen
VOll Heiligstadt». Vi blir minnet om disse symfonier
ved synet av Ambrosis komposisjon i «Bethoven»s
skulptur.

I Kolner-tidsskriftet Der Feuerreiter 1932, står
det følgende artikkel om Ambrosi, den er rikt illu
strert med bilder av berømte arbeider.

«Gustinus Ambrosi! Et ensomt ulykkelig men-

Mennesket og hans skjebne.
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Mannen med brukken nakke.

neske i stadig kamp med Gud og verden. En utret·
telig arbeider, hesatt aven demonisk ild. Hans
eiendommelige trassige figurer, hans monumentale
verker hører til de beste skulpturmesterverker som
er frembrakt. Den ild han har tent vil lyse i år·
tusener, den vil oppildne mennesker, begeistre dem
og overvelde dem.

Han har tatt opp forkynnelsen av steinens evan·
gelium etter Miche1angelo· og Rodin, og på den
måten fortsatt deres arbeider. Får Amhrosi he
holde og utdype sitt talent vil han bringe deres
arbeid fram til fullendelsen. Full av beundring
står vi foran disse verker, som taler til oss om trass
og ydmykhet. De står der, stumme som deres ska·

per - og taler· dog sitt evige, mektige språk.

Ambrosius arbeid er et evig opprØr - et rop til

himlen, til Gud! Til den Gud som elsker mennes·

kene, og likevel tuktet så hardt dette barn som var

så rikt begavet. Til den Gud som ga ham en used·

vanlig musikalsk begavelse - og siden berøvet ham

hørselen og stemmen. Likevel finner Ambrosi ikke

denne Gud urettferdig. Han ga ham evnen til å

kunne tale gjennom stein og bronsje, de kjensler og

tanker som ingen kan si med ord. «Dersom ikke

Miche1ange1o hadde levd, skulle jeg ha funnet ham. - .

likeve1,» skriver Ainbrosi.

Hans verker finnes i ut:1and:et, i tre verdensdeler,

i museer i 53 byer. De fins i Tokio, San Fran,

sisco, Buenos Aires, New York, Johannesburg, Rom,
Paris, Amsterdam og mange andre byer.

Romain Rolland, Stefan Swig, Barl Balevin, Dr.
Stiftz, Kaupfen og mange andre har i årenes løp
skrevet om Ambrosi. De mest fremstående menn i
Europa hadde bare rosende ord å si om denne
kunstneren. Men hvorfor får han ikke i Tyskland
den anerkjennelse han fortjener?

Ingen kunsthistori~, ikke Meyr - ikke Brochlen
- ingen lærer nevner hans navn når de taler om
det 20. århundres kunst.

Men hvordan kan en tid som er så fattig på
skapende kunstnere forbigå i taushet en så used·
vanlig begavelse som Ambrosi?

J eg tror at de er redd for denne dØvstumme Titan.
Hans verker er ikke pene i prdets alminnelige for·

stand. Nei, alt ved denne kunstneren er i søkende
uro, i et evig heroisk opprør.

Han gjør oss engstelig, ubØnnhørlig slynger han
en grusom sannhet rett i ansiktet på oss. Skal han
derfor leve ensomt og bortglemt?

Sant nok, han er ikke et se1skapsmenneske. Han
er en hard, utrettelig arbeider, og en slave av den
stein han hogger. Men hvor finnes et menneske
med slik demonisk gudbenådet skaperevne? Hvor

er det mC!lneske som har det guddommelige men·
nesket i sitt indre? Som bærer en ungdommelig
skaperevne så dypt i sitt hjerte?

Han, den stumme, glødende vulkan, mestrer kraf·
ten i sitt blod og gir menneskeheten sine martyrer
og helter i stein" og bronsje.

Et hvert utslag av menneskekjærlighet er med på
å skape Guds rike på jorden. Få har vist større
kjærlighet til menneskeheten enn Gustinus Am·
brosi! Romain Rolland.

Moder Jord.
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Ikaro's fall.
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ET INTERVJU
hos

billedhuggeren

ftmbrosi
Av Dora i\1unch

Ambrqsi i sitt atelier.

Ved et besøk hos billedhuggeren spurte jeg om

det var under den forskrekkelse i hans ungdom at

han ble påvirket til å skape «Ikaros», og i dette

verk la ideen om menneskenes streben etter det

høye -- uoppnåelige -; men som jordbunden styr

ter ned i avgrunnen?

Ambrosi svarer: «De mener taktekkeren, som

da jeg var i lære styrtet ned fra stillaset i en ny

bygning. Femten år var jeg den gang, da jeg laget

«Mannen med brukken nakke». Egentlig er dette

ansikt i oss alle, dette å ville tale, men ikke kunne.

J eg ville ikke med mitt arbeide skremme noen;

men selve verket kan frembringe en slik skrekk.

Clemencau for eksempel, ble så forskrekket da

han så sin byste av seg selv og utbrøt: «Ser jeg slik

ut? To Clemencau'er - det er for meget; for det

tåler ikke verden å se.» Siden forlangte han at jeg

skulle gjemme bysten, først et år etter hans død

torde jeg vise den fram.

I Paris vakte denne portrettbyste av Clemencau

stor oppsikt, man lette etter mesteren til verket,

og da en pariseravis gjorde oppmerksom på at det

var meg som hadde utført dette arbeide, la for

skrekkelsen seg.

Hvorfor var Clemencau og de franske så for

skrekket over ansiktet?

Kanskje fordi jeg har modellert Clemencau som

han virkelig var, og dette fordrar ingen franskmann.

Hele ansiktet måtte fram, det indre menneskets
speil.»

«Hvor har De modellert Clemencau?})

«I hans bolig i Rue Franklin. Det var i mai 1929,

han var den gang 88 år gammel. Det morsomste er

at jeg modellerte både Clemencau og minister Pain

leve på samme tidsrom, den ene om formiddagen

eller natten, den andre om ettermiddagen og natten,

uten at disse to visste om det. Painleve er den rolig
ste av alle franske politikere.»

«Hvor ofte måtte Clemencou sitte modell?»

«lIan satt ikke modell, men arbeidet ved sitt

skrivebord da jeg modellerte bysten. Han var alltid

rastløs og full av iver. «Å sitte stille er en sak for

ministere,» hånte han, «arbeid De bare, så vil det
nok bli til det beste.»

Mussolini sa også noe lignende. Bystene av disse

to ble mine beste verker. Jeg forlanger egentlig

aldri at modellen må sitte stille. Gerhard Haupt

man gikk opp og ned, - Strindberg også. Bare

paven satt rolig og leste sine brever.»

«Kunne Mussolini og paven ikke fordra sanne

ansikter?»

<<Italieneren er et annet menneske enn fransk-
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Døvhet
av dr. med. et phil. Hans Werner

Trykt med tillatelse av Ciba Tidsskriftet

Forsøk på å vekke hørselen

Omtrent på samme tid som Selsus anbefalte å
skjære over tungebåndet for å oppheve stumhet,
dukket det opp for første gang et forslag om at man
ved hjelp aven kraftig lyd skulle prØve å vekke og
Øve en heldig innflytelse på de døves og tunghørtes
hørsel.

Den syriske lege Archigenes (omkring 100 år e.
Kr.) skal ha forsøkt å vekke hørselen ved å blåse
på en trompet like inn i de døves ører. Lignende
forsøk ble atter og atter foretatt.

mannen. Italieneren føyer seg i sm skjebne, han
tåler alt. Franskmannen derimot svermer for illu

sjoner. Billedhuggeren Rodins sØnn fortalte meg
at hans far en gang ble oppbrakt fordi en fransk
dame ikke var fornøyd med hans byste av henne.
Rodin sa da spottende: «Madame, nå kan De be
male bysten.» Mussolini var meget tilfreds med bys
ten og sa gang på gang, etter hvert som arbeidet
skred fram: «Det er meg ja! Det gleder meg, at
det er meg selv!»

«Hvordan fikk De forbindelse med Pave Pius
XI?»

«Kardinal Meny de Val hadde sett mm byste
hos daværende gesant til den «Hellige sto}", nemlig
baron Pastor, og bysten tiltalte ham så godt at han
førte meg til paven. Det var i 1927. Først var paven

forarget over det dype alvor i ansiktet, men siden

sa han at han så slik ut og at jeg hadde arbeidet
ærlig.

Til sist lovte han meg å utvirke til at jeg fikk den
gylne medalje, og han velsignet meg ofte. Bysten
av Pave Pius XI tilhører Vatikanet, Baron Pastors
var pavens sekretær og derfor måtte han etterlate
alle sine byster og skrifter til paven.

Miniatyrmaleri av Liberale de Verona 1445-1526.
Kristus helbreder en døv.

I det første verk om en rasjonell døvstumme
undervisning, som utkom 1620, gir Juan Pablo
Bonet en beveget skildring om hva som ble opp-

Clemencau's byste vil den franske regjering er·
verve, da den siden hans død er uten besitter.»

«Hvem har De modellert under Deres siste
pariser.opphold?» spurte jeg mesteren som arbei·
det to og en halv måned våren 1932.

«Forfatterinnen Edmonde Bernard, amerikaner·
innen Della Dunning fra Hollywood, Mr. GOl'don
Graig Buttler, general i det engelske artilleriregi
ment, Mr. Fiseher, Madame Micllel, hustru til kraft
byggmesteren. Med de siste fullendte jeg mine fem
hundre portrettbyster.

Ellers laget jeg nye verker for atspredelsens skyld,
to komposisjone a Jupiter, Jo og Guds tåre.

«Vil disse verker utstilles i Wien?»

Kunstneren ristet på hodet og svarte: «Mine
pariser-verker blir i Paris. I år er min store ut·
stilling i galleri «Bernheim».» Så sier han videre:
«l utlandet går det bedre for meg enn i mitt hjem
land. Men jeg er lykkelig i Wien, for der er marken
hvor jeg best kan tenke og arbeide.»

STØTT D0VESAKENI
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nådd med slike barbariske metoder. Bonet beretter
at noen leger var kommet på den tanke å ta de døve
med ut i slukter og dype kløfter, eller på marker
hvor lyden ble forsterket av ekkoet. Her fikk man

(på hvilken måte berettes det ikke noe om) de døve
til å utstøte høye skrik for å vekke deres hørsel.
De holdt på helt til de ulykkelige spyttet blod på

ble foretatt av Freidrich Bezold (1842-1908) i
Miinchen, som i sitt klassiske verk om døve tilrådet
å utnytte tilstedeværende rester av hørsel pedago
gisk.

Bezold tok sitt utgangspunkt i en kontroll av
Wiener-resultatene. Til det formål skapte han den
såkalte «kontinuerlige tonerekke» for kvantitativt

Slik som døve oppfatter tre karakteristiske
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typer mzmnbevegelser. O. S.

grunn av anstrengelsene. En annen gang ble de
puttet i tønner, fordi den innelukkete luft skulle
fremkalle en forsterket lyd.

Henimot slutten av det 18. århundre da elektrisi
teten ble innført i legevitenskapen, kunne det ikke
unngåes at den også ble nyttet til forsøket på å hel
brede døvhet.

En utførlig beretning om en behandling med
elektrisitet stammer fra U. R. T. Bouvier Desmor
ters 1802. Behandlingen var en stor pine for pati
entene. Skjønt det i samme år i Tyskland av C.
Heinrich W olke i Oldenburg ble utgitt en rekke
sykeheretninger om behandlingsmetodene, ble
denne behandlingen likevel heldigvis snart oppgitt
av alle.

Det til dags dato siste forsøk på å vekke hørselen
ved hjelp, av lyd er knyttet til navnet Viktor Ur
bantschitch, 1847--'-1921, og til «Wiener-skolen».

J.-M.-G. Itard hadde i begynnelsen av det 19. år
hundre gjort forsøk ved døveskolen i Paris på å
'vekke den lammede høresans til live ved hjelp av
toner, men måtte oppgi det igjen på grunn av den
komplette fiasko. Urbantschitsch gjenopptok i Wien
atter tanken i slutten av århundret. Det var hans
hensikt å vekke den innaktive hørefunksjon gjen
nom akkustiske påvirkninger av musikalsk art (har
monika), og styrke den ved planmessige høreøvelser
for å tilveiebringe en bedre hørsel. Urbantschitschs
tanke ble avvist fra alle sider.

Me~ forsøkene på vekkelse og forbed~ing av hør
selen må ikke forveksles med de undersøkelser som

og kvalitativt å konstatere rester av hørselen. Disse
undersøkelser har vist at den hørsel som aldri har
eksistert eller er gått tapt ikke kan vinnes ved noen
behandling, heller ikke ved høreøvelser.

Etter Bezolds resultater synes det i alle tilfeller
å være slutt med drømmen om å kunne vekke eller
styrke den dØve høresans ved øvelser, støy, medika
menter og kur.

Stumhet som pedagogisk problem

Det pedagogiske idealet for døveundervisningen
ville være ved hjelp av lydspråket å gjøre de døve
til fullgyldige medlemmer i samfunnet. Oppnåelsen
av dette mål strander imidlertid på den kjensgjer
ning at døvhet i alminnelighet ikke forekommer
isolert, men meget ofte er forbundet med intelli
gensdefekter. De er større eller mindre ved de for
skjellige former for medfødt døvhet. Den eneste
form, som for det meste er forblmdet med normal
intelligens, er den sporadiske, recessive døvhet. Der
finnes ofte ved endemiske forstyrrelser av hørselen
ennå store rester av hørselen, men den opptrer som
regel sammen med intelligensdefekter fra simpel
debilitet til fullkommen idioti. Det er en selvfølge
at en intelligensdefekt, endog med tilstedeværelse
av betydelige hørerester, for det meste er en større
hindring for utdannelsesmuligheter enn fullstendig
døvhet med normal intelligens.

Beretninger fra eldre tider gir som oftest et meget
dystert bilde av muligheten for utdannelse av døve.
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Etter et stikk av Franz Helmont (1699).

Her gjelder det imidlertid de imbesile døve, som
heller ikke undervisningen i våre dager har meget å
stille opp imot. Ifølge Hepp (1926) hadde av 570
elever, da de forlot anstalten hvor de var blitt
undervist:

210 en dårlig uttalte og som oftest et lite ordforråd.
113 om enn enkel, så noenlunde forståelig uttale.
96 en temmelig god uttale.

151 en god uttale forent med god evne til å uttrykke
seg.

Ved denne bedømmelse av evnen til å uttrykke
seg er det ikke anvendt samme målestokk som for
veltalende, hørende mennesker, men kun lagt en
slik taleferdighet til grunn, som gjennom opplæring

kan oppnåes av døve.
Bildet tegner seg neppe bedre, når man under

søker de stillinger som døve er i stand til å bekle,
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etter de har forlatt skolen. Eller når man får et
innblikk i deres boligforhold eller forhold i hjem
met eller forfølger den skjebne, som ofte ekteskaper

mellom dØve får.
Hvordan forholdt det seg i tidligere tider? Hvor

vidt en døv har kunnet svinge seg opp til å utfylle
en nyttig stilling eller ikke, har sikkert også før
innførelsen av statsundervisningen for døve minst
vært like så ~eget et spØrsmål om intelligens som

om hørsel.
Det er en kjensgjerning at det fra alle tider finnes

beretninger om enkelte fødte døve, som har tilegnet
seg kunnskaper og ydet noe nyttig.

I alminnelighet var den folkelige innstillingen
ovedor døve dobbeltsidig. På den ene side ble
denne mangel ansett for å være en straff fra Gud.
På den annen side tilla man de døve ofte over·
naturlige evner. Daniel Defoe (1661-1731) hvis
svigersØnn Henry Baker (1698-1774) selv nnder·
viste døve, skildrer i to av sine skrifter de døves
liv og gjerning, som har vært begavet med det
«annet syn» (visionær evne).

Skjønt det er vanskelig for den bildende kunst å
fremstille dØve, erindrer jeg dog i øyeblikket to av
den slags bilder, foruten Sakariasbildene. Det ene
er et miniatyr, malt av miniatyrmaleren Liberale
da Verona omkring 1445-1526. Bildet er frem·
stilt etter Markusevangeliet: Kristus helbreder en
døv. Den døve åpner munnen mens han kneler, i
et forsøk på å tale, mens frelseren med den ene
hånd berØrer hans Øre og med den annen hånd
hans tunge.

Det andre bildet er malt av Alessandro Moretto
da Brescia 1498-1554. I denne fremstillingen, som
stammer fra valfartsstedet Paitone ved Brescia, viser
Madonna seg for en døv gutt. Ansiktsuttrykket har
det lyktes særdeles godt for maleren og fremheve.

Allerede i den greske oldtid talte Platon om døve,
som gjorde seg forståelig m~d geberder og bevegel.
ser og uttrykte f. eks. noe lett eller det som befin
ner seg oppe, ved å løfte hånden. Noe tungt eller
det som befinner seg nede betegnet de ved å senke
hånden, eller anskueliggjØre en hests trav ved å
etterligne bevegelsene.

Også i middelalderen og renessansen, hvor det

dukker opp beretninger om døve som var i stand
til å omgås andre, blir det som oftest fremhevet at
de kunne gjøre seg forståelig med geberder.

Disse synes faktisk å være en opprinnelige ut·
trykksform, som heller ikke er fremmed for de
døve. Således hadde allerede kirkefaderen Augus.
tin (354-430 lagt merke til at «man likesom taler
med de døve ved hjelp av geberder. Disse kan også



274 TEG OG TALE Nr. 12

ved hjelp av geberder spØrre eller svare, forklare
eller tyde nesten alt eller det meste av det de ønsker.
Uten ord kan de også anskueliggjøre ikke bare det
synlige, men også lyd og smak!»

Dessuten fremgikk det av mange beretninger, at
evnen til munnavlesning ikke var sjelden, selv i
tiden før døveundervisningen. Her skal bare nevnes
det morsomme tilfelle, som forekommer i en kasu
stikk av pariserlegen Pierre Borel (l620-1689). En
døv kunne «avlese sin venns tale, men ikke andre
menneskers, fordi denne venn hadde en talefeil».

Det er endog overlevert beretninger om enkelte
tilfelle, om døve som har lært å lese og skrive.
Philip Camerarius forteller om et søskenpar, som
var født døve, som kunne både munnavlesning, lese,
skrive og regne.

r alle disse tilfeller må man ikke glemme at de
er unntagelser, og at de på en viss måte forteller
om natursærsyn.

Gjennomsnittlige døves skjebne har sikkert vært
heklagelsesverdig, Især når intelligensdefekter
hindret dem i selv å finne en vei til menneskeverdig
tilværelse. Når det dreier seg om døve barn av vel
stående familier, ble de for det meste sendt til et
kloster, hvor de så levde hele deres liv.

Disse omstendigheter må også stadig holdes for
øye, når det senere oppregnes noen døve malere,
som i deres kunst har brakt det til berømmelse.

«King Leal'» lar Shakespeare kongen si til den
blinde Gloucester: «Man kan se, hvordan det går
til i verden - - også uten øyne, se med dine ører.»

Denne teori om sansenes vikariat har fra old
tiden av vært et yndet emne for moralfilosofene.
Allerede Cicero (l06-43 f. Kr.) hadde tilrådet å
henvise blinde til gleden ved å høre og døve til
gleden ved å se. Herfra overtok Petrarca emnet i en
slags legmannspreken, og endelig Gerolamo Car
dano i et skrift (l550) med titel som rØper slekt
skapet med denne art litteratur.

Men hvordan står det til med sansens vikariat?
Gjennom den nyere forskning er det blitt delvis
bevist at denne antagelse er misvisende, at de øvrige
sanser, når den ene av dem mangler, blir skjerpet
meget mer. Tvertimot har man i den senere tid
gjennom statistiske undersøkelser konstatert, at en
stor prosent av mennesker med ørelidelser også har
øyenlidelser.

Maschke og Hus fant i 1898 hos tunghørte bare
56 prosent med normalt syn, og Denker i året 1900
63 prosent.

Allikevel er det riktig å henvise den dØve til de
muligheter som synet åpner for ham. Det kan heller

ikke være tilfeldig at det i alle tider har vært døve
som har utmerket seg sonl malere.

Allerede den eldre Plinius (23-79 e. Kr.) nevner
en om en person, Quintus Pedius, som var født døv
og likevel oppnådde gode resultater da han ble
undervist i malerkunsten, men ved en tidlig død
ble stanset i ytterligere å utvikle sin kunst.

Mest kjent er en døv spansk maler, Juan Fer
nandez de -avarrete (l526-1579), som likefrem
ble kalt "Tiziano espanol». Tre år gammel ble han
som følge aven sykdom døv og lærte aldri å tale,
men kunne gjøre seg forståelig med tegn og geber
der. Etter å ha studert i Italia ble han i 1568 Philip
Il's hoffmaler og malte en rekke betydelige bilder,
mest med religiøst innhold, som til dels ennå kan
sees i Escorial. -oen av disse bilder signerer han
med tilføyelsen av tilnavnet «el Mudo».

I Holland levde fra 1788-1839 maleren Eelke
Jelles Eelkema, som var døv. Han ble undervist
i det berømte Døvstummeinstitutt i Groningen.
Senere malte han stilleben. I Rijksmuseet i Amster
dam finnes tre av hans malerier og i Haarlem flere
av hans akvareller. I 1837 ble han blind og døde
to år senere.

Belgieren Eugene-Joseph Laermans, født 1864,
ble i sitt Il. år fullkommen døv som følge av tyfus
og hadde resten av livet svært vanskelig for å tale.
Han led som Eelkema den skjebne som gammel,
også å bli fullkommen blind. Hans malerkunst er
sterkt inspirert av Breughel, men har dessuten en
mot samfunnet anklagende tone. Noen av hans ver
kel' finnes i museer i Antwerpen, Bryssel, Dresden
osv.

Dove lian nå langl iram i Ii\lel
Hvis de bare får bedre utdannelsesmuligheter

To kjente spanske malere, brødrene Valentin og
Ramon Zubiaurre fra Baskerprovinsen, er døve. De
har holdt en utstilling i Oslo 1932 i Kunstforenin
gen. Ett av bildene ble solgt i Norge.. Deres arbei
der er representert i flere museer i Europa.

-:~

Før den siste verdenskrigen hadde en døv kunst
ner, Ebstein, fått i oppdrag å fremstille en stor sta
tue av Jeanne d'Arc - til en verdi av 200 000 francs.
Denne statue skulle oppstilles midt imot Orans Dom-

kirke. "

Kunstmaleren Viggo Hasen, København, utstilte
30-årene et par malerier i parisersalonen. I den

anledning ble han forespurt av to franske kunst
tidsskrifter om tillatelse til å fotografere bildene
til reproduksjon i deres blad.



_ 1'. 12 TEGN OG TALE 275

Tone gråter - Henrik Sørensen.

70nene og

( Privateie.)

Cfargene
Fargene er for de døve hva tonene er for de hørende

Orkestret tok plass, dirigenten sto stramt foran
publikum. En dyp stimlet senket seg over forsam·
lingen, stillheten kom fra orkestret der en mengde

instrumenter stikker opp som en forhistorisk ur·
skog. En mengde mennesker sitter å nistirrer på
urskogen med instrumentene. Så begynner det å

bevege seg på disharmonisk måte, som en maskin
i utakt. Enkelte fiolinbuer spretter i været, men
blir stadig innhentet av raske hender, en drakamp

som varer så lenge musikken spilles. Hornspillere
holder instrumentene oppe og trykker dem godt til

sine fuktige lepper, et par stykker drar tilbake en

eller annen løs del i hornblåseren, men stadig fyker
den ut igjen. Det ser ut som de drikker av Coca
Cola eller et annet fludium som de ikke kan holde

opp å drikke. Så kommer en høybarmet sanger
inne som knytter sine hender i fortvilelse, hun skal

ta den høye C, C'en uteblu' for våre øyne, men
derimot kan det avleses at lurn tar et stort jesp,
det er den høye C. - -

Slik er det å overvære en konsert for dem som

er døv.

Men kommer vi døve inn i fargenes mektige ver·
den, en verden som har samme rikdom som tonene
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i musikken, må det tilståes at malerkunstens verden
er langt mer innviklet og byr på flere problemer
for et publikum enn musikken byr det. Så ender
det med at en utbryter: malerkunsten i dag er bare
joks; og slutter dermed å interessere seg for den.
Det beste ville være å prØve å forstå den, selvsagt
betyr det litt anstrengelse, men det er umaken
verdt, fordi den gir oss så meget som kan bevege

vårt følelsesliv. Vi må erkjenne at vår døvhet er
en stor defekt som setter oss tilbake på mange om
råder, derfor må vi gjøre noe som kan oppheve
virkningene av døvheten, og det er å gjøre bruk av
de ting som ikke krever hørsel. Dessuten har far
gene samme evne til å påvirke følelses- og stem
ningslivet som tonene har det.

Selvsagt er de fleste døve interessert i kunst av
de eldre årganger, slike er lettfattelige og blir som
regel forstått av alle. Hvem kjenner ikke Gude,
Tideman og Kristian Krogh, elskelige kunstnere
som maler naturen fra dens heste side, og mennes
kene som de er, naturlig gjengitt.

For å forstå den moderne malerkunst må en ha
litt kjennskap til farge. Kopieringen av naturen er
i virkeligheten helt ugjennomførlig, det er heller
ingen maler som har klart det, men man hadde
bare trodd at bildene var en tro gjengivelse av
naturen.

Fargestoffene har nemlig en helt annen karakter
enn de farger man ser i naturen, fargene i det frie
er aldeles ikke de samme en hel dag. Den samme
gressmark og trær ser helt annerledes ut på av
stand enn når det sees på nært hold, den ser anner
ledes ut i solskinn og i regn eller gråvær. Dessuten
spiller lyset en stor rolle, selv skyene som driver i
luften er med å flytter på lys og skygge.

Selv i en klar solskinnsdag skifter lyset og der
med fargene fra time til time gjennom en dag.
Naturalismen som utviklet seg i årene 1880-90
nyter en stor popularitet blant publikum den dag
i dag. Malerne dyrket fargenes stofflige skjØnnhet,
de utviklet seg til å bli dyktige kolorister og smarte
penselteknikere. Men de malte tingene som de så
den, som den var, både godt og vondt - vrangt og
rett i tiden. Denne malerretningen har vært en stor
faktor som åpnet folks øyne for tidens problemer
og sosial urett.

Mange nye retninger i malerkunsten kommer
etter den, den ene «isme» ble avløst av den andre,
og hver gang det dukket opp noe nytt møtte det
voldsom motstand blant folk. Impressjonismen er
inntrykksmaleri som dukket opp omkring 1900, i
Paris. Manet dannet skole her.

De gjorde seg klar over at lys ikke er noe som

er mer eller mindre hvitt, og skygge ikke mer eller
mindre sort. Naturens farger oppstår ved brytning
av lysstrålene. Lys og skygge blir derfor en for·
andring i fargene.

Senere kom Neo-impressjonismen med sin karak·
teristiske maleteknikk, såkalt pointillisme, punkt
maleriet. De nyttet denne metoden for å drive inten·
siteten i fargen så nær opp til virkeligheten som
mulig. Hvis en stikker nesen opp til et lerret malt
på denne måten, ser en bare firkantede prikker av

alle mulige fargekulører, gule, blåe, røde og grønne
fargeklatter i alle mulige kulører. Men på avstand
samler bildet seg til en fast masse, forunderlig lev
ende og skjønn. Når de ville male en grønn eng,
malte de gult og blått i forskjellige antall prikker
ved siden av hverandre. På avstand virket det som
en bølgende eng.

Ekspressionismen betyr «uttrykksmaleriet», men
denne retning ble også kalt Fauvisme de ville. Eks
pressjonismen ble et utmerket arbeidsprogram i en
kaotisk tid hvor motsetningene tørner sammen og
mange idealer styrter i grus. Ekspressjonismen ble
en fargerik kunst, den skjerpet sansen for fargenes
egenskaper. Rødt fremkaller forestillinger om fare,
ild, varme, kjærlighet og sprudlende glede.

Blått er rolig farge som gir et tiltalende inntrykk,
denne fargen gir forestillinger om sjø, himmel, snØ,
renhet og sunnhet.

Ekspressjonismen hle en deilig hage, der de skjøn.
neste blomster vokste side om side med de hesligste
vekster, et bilde på sjelens liv! For dem gjaldt det
å drive uttrykket opp. En opplevelse forsterkes til
det fantastiske. Når Munch ville fremstille angst
på lerretet eller papiret, så tegnet han opp lydbøl
gene som videt seg ut, en ensom skikkelse står på
et trangt sted og skriker ut sin angst.

Så kommer sluttstenen, iallfall foreløbig, i denne
hektiske utviklingen innen bildende kunst: «ku
bisme». Den vender seg til dem som er mottagelig
for de høyere farger og formkunst, en slags musikk
i fargene som de oppfatter i synsinntrykk.

*
Det er usigelig bittert ikke å få del i musikkens

skjønne og rike skapermakt. Men vi har ikke rett
til å gremme oss over dette, fordi vi kan finne er·
statning i fargenes skjønnhet. Den har meget til
felles med tonene.

Til å begynne med må vi se på hilder og skulp
turer uten forhåndsinnstilling eller fordommer.

Det er mange verdifulle malerier og skulpturer
som henger i galleriene. Vi titter på Henrik Søren.
sens bilde, og undrer stilt over at lerretet ikke blir
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brent, opp av disse intense glødende farger. Men
den rike stemningsfylde som finnes i det sitter dypt
og uutslettelig i følelsens og sinnets labyrinter, den
lyser en vei ut fra mørket og viser oss livet.

Klokkeklangen, julehymner og musikk er en del
av julen, ja, man kan nesten si den egentlige jule
stemningen.

Men i kunsten har vi lært noe som heter fargenes
musikk. Og i juletiden kan vi innhylle vårt sinn i
farger og atter farger. Det eviggrØnne grantreet
som er julens uunnværlige midtpunkt har alene en
tonerikdom som en hel symfoni. De små oransje
gule flammer fra julelysene lager en mangefarget
bakgrunn. Hvit duk og røde løpere gir en trygg
og stille glede som kommer fra rene kilder i sin
nets og kjenslenes dybder.

Vi føler juleglede og julestemning uten klokke·
klang eller tonende julehymner.

Ute er det snø. Hvit må julen være! I det hvite
teppet ligger mangefarget tonerikdom, alle nyanser
fra reneste hvitt til de mørkeste indigoblå farger
lurer på overflaten og skifter om herredømme fra
time til time. I måneskinn ligger snØen nesten eter
isk gjennomsiktig i alle overganger fra indigo, fio
lett, kobolt til lyseblått. Fargene smelter sammen
og går over i andre toner som om en mester skulle
ha komponert fargene.

I Elias Kremmers koselige bok «Fyrgangen» fin·
nes det et avsnitt om en skikkelse som elsk~t farger
over alt på jorden. En tuberkuløs kunstmaler. Da
han lå på sitt siste på sykehuset ble han lei den
gjennomførte hvite fargen i tepper, portierer og
sykehusdrakter, både hos pasienter og sykepleier.
skeI'. Han ba om å få se på solnedgangen. Syke
pleiersken trakk portieren til side, og vinduet sto
åpent mot horisonten, aftensolen spilte sine stråler
i et mektig fargespill som gjennomglødet hele him
len og badet sykestuen i vakker rød tone. Han
utbrøt: « å er verdenshistoriens største kunstnere,
Michelangelo, Rafael og Rubens i arbeid.»

Dette er natul·en. Vi ser fargene som tolker jule
stemningen gjennom synsinntrykk. - oen større
glede gis det ikke for døve, enn å lære fargene å
kjenne. Hørende har så meget som vi går glipp av,
de har hørselen. Deres Øre er åpent for alle de vakre
lyder som kommer med skjønnhet i sang og musikk
og lærdom i foredrag eller diskusjon og samtaler.
Vi dØve prater så lite med de hørende at vi ofte
husker innholdet i en samtale mange år. etter. Der·
for kan det ikke unngåes at ensomheten blir så
knugende i lengden, like til bristepunktet. Men far·
gene utløser alle de såre tanker og følelser, den
farger hele sjelelivet med sin uendelige skjønnhet

hvis vi bare kan holde vårt øye åpent for inntrykk
på samme måten som hørende lar sitt Øre være
åpent for lydinntrykket.

Fargeinntrykk. skifter i en farge over mange ska·
laer. Vi vet at den røde fargen kan minne en om
klebrig blod, men den kan også bringe tanken hen
på glede, kjærlighet og varme, alt etter fargens
glød. Grønn farge taler om håpet. Når den grønne
fargen nærmer seg skalaen av det giftige stiger i
i minnet en dyster atmosfære, likets gufsete grønne
farge, eller en stinkende tom brennevinsflaske som
ligger henslengt på en gate, den lyser giftiggrønn
i skinnet fra gasslampen. Men de lyse grønne enger
har samme evne til å vugge sinnet i ro som en hvile
på mors fang.

Slik kan en gå fra farge til farge og kjenne hvor
dan følelsene reagerer på hver enkelt, og søke opp
de farger som en kjenner og elsker, som er ens per-
sonlige eie. O. Schrøder.

Hold øyet åpent for inntrykk.

Blind eller døv
Mine iakttagelser forteller meg at det må ube·

tinget være fryktelig å være blind, mer enn det å
ikke kunne høre noe.

Dette syn på spØrsmålet har jeg fått etter å ha
bodd i samme gård som blindeskolen i lengre tid.

Min bestefar som var nesten døv, og helt døv i
siste år av sitt liv, ble blind et par år før han dØde,
sa følgende ord: «Sørg ikke om du mister hørselen,
det er ingenting mot det å være blind.»

Men vi må huske på at han var døv før han ble
blind. Men dermed er det ikke sagt at døvheten
ikke er et tungt lodd å bære. Ivar Næsset.

Kronpri nsesse Mortha
besøkte nylig Alm døveskole i Åsbygda i Nordel'hov.
Kronprinsessen er Utdannelsesfondets beskytter.
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Gudstjeneste for døve i televisjon
Den første televisjonssending aven gudstjeneste

for døve fant sted i New York i høst. Den geniale
tekniske oppfinnelsen har fulgt den tekniske ut

viklingen og står nå på et så fullkoment trinn at

den kan brukes i de døves tjeneste. Den nedstående

fortelling er fra United Press og har stått i døve.
avisen The Cavalier.

I St. Matthevs kirke er det en sangkor som frem·

fører hymner med tegnspråk. Tre kvinner som syn·

ger i koret er født døve, de hevet deres armer opp
mot himlen i en hymne til takksigelse for den viten

skap som har brakt sangens ord inn til de hjem

hvor ingen stemme noensinne er hørt av de dØve

heboere. For dem har radioapparatet vært hare

en vakker og dekorativt møbel, derfor kommer tele·

visjonen som en gave til de døve. Den vil gi en ny
betydningsfull livsinnhold for de 10000 døve i New
York.

Medlemmene i koret hadde vakre, lange og vide
kjoler som de opptrådte i under televisjonssendin
gen som kom fra St. Matthevs kirken.

De sang salmer på tegnspråket så levende med
deres hender. Av hensynet til lydsendingen som

følger televisjonen er det sørget for en korsanger-

inne som akkompagnerer de døves kor. En hørende

tolk oversatte pastorens preken som ble fremført
på tegnspråk i ord.

Pastoren i St. Matthevs kirke, pastor rev. Floyd

F. Possedehl leste et avsnitt av bibelen og holdt en

preken om emnet med tegnspråk.

Da pastoren leste Herrens bønn, ba ti medlemmer

av det døve menighet med deres hender.

Pastor Posshel leste teksten om den døve mann
og sa blant annet med tegn:

«lian har gjort - så at de døve hører.» Markus
ev. kap. 7. «Straks ble hans Øre opplatte og hans

tunges bånd løsnet, og han talte rent.» Han sa videre

med sine hender: «Det er 80 000 døve i De forente

stater, de fleste har ingen kirke å gå til, så kom
mer kirken til disse mennesker gjennom televisjo

nen. Televisjonen er en gave fra Gud til de 80000

dØve amerikanere som er berØvet sin hørsel.»
Derpå sang koret med tegnspråk: «Klippe du som

brast for meg», «En venn vi har i Jesus» og andre

salmer. I koret var fru Cadwells datter, Dorothy,
fru Clara Ulmer og fru Margaret Borgstrand.

Pastor rev. Possehl er selv hørende, men har valgt

det til en livsoppgave å arbeide for døvesaken.

Fra United Press, New York
ved Margaret Hauberg.

\

I

\!i behøl'elt stølte blant de hørende
Vi her ikke om almisser, for vi ønsker ikke å være noen til byrde. Men vi

er takknemlige for enhver håndsrekning som kan hjelpe oss i våre bestrebelser
på å nå fram til større selvhjulpenhet og selvstendighet.

Døve er ikke invalider i vanlig forstand, men de lever helt fra sin barndom
i en innkapslet isolasjon fra omverden og det normale livet. De har aldri vært
delaktig i det vakre og lærerike som andre får nyte i fullt mål, takket være sin
hørsel.

Døve nyter i dag større sosiale fordeler enn for 50 år siden, takket være
skolenndervisningen som setter de døve i stand til å kunne forsørge seg selv
og sine ute i ervervslivet. Men ennå står meget tilhake. Foruten mange viktige
saker som har sosiale formål arbeider vi med å opprette en barnehage for døve
barn i før skolealder, gamlehjem for døve og et eget trykkeri.

Døve er for fåtallig til å kunne reise midler til disse formål, derfor ber vi
om støtte og forståelse for vårt arbeide.

Støtte til vår virksomhet kan skje dels ved å tegne et abonnement på bladet
som er døveforbundets eneste inntektskilde og dels ved å yte pengebidrag eller
støtte på forskjellige måter.

Norske Døves Landsforhund er et hovedstyre for de tilsluttede døveforenin
ger her i landet, styret hekles utelukkende av døve.

Forbundet nyter ingen offentlig eller privat støtte for sin virksomhet som
spenner over mange områder, både sosialt og kulturelt.

Vi tar imot bidrag eller tegning på abonnement med hjertelig takk. Disse
kan innhetales på postgirokonto nr. 13690.

Norske Døves Landsforbund.
Wilhelm Schrøder, A. N. Haukedalen.

formann. forretningsfører.I"- J
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SKOLER
for
døve

Skolebestyrer Sjur Brekke
Vi er døve.

Vi som arbeider i døveskolen legger ofte merke
til at en del av elevene er nokså gamle når de kom
mer på skolen. Det er ikke så sjelden at vi får
både 10- og l2-åringer å arbeide med i L klasse.
Dette er ikke av det gode. Men enda verre er det at
det finnes mange døve barn utover landet i skole
pliktig alder som ikke kommer på døveskole i det
hele tatt. De blil; gående heime, uten å få den
spesialopplæring som de har krav på, og som de så
sårt trenger. Men den viktigste årsaken til at slike
barn ikke blir meldt til døveskolene, er manglende
kjennskap til døvheten og hva den fører med seg.

Dessuten er det også mange som ikke vet at Sta
ten har opprettet dØveskoler, som har til oppgave å
ta seg av barn med manglende høreevne og gi dem

spesialopplæring.

Hensikten med denne artikkelen er å gi en liten
orientering om de døve og deres muligheter, og å
gjøre rede for de døveskoler vi har i dag.

Døvhet oppstår ved at høreorganene er blitt øde

lagt og dermed satt ut av funksjon. Denne defekt

kan enten være medfødt, eller den kan ha oppstått

Jeg er begynt på skole.

som følge aven sjukdom. Det hender dessverre ofte
at Ørelidelser i samband med sjukdommer som skar
lagenfeber, meslinger, difteri, kusma og influensa
kan være årsak til ødelagte høreorganer, med den
følge at høreevnen helt eller delvis kan gå tapt.

DØvhetsgraden kan variere nokså mye. Det er
mange av døveskolens elever som har større eller
mindre hørselrester, uten at disse har noen særlig
betydning for språkutviklingen. Derimot kan de
være til god hjelp ved oppØving av stemmen. Det
blir lagt stor vekt på å Øve opp og ta i bruk de
hørselsrestene som kan være til stede. En har her
stor hjelp av de moderne høreapparatene som døve
skolene nå etter hvert går til innkjøp av.

Dersom et barn blir døvt i en tidlig alder, vil det
bli stumt.

Stumheten er således en direkte følge av døv
heten. Det normale barn lærer daglig nye ord og
uttrykk ved å ta etter det andre sier. Språket kom
mer likesom av seg sjøl, slik at når et hørende barn
er i 3-4-års alderen har det tilegnet seg et bruk
bart dagligspråk. Det døve barn derimot begynner
ikke å snakke, og det er ofte først på dette tids
punkt foreldrene for alvor begynner å fatte hvor
ille det står til.

Døvheten har den sørgelige følge at barnet ikke
blir delaktig i vårt språk. Det lærer ikke sitt mors
mål på naturlig måte. Dette kommer som sagt ikke
av, som mange tror, at det er noe i veien med tale
organene. Heller ikke av at evnene er små, for
disse kan være like gode hos dØve som hos hørende.

Visstnok kan det døve barn på mange måter stå
tilbake i utvikling i forhold til sine hørende kame
rater. Dette kommer ikke av nedsatte åndsevner,
men på grunn av den tapte høreevnen. De har gått
glipp av alle forestillinger som vi får inn gjennom
øret.
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Fra Holmestrand - hyggerom.

V i er kommet langt.

Vi lager oss et fly.

For til en VISS grad å råde

hot på dette sØrgelige faktum,'

må de døve komme på skole og
få en opplæring som høver. Der
får de lære å snakke, lese av

på munnen, komme i koIitakt

med sine lærere og kamerater

i leik og arheid, og på kort tid
er ikke harnet å kjenne igjen.
Mang en gang har foreldrenG
forundret seg over den fOl,bau·

sende store framgangen, ikke

minst oppdragelsesmessig, som
barnet har gjort i løpet av det

første skoleåret. Det kan kom·
me heim til mor og far i som·

merferien og si sine første ord.

For første gang hører de harnet
sitt si: «Mamma», «Pappa».

Tenk hvilken glede det er for

begge parter.

Opplæringa av døve er knyt.

tet til spesialskoler - dØve·
skoler - og er meget egenartet.
Lærerne er fagfolk med lærer

utdanning og spesialkurs.

Mange tror at undervisningen
foregår med «fingerspråket»,
men dette er ikke tilfelle. Ved

alle døveskolene undervises det
i dag etter talemetoden, dvs.
elevene lærer å snakke. Det er

ikke alltid talen hlir så tydelig

at hvem som helst kan forstå

hva som blir sagt, men elever
med gode evner kommer langt.
De blir ofte så flinke både til

å snakke og avlese at de kan

føre en samtale med hørende.
Ved opptakinga hlir alle ele·

vene evneprøvd og delt i klas·
ser etter evner. Antall ele~er i
klassen varierer fra 6-12. Med

så få elever får læreren godt

høve til å ta seg av hver enkelt.

ILklasse tar en til med inn

Øving av de ymse språklyd, sam
tidig som det blir lagt mye ar

beid på å få fram en naturlig
stemme. Etter hvert blir de en
kelte lyd satt sammen til små

ord, og i slutten .av første skole
år er innlært noen korte, enkle
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setninger. Barnet lærer samtidig
å lese og avlese det språket som
er lært.

I 2. og 3. klasse utvides ord
forrådet og bygges opp rikere

dag for dag.
Regning, skriving og tegning

går hånd i hånd med den andre
undervisningen.

Fra 4. klasse kommer det inn
flere fag, og i de øverste klas
sene har en alle vanlige skole

fag.
Opplæringa i lesefaga er lagt

til formiddagen. Om ettermid
dagen er det slØyd, skredder- og
skomakerfag for guttene og
håndgjerning for jentene, - og
gymnastikk for begge parter.

Dessuten får både jentene og
guttene i øverste klasse skole
kjøkkenundervisning.

En får ofte spØrsmål om hvor
langt de døve kan nå i kunn
skaper. Svaret må bli at resul·
tatet kan være høyst forskjellig,
alt etter evner .og anlegg. Mange
når langt, men sjøl de beste når
ikke fram til folkeskolens mål.
Dette er heller ikke å vente.
En skal være merksam på at
hØrende barn allerede har lært
sitt morsmål når de begynner
på skolen, mens de dØve under
skolegangen først må lære språ.
ket, og deretter ta fatt på å til·
egne seg kunnskaper.

En kan med god grunn si at
døveskolen legger et godt grunn·
lag for videre utvikling.

Skolegangen er 8 år og av
sluttes med konfirmasjon. De
elevene som har utrustning til
det, får etter endt barneskole

adgang til å søke 2-årig yrke,,·
skole. Vi har yrkesskole både
for gutter og jenter.

Elevene får der opplæring i
et yrke samtidig som den teore
tiske undervisning fester og ut
vider kunnskapene fra barne·
skolen.

Internatet er barnas heim i
skoletida. Dette ligger ofte i

Trondheim off. skole for døve.

Skådalens off. skole for døve.

Holmestrand off. skole for døve.
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samme bygning som skolen og

har soverom, dagligrom, spise
sal og ymse andre spesialrom.

Husmora sammen med kokka
sørger for godt matstell. In
spektrisene har det daglige til·
syn med harna og er ansvarlige
for at tøyet er pent og harna
velstelte. Sammen med de andre
i internatet går de inn for at
barna får gode vaner. Det hlir
lagt stor vekt på oppsedinga,
og stort sett er harna snille og

høflige. Det regelmessige livet,
sammen med godt stell, gjør at harna alltid ser godt
ut og trivs hra. Skoletiden er en lykkelig tid for
harna, og de hlir glad i skolen sin.

De som har forholdsvis kort vei heim, får besøke
foreldrene sine på månedslovsdager og i påske. og
pinseferiene. I sommerferien - som varer i 8 uker
- reiser alle heim. Ved avreisen er det stor glede
og forventning, men ved slutten av ferien lengter
mange av barna tilhake til skolen, og sine kame
rater. Mange begynner å pakke kofferten dager i

•forveien for å være sikker på å komme av sted til
avtalt tid.

Hvor ligger så døveskolene og hvordan ser de ut?
- Vi skal ganske kort gjøre rede for hver enkelt
skole.

BARNESKOLENE
Trondheim off. skole for døve er den eldste døve

skole i landet. Den ble opprettet i 1825.
Skolen tar annet hvert år opp nye elever fra

Nord-Norge, Trøndelag og distriktene langs kysten
ned til Stavanger.

Fra yrkesskolen. Teoretisk undervisning.

Fra yrkesskolen. Skredderverkstedet.

Elevene fortsetter ved denne skolen i alle 8 skole
år. Skolen som har plass til ca. 100 barn, ligger
sentralt til i Trondheim by. Det er gode jernbane
og dampskipsforbindelser.

Skolen har hytte i Bymarka utenfor byen, og dit
opp drar barna ofte på turer.

I Trondheim er det døveforening og døvekirke.
Styrer av skolen er Trygve Beyer.
Skolens adresse er: Bispegt. 9 b. Tlf. 22221.

Skådalen off. skole for døve ble opprettet i 1848
og var den første døveskole her i landet som be
gynte opplæring av døve etter talemetoden.

Skolen er opptakingsskole for elever fra østlan
det, Sørlandet og distriktene langs Bergensbanen.

Hittil har bare a-klassene fortsatt alle 8 skoleår
ved denne· skolen, mens b- og c-elevene etter 2 år
er blitt overflyttet til Holmestrand off. skole for
dØve. Fra høsten 1949 er det blitt en nyordning,
slik at Skådalen beholder alle elevene i 8 år.

Skolen tar til vanlig ca. 70 elever.
Den ligger vakkert til i skogen ved Skådalen st.

på Holmenkollhanen, 20 min. fra Oslo sentrum.

Barna har god tumleplass og
har lett for å komme ut i skog
og mark.

Ludvik Langåker er styrer av
skolen.

Skolens adresse er : Vettakol·
len pr. Oslo. Tlf. 69 82 96.

Holmestrand off. skole for
døve er en fortsettelse av fru
Rosings taleskole som ble opp
rettet i Oslo i 1881. I 1899 ble
skolen flyttet til Holmestrand.
Den holder nå til på "Gausen»,
hvor lærerskolen var fØr.

Skolen har stor park og hage
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og ligger rommelig til i nærheten av sjøen. Der er
idrettsplass og ellers god tumleplass for barna.

Denne skolen har hittil hatt b- og c-elevene som
etter 2 års skolegang i Skådalen er blitt overflyttet
dit.

Fra høsten 1949 blir den foreløpig opptakings
skole i likhet med Trondheim og Skådalen. Den
har heretter alle elevene i alle 8 skoleår.

Skolen har plass til ca. 65 elever.
Sjur Brekke er konstituert styrer av skolen.
Skolens adresse er: Hol:nestrand. Tlf. 140.

Sjltr Brekke.

YRKESSKOLENE

Bergen off. skole for døve er en 2 årig yrkesskole
for døve gutter som er gått ut av barneskolen.

Skolen ble opprettet i 1942 og ligger i byens
sentrum.

Det meste av tiden blir nyttet til opplæring i
praktiske fag som snekker-, skredder- og skomaker
faget. Enkelte elever får også lære andre fag hos
mestre ute i byen. Det undervises samtidig i norsk,
regning, samfunnslære og andre teoretiske fag.

Skolen holder til i leide lokaler som ikke har rom
til alle elevene. En del må derfor bo ute i byen,
men de spiser på skolen.

Etter at skolegangen er avsluttet er det mange av
elevene som fortsetter i lære hos håndverksmestre

byen og tar svenneprøven.
Skolen har plass til 26 elever.
Skolens styrer er Toralf Eng.
Skolens adresse er: Vestre Torvgt. 20 a. Telefon

19171.
Stavanger off. skole for døve er en yrkesskole for

døve piker som er gått ut av barneskolen. Skolen
holder til i «Døves hus», som ligger sentralt til i
Stavanger by. Den ble satt i gang høsten 1946 med
bidrag bl. a. fra Yrkesopplæringsrådet. Skolen er
fra 1. juli 1949 overtatt av Staten. Skolen var de
første årene l-årig. Som statsskole er den 2-årig.

Det er opplæring i sØm, veving, matstell m. m.,
samtidig som det gis opplæring i teoretiske fag.

Etter avsluttet skolegang kan elevene få huspos
ter, arbeid i konfeksjonsfabrikker, skreddel'Verkste
der osv., slik at de blir sjølhjulpne.

Styrer av skolen er Kristine Haave.
Adresse: Døves Hus, Saudagt. Il, Stavanger.
Tlf. 02-361.

LÆREHJEM FOR EV_ ESVAKE DØVE BAR
Det finnes noen dØve barn som har så små evner

at de ikke kan følge opplæringa på vanlig døve
skole. Det er nå opprettet et lærehjem for slike.
Opplæringa blir tilpasset evner samtidig som de
kommer under tilsyn og oppseding.

Hjemmet er lagt til Sukke gård i Andebu, hvor
det er en landavdeling for Hjemmet for døve.

En liten avdeling på 10 elever er kommet i gang.
- Den drives for innsamlede midler, men får også
statsstøtte fra 1. juli 1949.

Gisle Espolin Johnson styrer dette hjemmet.
Adresse: Andebu.
Innmelding av det døve barnet til spesialskole

foregår slik:
Det brukes meldingsskjemaer som skolestyret får

hos skoledirektørene. Disse meldingene må inne
holde opplysninger fra skolestyret og legen. <lel
dinga sendes skoledirektøren som ekspederer den
videre til direktøren for dØve-, blinde- og åndssvake
skoIene. Meldinga blir så sendt derfra til styreren
ved den skolen hvor barnet hører til. Etter at sty
reren på grunnlag av opplysningene i meldingsskje
maet har avgitt uttalelse, avgjør direktøren om bar
net skal kalles inn. - Skolestyret får så melding
om når og hvor eleven skal møte til skolegang.

Det er som før sagt mye om å gjøre at barnet
kommer på skole i rett tid, derfor bør skolestyret
allerede når barnet er i 6-års alderen sørge for inn

melding.
Det hender dessverre altfor ofte at barn som har

vært døve fra fødselen, ik'-'.e er blitt meldt før de er
9-10 år. Dermed har barnet gått glipp av den beste
tida for tale- og språkopplæring og kommer ikke så
langt som det burde gjøre. Dette er forsømmelser
som en snarest må komme bort i fra.

OPPLÆRIKGA ER FRI
Oppholdet (f. t. kr. 900 pr. år) betales for barn

fra landet av den fylkeskommune der barnet hører
heime. Fylket kan kreve refusjon av heimstads
kommunen etter satser som er fastsatt av fylkes.
tinget. Som regel Y:l av utgiftene. Hører barnet
heime i en hy, betaler kommunen. Disse utgiftene
er ikke fattighjelp, men skoleutgifter.
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Skjebnens bølger drev meg ut på landet til Sukke

gård i Andebu, et hjem for døve. Tidene var dår

lige og jeg var arbeidsløs. Der på gården var det
en broket samling av døve, - en var blind, en

annen vanfør, den andre sanktveitsdans, åndssvake

og intelligente, men utad kunne fremmede ikke se

noen større forskjell på begavete og ikke begavete,
og det var ikke til noen oppmuntring for de intelli

gente døve.

Der ble jeg kjent med en blind døv man'l på

50-60 år, og folk kalte ham Brill Ola, - et roer
kelig navn, for han brukte ikke briller. Vi ble fine

venner - jeg var veik og hadde hodet fullt av

himmelskjønne illusjoner, og han - en ekte bar
bar, derfor ble vi gjensidig tiltrukket. Han hadde
et sterkt markert ansikt som tydet på et hissig tem

perament og et tidligere hardt liv. Han kunne

hverken skrive eller bruke fingerspråk, og hadde
ikke noe som helst kjennskap til språket, trass i at

han ble blind som voksen. En kan gå ut fra at han
aldri har gått på skolen. Han var nøyaktig det mot

satte ~v den verdensberømte blind-døv kvinne Hel·
len Keller. Den eneste kontakt med ham var å gripe
hans hender og tegne primitive fakter.

:For å kunne kjenne meg, følte han med begge
hender over ansiktet mitt, hele kroppen ned til

skoene. Etter å ha fingret på meg med en grun·
dighet som en erfaren billedhugger, pekte han på

ringfingeren sin og mente at den var meg. Det be·
tydde at når jeg ville snakke med ham, skulle jeg

Døve barns foreldre stiller ofte seg sjøl og døve.

skolens folk disse spørsmål: Kan vårt døve barn
lære å snakke? Hva slags arbeid kan det få som
voksen? Kan det greie seg sjøl i livet?

Til dette er å si: Døve barn kan lære å snakke,

dersom de kommer på døveskole, og evnene ikke
er altfor små. Det er ikke alltid taledyktigheten blir

så god at de kan snakke med hvem som helst. Men

mennesker som de er vant med, foreldre, søsken,
arbeidskamerater og venner, kommer de som regel

i god kontakt med.

Mange døve utdanner seg til håndverkere, særlig
som skreddere, skomakere og møbelsnekkere. Dess
uten har vi døve som bakere, bokbindere, fotografer,
gartnere, konfeksjonsarbeidere, industriarbeidere
osv. I det hele tatt er det svært mange arbeidsfelter

de kan slå inn på.

Kommer de døve barna bare på skole, vil de aller

bare ta et tak i ringfingeren hans og da visste han
straks hvem jeg var. Så dro han meg inn i sitt verk

sted, et kleskott uten vinduer. Der inne satt vi,

helt oppslukt av det beksvarte mørke, og han for

klarte meg om ditt og datt, men jeg forsto ingen
ting. Derfor ville jeg ha pam ut i lyset, så jeg kunne
følge bedre med i alle de fakter han brukte. Men

han vrelte av sinne og ga meg noen kraftige dult
som protest. Inne i det nattsvarte mørket var han

min overmann, og jeg måtte legge begge mine hen·

der på ham som dro meg hit og dit i rommet og
viste meg sitt verktøy.

Av og til tørnet hodet mitt på veggen, og for
meg var det en ettertrykkelig undervisning i hvor
dan det var å være døv og blind.

Der inne satt vi ofte og diskuterte om alt mulig
i hans verden, og hans verden var ikke stor, men
det var nok å snakke om. Mine hender var på hans

hender, så vi begge kunne prate sammen ved å
tegne fakter i luften eller på kroppen vår. Nå var

han sterkt opptatt med å lage en kistekuffert, og
forklarte hvordan den skulle se ut, især lokket som
skulle ha dobbelt bunn, som han kunne gjemme sin
eneste stivskjorte i.

En dag bestemte han plutselig at badernesteren
måtte avsettes, og jeg skulle ta hans plass. Omgivel.

sene bøyde seg for hans krav. Den første dagen

vasket jeg forsiktig ryggen hans, men han gryntet
hele tiden av misnØye og syntes at jeg var en tosk.

Til min store overraskelse klappet han meg etter

fleste av dem greie seg sjøl seinere i livet. De blir
nyttige samfunnsborgere og til glede for mor og far
som har hatt mange tunge stunder ved tanken på

sitt døve barns framtid. Døve barns foreldre, skole·
myndigheter og andre interesserte burde lese skole
styrer P. Andersons bok, Døve barn. Mangler og
muligheter. Den er å få kjøpt i bokhandelen.

Direktør: Marie Pedersen.
Ved hver skole er det en styrer som er ansvarli g

for ledelsen av både skole og internat. Kirkede

partementet oppnevner en kontrollnemnd på 3 med·
lemmer. Denne skal ved sine besøk på skolen og j

internatet føre kontroll med de hygieniske og de
ernæringsmessige forhold.

Skolene har også tilsynslege som regelmessig be·

søker skolene, og som kan tilkalles utenom de ordi
nære besøk hvis noe står på.

Elevene har fri tannbehandling på skolene.
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badet og nikket anerkjennende som tegn på bra
ntført jobb. Men det førte til at jeg måtte også
vaske andre kropper, vanføre og åndssvake. Det var
nnderlig å se de åndssvake, for de nakne kroppene
var velskapte. En av dem, som led av sanktveits
dans viste en urimelig stolthet over håret på brystet
sitt og påsto hver gang han badet at det var mye
finere enn det mange andre hadde. Det var jo sant
på et vis. I omgang med døve åndssvake eller penere
sagt tilbakestående, gjorde jeg den oppdagelse at
de visste at de var dumme. Derfor holdt de seg ofte
for seg selv når de pratet sammen, og samtalen stop
pet plutselig hvis vi kom uventet over dem. De stir
ret på oss og så flaue ut. Stakkars dem, hvordan
kan livet være for dem, når de går og føler seg be
standig som tosker, blant normale mennesker som
ofte innbiller seg å være svært kloke!

Brill Ola var stadig i arbeid med sin nye kiste
kuffert, og for hvert fremskritt han gjorde med
den, dro han meg opp til sin mørke hule, så famlet
vi rundt omkring kisten og frydet oss. Han fortalte
meg at han tidligere hadde skåret ut hester og ryt
tere av tre, men han ble lei av det stillesittende ar
beid. Selv om han var dØv og blind, utførte han
nyttig arbeid på gården, nemlig vedhogst. Han hogg
glimrende, til stor skam for oss andre seende som
lettere fikk hogg og skrammer, især jeg som holdt
på å hogge tvers gjennom en av mine fingre, og
måtte vandre flere mil rundt i soveværelset i en
hel natt av bare smerte.

Først følte han med den ene hånd på vedstykket
og trakk hånden tilbake i samme øyeblikk som
øksen traff vedstykket. Slik holdt han på til han
syntes det var nok ved, for han hogg ved så lenge
han hadde lyst til det, men de meterhøye vedhau
gene viste tydeli<r hvor flittig og arheidsom han var.

En dag støtte han tilfeldig på en splitter naken
mann som holdt på å skifte klærne sine. Han stop
pet opp, følte granskende på kroppen, tenkte en
stund og brølte plutselig ut i en langvarig latt r.
Men e terpå rynket han pannen, knyttet neven tru
ende med noen tegnfakter at dette var galt. Dette
tydet på at han hadde moralfølelse.

Hver gang det var måneskinn, kom han i ekstase,
for da kunne han skimte en. Gang på gang dro
han meg ut, - beveget hodet en stund før han
kunne skimte månen. Han skrek frydefullt og stir·
ret leende på meg med tomme øyne. Det var det
eneste han kunne skimte, og det gjorde ham helt
forstynet. _ oen ganger tok han feil, og forvekslet
månen med en lampe som lyste i mørket. Jeg for·
klarte ham feiltagelsen. Han ble fornærmet og påsto
at det var månen. Til slutt forlot han meg i sinne.

I en kirke la klokkeren merke til at salmebøkene
minket stadig. De forsvant simpelthen vekk. En
dag ble gåten løst, og det var Brill Ola som tok dem
og hadde kisten sin full av salmebøker. Han kunne
ikke lese dem, enda mindre synge, og hva skulle
han med dem? Jo, han var sterkt forelsket i de fine
glatte linjer på bøkene. Han satt og fingret fram og
tilbake over dem og kjelte dem på samme måte
som en gnier på sme pengesedler. Han hadde man
ge stjålne lykkelige stunder med salmebøkene, men
en dag ble det slutt! Det ble gjort rassia i kisten
hans, og alle bøkene kom til rette. En enslig salme
bok ble liggende igjen. - Det var en enestående
bedrift av den døve blinde mann å kunne nappe til
seg de mange salmebøker midt iblant seende men·
nesker uten å bli oppdaget.

Han hadde en fiende som han hatet av hele sitt
hjerte, nemlig sin overmann slik som han følte.
«Fienden» hadde en gang tatt et kraftig nakkegrep
på ham, så han satt fastklemt, som et dyr i en saks.
Han kunne aldri glemme den forsmedelsen. Altså
merket han ikke noen hjelpeløshet på grunn av sin
døvhet og blindhet. Han følte seg sterk og trodde
at han kunne slåss mot hvem som helst. Bare han
merket noen nærhet av sin «fiende», fløy han i
raseri på ham. En dag forvekslet han meg med
ham, og bet i pekefingeren min. Jeg ble ergerlig og
dyttet på ham, men han ble enda verre, og «fien
den» som sto et stykke borte grep inn med sin pro
fesjonelle nakketak. Han oppdaget feilen og trøstet
meg med å velte hele skylden på uvennen. Trøsten
hjalp ikke noe stort, for etter bittet hans gikk det
verk i såret, og jeg bærer ennå arr etter det.

En dag forærte han meg sin kistekuffert, og jeg
omfavnet ham som uttrykk for takknemlighet. Han
ble rørt, og begynte å fremheve kistens mange for·
deler, - kom en stund i dype tanker og lovte meg
at jeg skulle få en kiste til. Vi omfavnet hverandre
på ny.

Skjebnens bølger drev meg fra gården - og ut i
livet. Mange år gikk. En dag traff jeg Brill Ola
i Oslo, og jeg ble glad over gjensynet med min gamle
venn. Jeg prøvde å få en samtale med ham, men
til min skuffelse kjente han meg ikke igjen, 
kunne ikke begripe hvem jeg var. Jeg sto helt fast
og ktmne ikke komme inn i hans verden. Det gamle
vennskapet mellom 08S strakk ikke til - og under
nye forhold i Oslo var jeg - hans beste venn 
fremmed for ham.

Kisten som jeg hadde fått av ham, har jeg nå
fremdeles, og der hvor den står, gir den et talende
minne om et menneske som var fullstendig slått ut
av livet, men likevel ikke lot seg slå ned.
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Papirservering.

En morsom lek som gir god anledning til ufri

villige komiske situasjoner for deltagerne.
Fire eller fem deltagere kan konkurrere med

hverandre, eller man kan sette opp et lag, for eksem
pel to kvinner mot to menn eller andre sammen·
setninger som finner størst tilslutning.

Hver av deltagcl'ne får ca. 6-8 papirbeter med
bestemte farger, gul, rød, blå osv. Lappene behøver
ikke være større enn 2--4 cm. Lappene skal ligge
på et ])ord i den ene enden av et rom. Så skal en
med teskje gå over til den andre delen av rommet,
hvor et vinglass står oppstilt på et bord. Papir
beten skal forsiktig legges opp i glasset. Slik fort·
setter man til alt sammen er stappet oppi.

Det hender ofte at lappene faller på golvet, når
det skjer må en ikke ta dem opp med hå,nden, men

med skjeen.
De som fullfører alt først har vunnet.

Blindebukkleker har mange variasjoner,

blant annet "se med fingrene». Hørende har en
lignende morsom lek som heter hvem synger. Den

høver seg ikke for døve.
Deltagerne sitter på sine stoler i en sirkel. i:Jå

skal en som velges stå midt inne i sirkelen med el

bind foran øynene. Denne skal så gå fra den ene
til den andre og føle på nesene deres, og ~jctte

hvem som «eier nesen». Man kommer ofte til over·

raskende slutninger.

Grinebiterleken.

Damene eller herrene sitter på sine stoler i en
bue fra den ene veggen til den andre. Så skal de
Øvrige prØve å få de som sitter til å le av seg, alle
midler er tillatt uten det å rØre på noen. Alle gri
maser må til, har noen smittende latter må ved·

kommende le lenge og vedholdende til de sittende
deltagere spruter i latter. Den første som ler må ut,
så kommer det slag i slag. Den som klarer å holde
sitt ansikt alvorlig lengst har vunnet. Men til straff
må seierherren le alt han orker for de andre del
tagerne.

Avlesningsleken.

Deltagerne sitter på sine stoler i en bue rundt
taleren. Han skal fremsi lette setninger først og
siden øke vanskelighetsgraden. Han skal da bevege
sine lepper mest mulig. Hvis noen forstår ham

scorer de poeng. De som når den fastsatte poeng
sum overtar talerens rolle. Alt det taleren sier må
gjentas av deltagerne som forstår det. Bruk for
eksempel enstonige ord, eller: jeg er dum, du er

klokere enn meg osv.

Pantomimeleken.

Alle får seg tildelt en liten fortelling hver, for
eksempel eventyr, fabler eller dikt, som de skal
gjenfortelle med mimikk og tegn uten ord.

For eksempel «Goddag mann økseskaft», "Haren
hoppet på letten fot over lynget».

Forandringsleken.

Deltagerne sitter med ryggen vendt mot rommets
ene side. Så får de beskjed om å snu seg og iaktta
tingene som står oppstilt på et bord eller tingene
som henger på veggen eller står på golvet. En ser
på tingene i ett minutt eller mindre, etter som en
blir enige. Deretter skal de atter snu seg og tenke
over de gjenstander som de har lagt merke til. I
mellomtiden blir en eller to av gjenstandene flyttet.
Deretter skal de få se på alt sammen igjen og no·
tere det som er forandret. De beste får premie.
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OKFLOMMEN
Julesalget spenner over mange felter, også over

åndelige næringsmidler.
Bokflommen ved juletider har meget til felles

med vårlØsningen og storflommen i naturen, begge
er en utlØsning av de gjærende krefter som har lig
get og ulmet så lenge, og først ved utbruddet veller
de fram alle skjulte krefter på en gang.

Alt hva det skrivelystne folk har båret på i tan
ker finner utløsning i skrivningen som flommer
fram ved juletider på bokhandlernes disker. Ekspe
ditØrene er alltid mannsterke ved juletider, for de
får hjelp av unge akademikere som vil tjene litt
på den åndelige tømmerfløtingen.

For en bokelsker er denne tiden en tid med syv
gode og syv dårlige år. Han plages aven malurt
blandet sinnsstemning. Alle de prektige bøker med
strålende skinnrygger og fargeglade omslag virker
langt mer tiltrekkende på ham enn den yppigste
«pin up girl». Bøkene har «it» som setter hans puls
og hjertevirksomhet i større tempo. Men så kom·
mer alltid oppdagelsen av egen avmakt. Penge
pungen har altfor liten dybde, og til overmål flyter
det så lite gryn i pungen at det ikke strekker til
mer enn et eneste eksemplar av de bøkene som bok·
elskeren vil ha.

På den tiden oppJever han julestemning, men han
opplever også Tantaluskvalenes velkjente sympto
mer som følges av å se og rØre, men ikke eie.

For det alminnelige publikum er juleflommen en
sann forvirringstid. Publikum får Ørene tutet fulle
med lovord om høker, lokkende reklametekster og
fargeglitrende illustrasjoner danser foran øynene
fra hver avisspalte og bokkatalog. En kommer fort
til det resultat at alle bøker er den aller beste, og
alle bøker besitter de egenskaper som alle andre
aller-beste høker ikke har, men som likevel ikke er
bedre enn de andre aller·beste bøker. Bok·kritikere
lyver mest ved juletider. Det er fort gjort å opp
dage det, men de lyv'er i god tro.

For deres levebrød er avhengig av de rosene de
gir en bok eller kvistene de dadler den med. Da
kan det til slutt bli vanskelig og rose eller dadle
på riktige steder; med andre ord ----'- kritikere er

tatt av juleflommen og drevet langt av gårde til de
blir tatt aven eller annen bakevje.

Det kjøpende publikum foretrekker en bok som
veier like meget som en håndbanket murstein og
som i fet åndelig næring må ha et volum som en

f~rkantet kjøttpostei med mange kulørte farger som
lIgner gulerøtter, erter og andre ting som danner
indegredienser i føden.

Fargene bestemmer forhåndsinnstillingen. En
bok med herlig kulørt omslag er den heste salgs
vare, og dermed i overensstemmelse med en eller
annen kritikers dom. Den aller beste boken skal
pryde bokhyllen eller kjolen og dressen som man
har på seg når boken skal leses på fanget ... Det
er ikke lett å gjøre et utvalg blant den babylonske
forvirring som ligger oppstablet på bokhandlernes
disker ved juletider. Det er fristende å kjøpe en
bok som får den beste avsetning, den er sikkert det
aller beste produktet.

N° '1 ° k. ar en VI prØve a omme frelst gjennom den
:"lVende flommen med en hok berget til bokhyllen,
Ikke en hvilken som helst «aller·beste», men en god
bok, er det nyttig å stille opp en liste over de bøker
som en kan kjenne igjen i virvaret.

.En liste som stilles opp slik har hjulpet meg
gjennom mange ganger:

Dikt: Aukrust
Wildenvey

Øverland osv.

Historie: Kunsthistorie
Kulturhistorie osv.

Psykologi: Kjenn deg selv og andre
Sjelelig hygiene.

Kristendom: Kampen om menneskerettigheter.
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Etter juleria sitter en med kjenslen av den trygge
forvissning av å ha kommet gjennom de farlige
virvlene i juleflommen. En har brukt et slags kom·
pass gjennom vanskelighetene og angrer ikke på de
nyanskaffelsene som står strunke og stive i bok·
hyllen. Listen har tjent en oppgave.

Men mange bokhandlere sender ut julekataloger
som foruten pent utstyr også holder seg innenfor
sømmelighetens grenser. De nøyer seg med å trekke
opp et resyme av bokens innhold uten å opprekla.

mere alle.
En julekatalog som er noe av det beste som ble

utgitt i fjor, er sikkert katalogen fra Bredrups bok·
og papirhandel. Ikke en uttalelse om bøkene og
deres fortrinn er gitt plass der. Der står rett og slett
en enkel bokliste i bestemte grupper ordnet alfa·
betisk etter forfatternes navn. I alminnelighet vil"
ker en slik tørr og kjedelig liste lite stimulerende og
virker som en åndelig hungersnød; kjøp ikke bø·
ker!

Men tvert imot er denne boken langt mer inspi·
rerende enn,de andre. Grunnen er at det er plasert
en masse underholdningsstoff av humoristiske art
på hver side i margen, rikt illustrert av Hammar
lund. Det er kåserier, enquete, spØrsmål og svar,
sitater, parodier m. m. som på en eller annen måte
er knyttet til bøkene som er tatt med i katalogen.
En diskret reklame som vinner stort. Publikum
føres inn i bøkenes store verden med spøk og hu·
mØr, da er det ikke så vanskelig å holde hodet
koldt og kjøpe de bøker en virkelig trenger.

Det er i alminnelighet ikke alltid tilfelle. Jeg
kjenner en mann som er glad i bøker. En gang
var jeg hjemme hos ham etter juleria og fikk i
bokhyllen se mange fremmede åndsprodukter som
jeg visste han ikke kunne fordøye. «Ha," sa jeg,
«du drukna i bokflommen.» «Jeg skjønner ikke
hvordan disse bøkene er kommet dit, men jeg må
medgi at jeg skjønner hvem som har kjøpt dem!»

Etter julen går han til bokhandleren og bytter
juleanskaffelsene med andre bøker. En meget for·
nuftig handling etter bakrusen. Men i hele julen

ergret han seg over de pene kulørte bøkene som
hisset opp stemningen som ikke hadde noe med
juleglede å gjøre.

Med meg hendte det en gang i Cappelens bok·
handel. J eg kurtiserte med mange vidunderlige
bøker og glemte både tid og sted som ikke fantes
i bøkene. FØrst ved lukningstiden kom en ekspedi.
tør bort til meg og banket lett på mitt høyre skuI·
derblad. Han bukket og så stjålent på klokka.
Lukketiden! Da jeg kom hjem jublet min kone,
ikke fordi jeg kom sent, men fordi jeg var kommet

tilbake igjen med alle mine lemmer i behold. Jeg
var lenge borte . . .

Vanligvis anskaffer man seg romaner i julen.
Man kaster seg over moderne litteratur, det aller
nyeste nytt, så nytt at det bare er en sensasjon.
Gamle klassikere står og antikvireres og havner på

et galt sted.
For hver ny bok en kjøper er det absolutt klokt

å kjøpe en av de gamle klassikere i ny utgave. Vic
tor Hugo, den franske forfatteren forsvarer sin plass
den dag i dag. Han mestrer skildringene fra middel·
alderens brokete og mørke århundre. Han trek·
ker opp voldsomme motsetninger som tørner sam·
men. Å lese hans bøker er som å få et innblikk i
middelalderens samfunn i tverrsnitt, gjennomskåret
fra øverst til nederst. Den er et motstykke til dvask
het og ensformighet som døvheten medfører. Dertil
omhandler en av hans bøker det døve mennesket:
nemlig i Notre Dame. Det er nesten som den er
skrevet til og for døve. Andre bøker av samme for
fatter nevnes: «Mannen som ler» - «Samfunnets
elendige» -«Havets arbeidere». Disse bøker ruver
himmelhøyt blant litteraturens giganter og blir aldri
gammeldags. Språklig er de meget lettlest med sin
knappe og konsise ordoppstillinger.

Charles Dickens' bøker er mer tungleste, men
skildringen er så uendelig rik på skiftninger. En
kan lese samme boken to ganger og likevel ha inn
trykk av å ha lest den bare en gang. Av bøkene
er Oliver Tvist lettest å lese, så kommer Dombey
og sØnn, Nokolas Nikleby, Martin Chuzzlewitt.

Av amerikanere har vi Jack London. Han maner
til handlekraften. I hans beste bøker når han opp
til klassikerne og gir en gripende skildring av men·
neskelige lidelser under sivilisasjonens systemer.
«Avgrunnens folk», «Kong Alkohob, «mf Larsen»
er blant de beste bøker fra ham.

Jolm Steinbeck er av de nyere forfattere som fikk
sitt gjennombrudd med boken «Vredens druer».

På vår hjemmebane finnes det en hel del littera
tur som kan forsvare sin plass i bokhyllen sammen
med andre utenlandske storheter. Jeg nevner i
fleng: Johan Falkberget, Sigurd Christiansen, Cora
SandelI og Sigrid Undset.

I Johan Falkbergets bøker blir leseren ført inn
i sammenhengen med menneskene og dets forhold
til livet. Slekt skal følge slekt i arbeid og slit,
gjennom vekslende tider i gode og onde dager. En
lærer å kjenne samhørighet med andre folk, som
også lever det samme liv som oss.

I diktning finnes det mange store navn, av dem
nevnes Arnulf Øverland. Hel' er en smakebit av
denne dikters arbeide:
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Julebøker! - Engang var ordet stål!
Lønnen for den som talte, var ofte et bål!
Det kunde fenge.
Ord som har kostet noget, kan leve lenge.

Så et av Herman Wildenvey:
Atter er det jul i min ungdoms mørke by,
og atter er den hvit og vidunderlig på ny.
Er over alle åsene den store stjerne stegen,
da blinker byen mot den som om stjernen var dens

egen,
mer juleklædd enn landene i Libanonens lJY •..

Av de nyere landsmålsdiktere er Olav Aukrust
regnet som Henrik Wergeland i yngre utgave.

Ei naki grein med blodraud bær
og ei som bladrik blømer,
på kvar sin måte fagre er
for den som kjærleg dømer.

Den eine gjev sin ange, ho,
der ljuv ho ligg og blømer.
Den andre gjev sitt hjarteblod
når lauv for haustvind rØmer ....

Til slutt en smakebit av Johan Falkberget:

«Gluck auf! Guds fred!
En klokke ringer
i den kvite månelyse nat,
den går med tunge
hårde slag;
det er den gamle Nordenvind
- enØiet og skjæbneblind 
som langsomt svinger
bergmands·klokken
i det morkne stokkeslag; - - -

Når en begynner å interessere seg for dikt er
spranget over til andre diktere ikke stort. Norsk
litteratur er rik på god dikting og teller mange
kjente navn, Ivar Aasen, Åsmund Vinje, Collet
Vogt, Inger Hagerup og mange, mange andre.

Historie, biografier og geografi tilhører den
gruppe litteratur som har en evig aktuell interesse.
Dens verdi har en varighet som romaner ofte ikke
har. Til slike bøker vender en ofte tilbake igjen i
forskjellige perioder i et livsløp. Utviklingen på
det intellektuelle og det sjelelige område minsker
ikke verdien av slike bØker, tvert imot øker dens
verdi.

Norske folks liv og historie, et verk på 10 bind,
er en bok som passer til hele familien, likså Norsk
kultur historie, 5 bind.

«Verden i går og i dag» av C. Christensen er et
populært verk som gir et utsnitt av tiden fra forrige

verdenskrig til 1939.

Mimi Sverdrup Lunden er en kjent forfatterinne,
især på kvinnesakens områder. «De frigjorte hen
der» er en bok som vil interessere begge kjønn, og
det gir mange forståelsen av kvinnens bitre skjebne
i de århundrer som gikk.

Kon Tiki av Thor Heyerdahl forteller om den
vågsomme ferd på en flåte over Stillehavet. Om
kjekke vitenskapsmenn som ikke bare arbeider i
laboratorier, men som også setter livet på spill på
forslmingferder.

Et praktverk om kunsthistorie, «Norsk kunst
gjennom 100 år», er redigert av kunstmaleren Hå
kon Stenstadvold, men det koster omtrent som tal
let på de årene kunstens historie spenner over.

En kan nøye seg med en billigere bok som heter:
«Gudbrandsdal og malerne», av Tor Refsum.

Og så en bok for barn fra to·tre år til voksne på
100 år og mer. «Norske Folkeeventyr» av H. Chr.
Asbjørnsen.

Evan Berg: «Slik kan en ta feih, passer godt til
opplesning og diskusjon.

Til slutt vil et bind om psykologi utfylle hele
samlingen, av dem er det flere gode. «Kjenn deg
selv og andre», «Nevrose eller sunnhet».

En ting er sikkert, en bok må anskaffes til julen.
Snart er det nytt år, de gode forsetters dag er ikke
langt borte. Blant de gode forsetter en bør ha er:
«I år skal det bli leseår.» Dette gode forsettet be
høver en ikke brolegge veien til helvete med. Det
er bare og praktisere det gode forsettet.

O. SchrØder.

Tysk adelsbrev, 1729. Fra Halfdan. Arnebergs .Skriftboka>.
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Hanna Winsnes.

Nr. 12

Gudsfrykt med nøysomhet
Fra "Frigjorte hender", Mimmi Sverdrup Lunden, Aschehoug forlag.

Det daglige matstellet var enkelt nok. Nøysom
heten var stor, kjØpevarer, enn si, luksusvarer, umu·
lig å skaffe unntatt i byene. Dessuten var de dyre,
Vitaminer og kalorier og lignende vitenskapelige
nyoppdaginger var de lykkelig uvitende om. Så
lenge de kunne skaffe «metta», var de fornøyd.
Når vi snakker om de gamle embetsgardene på
landet som hvert sitt lille Gosen, er vi altfor til·
bØyelige til å se på kostholdet i datiden med sel
skapsøyne. Vi glemmer at i dagliglaget vanket det

graut og graut igjen, val'mgraut og kaldgraut, slik
det har vært på landsbygda til de siste årene, og
vel er det mange steder den dag i dag.

Grauten har hatt en sentral plass i norsk kost
holdt fra alders tid. Bergartingsloven sier, under

avsnittet om søndagsarbeid, at graut kan en koke
på helg og hverdag, for "han» er så hellig at ingen
skal bøte for det. Hendig mat var grauten. I onnene
kunne en koke for flere ganger, og bare la ,kald.
grauten stå på bordet. Det sparte oppvask. Folke·
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eventyret om gutten som skulle fri, og spurte etter
sju år gamle grautskover, kan også fortelle litt om
grautstellet her til lands.

Kom en inn på kjøkkenet mot kveldsverd, var
dagliglivet en jente i linnetermer og med tØrkle i
kors over brystet, i ferd med å stampe en svær
grautgryte. Svetten haglet av henne - ikke bare
fordi det sto varme fra peisen -- men det var hardt
å stampe graut til en mengde mennesker. Gjesten
som umeldt kom kjøkkenveien, kunne fortelle at
håret hang lØst og pjusket og rett som det var hav
net oppe i gryta. Kleppene - boerkuler hette de i
min grauttid - skulle det en flink grautkoker til
for å unngå.

Gudrun Løchen Drewsen forteller at det var graut
til middag hver lørdag i alle velordnede familier.
De unge avskydde den. Det var en mørk graut laget
av mel med klien i. Selv hadde hun aldri smakt
slik graut før hun kom på besøk til noen kjennin
ger, og til de andre ungdommenes fortrydelse likte
hun den og ba om en porsjon til. De pleide skil
linge sammen til kaker før en grautmiddag, og hun,
som var usolidarisk og likte graut, fikk ingen kaker!

Leser vi i Wiers-Jensens bergensfortellinger, fin
ner vi at «kornmelsgrØten» av bygg var alminnelig
hverdagskost om kvelden i Bergen, tilmed i de
fineste og rikeste hus, og om morgenen var det kald
graut, alltid til tjenerne, ofte til husbondsfolket.
«Far» fikk som regel en «pinn» på grauten hver
kveld, gjester alltid, og hele familien fikk «pinn»
om lørdagen.

Det hendte en gang i min ungdom at klokkeren
var blitt så sen på kontoret at far bØd ham kvelds
mat, «men vi har bare vassgraut». «Takk, grauten
sto på bordet heime då eg gjekk,» svarte klokkeren
og forsvant.

Grautstriden
P. Chr. Asbjørnsen, som under pseudonymet

Clemens Bonifacius, ga ut en kokebok «Fornuftig
Madstel» i 1864, skrev at Norges folkemengde rime
ligvis var I 700 000-1800 000 mennesker. Av dem
spiste sikkert %, eller 1200000 graut til daglig.
Hver av dem som åt graut som viktigste næring,
brukte i regelen nærmere 2 enn I mark mel om
dagen, eller fire tallerkner velkokt graut. Men da
kvinner og barn spiste mindre, ville han ikke påstå
at det gikk mer enn I mark pr. hode om dagen, og
det bare i 300 av årets 365 dager.

Nå hadde ikke AsbjØrnsen egentlig noe å bygge
på, det var bare et løst overslag.. Fullt så mye graut

åt de kanskje ikke. Men mye var det, og mye ble
det, om ikke for annet så fordi det var tungvint å
bake brød før gjæren kom, og fordi de måtte ilde
opp en veldig bakerovn. Og flatbrød var ikke mat.
Asbjørnsens utregning om grautmengden hadde
ellers ganske andre formål enn å vise hvor mye folk
spiste. Det han ville fram til, var at kvinnfolk ikke
kunne koke graut. De blandet mel i grauten etterat
den var ferdigkokt, og det førte til at folk spiste
mel som ikke var kokt. Ved det gikk det til spille
mel i kilovis.

Sjelden har vel i Norges land en påstand om mat
laget slike bølger. Eilert Sundt dro som første-mann
til felts mot AsbjØrnsen, fnysende og harm. «Folke
vennen» fikk første innlegget, og dermed var graut
striden i full gan'g. Den raste i to år gjennom alle
aviser i landet, med innlegg fra kjente og ukjente
menn, fra anonyme personer og lærde doctores.
Vitenskapen ble så interessert at professor Faye i
april 1866 holdt et foredrag om grauten i Viten
skapsselskapet.

Eilert Sundt skrev at påstanden om at kvinner
ikke kunne koke mat, var urettferdig og absohitt
ikke bevist. Han hadde reist land og strand rundt
og snakket med bondekoner. De hevdet at byfolk
ikke skjønte forskjellen på turrmala og råmala
mjøl, og hvordan det måtte behandles. Noe mel var
slik at det bare måtte rØres inn i nesten ferdig
graut ... og dermed var striden penset inn på et
ganske annet spor, og stellet til bondekonene glemt
for en stund.

Det ble Vinje som trakk det opprinnelige strids
spØrsmålet fram i diskusjonen igjen. Han hadde
aldri hørt om turrmala mjøl, skrev han, bare om
turrmala korn. Men dette var ganske uvesentlig,
det d~ nå sloss om. Han hadde derimot et ord å si
både til alle som fant det gamle stellet dårlig og
ville «snu opp ned på heile grauten», slik som Cle
mens Bonifacius, og til de som holdt på det gamle
uten vilkår. Han syntes at nå sloss de bare om pa
vens skjegg og kunne holde opp.

Striden ebbet ut uten at spØrsmålet ble løst. Bøn
dene åt sin graut som før, enten den var av råmala
eller tun'mala korn. Og «Vikingen» sluttet striden
med «Grautsagaen om Kong Romala og hans Kjæm
per som Riise Vising kogte Kveldverden til»: «Turr
mala mælede bent frem at Bondekjærringerne førte
et maadeligt Stelog kogte en skrøpelig Graut. Så
de ødede mangt Mel, og det så mangt, at der gjerne
kunde grundes et Pengehus for det Mel, som de
kogte bort i Intet i Året om.»

Det ble Kornkrig og Mjølkrig, Kvernkrig og
Grautkrig, Nautkrig og Rautkrig, Sværtekrig og
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Trykke1aig, og mere end af Blod flØd der Blæk og
Sværte der Slagene stod.»

Men kvinnfolkene hadde vel knapt noen forstå·
else av at det hadde rast en treårig strid om dem og
stellet deres. De fortsatte å koke sin daglige graut.
Snart skulle de likevel få merke at tidene forandret
seg. Grautstriden hører til de tegn som tyder på at
det banker noe nytt på dØrene ...

Slakting
Slaktedagene var husmorens strieste dager. Da

skulle hun for alvor «være baade her og der og
Straalemester tillige», som en prest sa i en preken.

Elise Aubert skriver, at når hun tenker på slakte·
dagene, ser hun først og fremst sin mor for seg, med
tre legg på kjolen og diverse andre toalettarrange
menter, med hefteplaster på ti istykkerskårne fing
re, med øynene både her og der, med kommando
over store og små og med lovtaler over kjøttets dei
lighet og grisens tyngde. Og så er det alle hjelper.
skene. Det er Barbro Blaker og Ingelev med tusen
blinkinger og grimaser, Marie med dronningminen
og dessuten kjerringer fra hver eneste plass. Og
over det hele lukt av muskatblomme, ingefær og
nellik.

Selvsagt vier Hanna Winsnes mange sider av
kokeboka til dette viktige kapitlet. Selv den tål
modige prestekona har syntes det var stridt alt
slakterarbeidet. Hun skriver i et brev til Barbra,
som igjen har fått en liten: «Gudskjelov at din
haarde dyst er over. Bare Børnene er taalelige, og
Slagtingen er vel over, da gaar alting.» På sine
gamle dager skriver hun trett: «Slagting og Vask
afløser hverandre, men den Historie kjender alle.»

Høst og vår slaktet de på prestegården tl'e·fire
naut, en gris eller to og noen sauer. At fjærfe måtte
late livet var en dagligdags foreteelse og ble ikke
regnet for slakting.

Før vi for alvor kan gå i gang med tillagingen av
kjøttet, må alle ting være i orden. Vi starter ikke
min~re enn seks uker før slaktingen med å gi kuene
tran. Trekjørlene må være kokt med briskelåg,
krydder, salpeter og salt må være ferdig støtt. Ar·
mene blir nesten lamme av denne stØtingen til å
begynne med, men det er godt å være i trening til
den virkelige stØtingen og gniingen senere. Pølse
pinnene må være spikket. En god forsyning med
kalk må til, for det er ikke snØ når en slakter, letter
kalken rensingen av tarmene. Laken til sylten må
være kokt i forveien. Når alt er i stand, skjønner vi
Barbra Ring som skriver at julen på Stabekk varte
halve vinteren, så mange forberedelser ble det gjort.

Første slaktedagen hadde to jenter nok å gjøre
med å renske tarmer og vommer. De kunne trenge
en tredje hjelp til om det var råd å avse henne.
Dette var arbeid de fleste avskydde. Dessuten ar·
beidet «nogle karle» den fØrste dagen. Det var dem
som hadde stukket grisene og slått kuene tidlig på

morgenen, og nå drev med å hogge opp slaktet. De
andre kvinnfolkene arbeidet den første dagen med

å salte kjøtt, sy mIler og skjære opp ister og kjøtt
nok til å begynne neste dags arbeid med.

Andre dagen hadde også to jenter fullstendig nok
med det «utvendige», en kokte og sydde samtidig
pølseskinnene, en annen skar innmat og mindre fint
kjøtt. Karene sto også i hele tiden. De som hadde
det som mor Winsnes kaller «det innvendige» arbei·
det, skrapte og støtte kjøttet, og alle hadde nok å

gjøre.

Tredje dagen gikk det løs med finere pØlser. En
eller to stoppet mens andre hakket. Hvor mange
sier ikke mor Winsnes, men vi har hørt før at
mange var det; husmannskjerringer og andre kvin·
neI', som levde av å gå på arbeid rundt på gardene,
hadde en stor tid med mye å gjøre og god fortje.
neste. Koke pølsene, det gjorde gjerne matmor selv.
Hun sto bøyd over gryta med et lys i venstre hånd
og sleven i høyre. Ble hun for trett, måtte en annen
holde lyset, så hun kunne støtte ryggen med venstre
hånd.

Det vokser rundt omkring oss. Traug med pølser,
pølser av de utroligste slag, med de utroligste navn.
Merkelig nok syntes vi ikke smakekosten om kvel·
den er så god som gamleprosten synes - vi lengter
rent ut sagt etter grauten! Mengder av kjøttmat,
nok til julen, nok til ventede og uventede gjester,
nok til alle som skal ha sin julegave fra preste·
garden. Nok til tjenere av alt, men av simplere
slag!

Og munnen går på alle kjærringene og jentene
mens de hakker og stopper og støter og gnir og syr.
Bygdesladder og historier, eventyr og sagn, om hul·
der og draug og underjordiske. Alt og alle blir
mant fram så ettertrykkelig at mange kjerringer
ikke tør gå hjem om kvelden, iallfall ikke om veien
går forbi kirkegården. Ikke er de særlig blyge i
munnen heller. Noen steder hette det seg at mann·
folk ikke torde våge seg inn i bryggerhus og kjøk.
ken på slaktedagen, for kjerringene var så grove i
kjeften at et stakkars mannfolk måtte trekke seg
rødmende tilbake.

Undres om det ikke var en av de stolteste og tryg·
geste dagene i husmorens liv, når husmannskjerrin.
gene og de andre tuslet av garde med fylt korg på
armen, når det fulle stabburet var låst, bryggerhus
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Gjennom

bri Ileg lasset

Fra de dø\fes
\ferden

DØveundervisningen.

Den første bok om døvstummes undervisning vi
kjenner, utkom først omkring år 1600.

Den er skrevet av spanieren Bonet og viser en
forståelse og kunnskap om døve, som vanskelig kan
være resultat av bare en manns erfaringer.

Televisjon tatt i bruk på et døvestevne.

I Cleveland, U. S. A., 3. juli dette år ble det frem·
vist nyheter gjennom televisjon på et døvestevne,
hvor 1800 deltagere møtte fram. Etterpå ble det
underholdning, musikk og dans. The Cavalier.

I flyktningleiren i Danmark

var det en tid hele 60 dØve tyskere, de er alle sendt
hjem.

Russerne lærer de døve å tale.

Russiske vitenskapsmenn oppgir å ha utarbeidet
en metode som kan gi tale· og hørselevnen til barn
som er født døve.

Moskva radio berettet kort om denne sensasjo.
nelle nyheten en dag i august dette år. I utsendin
gen ble det forklart at metoden bygde på den rus·

og kjøkken mørkt og stille, bare med en emmen
lukt av kjøttmat? Den kvelden strakte hun seg sik·
kert med trygg glede, selv om hun var så trett at
hun ikke fikk takket Vårherre ordentlig i kvelds·
bønnen fordi alt hadde gått godt. Sikkert hadde
«far» gjort det i aftenandakten, for det siste marg·
benet var lekkert, den siste medisterkaken utsøkt,
hadde han nikket.

siske fysiologien Pavlovs teorier om nervenes ar·
beidsmåte og deres innbyrdes sammensetning, men
ytterligere detaljer ble ikke nevnt.

Trådtelevisjonen:

STORE FREMSKRITT I U. S A.

Etter 20 måneders eksperimenter i Chicago er
man nå kommet fram til en metode for televisjons·
sendinger pr. telefon som har vakt den største inter·
esse i U. S. A.

Sjefen for Zenith Radio Corporation, Eugene
MacDonald,beretter at mali siden juli 1947 har hatt
tre spesielle sendere i gang og at eierne er henrykte
over resultatet. Om fem år kan televisjonen pr.
radio ventes å bli en milliardindustri.

Til kontakten til telefonnettet behøves bare et
lite tilleggsapparat med tre spesielle radiorør som
koster om lag 10 dollar. Telefonapparatet settes ut
av funksjon under den tiden televisjonsmottagnin·
gen pågår. Meningen er først og fremst at publi·
kum skal få oppleve den mulighet å få se filmer på
sine televisjonsapparater i sine hjem. M'l-n ringer
opp til telefonsentralen og bestiller en televisjon
på samme måte som man bestiller en rikstelefon·
samtale. Avgiften til et slikt televisjonsprogram
kommer på. l dollar, summen kommer med telefon·
regningen.

Gjennom denne oppfinnelse er det en stor mulig·
het for at televisjonen får en hurtig utbredelse,
og det varer kanskje ikke lenge før det første appa·
ratet finnes i· en leilighet med døve beboere her i
Norden. Hvem blir den første innehaver av et slikt
apparat? DØvstummas Tidskrift.
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En riktig god jul og et velsignet godt nytt år
ønskes av Oslo DØveforening.

God jul og godt nytt år med takk for det gamle!

Oslo Døves Skytterlag.
God jul og godt nytt år
ønskes alle bladets lesere og annonsører.

Redaksjonen.

En gledelig Jul og et fremgangsrikt nytt år!

Norges Døve Idrettsforbund.

Alf Olsen, formann.

God jul!
Et godt nytt år!
La det bli et godt leseår!

Oslo Opplysningskomiteen.
Arnfinn Rafoss, formann.

Våre aller beste ønsker om en god jul og et bedre
nytt år til alle våre sportskamerater.

Døves Sportsklubb.

God jul, godt nytt år ønskes av

Oslo Døves Kvinneforening.

God jul og godt nytt år med takk for det gamle.

Oslo Døves Sjakklubb.

God jul og velsig/?-et nytt år ønskes døve og
hørende venner.

Hilsen
Karøline Engen,

,- Lunner st.

Julehilsener fra Larvik.

V i sender aller beste hilsen med ønske om alt
godt i julen 1949 og det nye år 1950.

Ingeborg og Jacob Hansen, Mathilde og Fritjof
Svendsen, Elsa og Ole Lysnes, Astrid og Olaf Søren.
sen, Thora And~rsen, Olivia Olsen, Marit Herland,
Eva Herland, Arne Het'land, Asbjørn Jacobsen,
Adolf Pedersen.

God jul og godt nytt år ønskes alle døve og be·

kjente. Axel Fleischer.

Ønsker mine venner og bekjente god jul og godt

nytt år. John Mittet.

God jul og godt nytt år ønskes av døve i Ålesund:
Gerhard Gerhardsen, Margit Strømsheim, Tor·

bjØrg Larsen, Jeanne Nygård, Inga Garnes.

Julehilsen fra Moss.

God jul og godt nytt år ønskes alle døve venner
og bekjente.

Astrid og Hilmar Lauritsen, Karoline Engebret.
sen, Åse Johansen, Elise Valle, Ingeborg og Kirsten
Ovesen, Sofie Karlsen.

Sandefjord.

God jul og godt nytt år ønsker vi alle kjente og
gode venner.

Kari og Arne Peterson, Alfhild og Finn Nyberg,
Ruth og Thor Homansberg, Gulborgog Arthur Lar·
sen, Anna og Arthur Iversen, Mary og Johan Jør.
gensen, Astrid Nikolaysen, Ragnhild Frydenberg,
John Hoftuft.

Gledelig jul og godt nytt år ønskes venner og

kjente. Albert Holand, Bodø.

En velsignet jul og et riktig godt nytt år ønskes.

Olaf Johansen, Hopen, Bodin.

God jul og godt nytt år ønskes venner og kjente.

Hanna og Ludvik Nilsen, Skjerstad.

Julegaver!
Er De opprådd for ideer til julegaver, så foreslår

vi at De gir ett års abonnement på Tegn og Tale
som julegave.

Det er en verdifull julegave fordi den er en dob·
beltgave, nemlig også til Norske Døves Landsfor·
bund.

De støtter døvesaken samtidig som Deres venner
får en god julepresang. Bladet redigeres uteluk·
kende av døve og utgis av Norske Døves Landsfor·
bund, hvis styre består av døve.

Norske Døves Landsforbund.

De dØves almanakk kan bestilles til bladets kom·
misjonærer eller direkte til forretningsføreren, Sven
Brunsgt. 7, Oslo.

Den får flott utstyr med mange interessante opp·
lysninger om de døves organisasjoner i Norge.

Kr. 3,50 pr. stk.
Norske Døves Landsforbund.

lPe1rsonalia

65 år

Skomakermester John Hoftuft, Prinsensgt. 26,
Sandefjord, fyller 65 år den 20. desember. Han
flyttet fra Vennesla pr. Kristiansand til Sandefjord

for 2 år siden.
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LODDRETT
l. Vi deler ut julekvelden.
2, Ikke inne,
3, Barna må få,
4. Ivrig - hengiven,
5. , , , ria, Geogr, Pyreneiske halvøy,
6. Ikke blide.
7, På hesteryggen,
8, Det forkynnes om Jesus i
9, Julesang,

lO, Viktig stoff til atombombe . , • um.
Il. Barna slipper å lese, , , i julen,
12, Like.
13. Bunader er vakre, .•
14. Herred i Troms fylke.
15, Grøunsak.
16. Kjent folk i juletider.
30. Ole øye.
31. De som har makt, , .
33, Mann fra Tsjekkoslovakia , , • l'

35. Vidar Fredriksen.
37. Gerd Rolen.
39. Cowboyenes viktigste redskap.
41. Egil Olsen.

43, Imperativ setning.
44, Mannsnavn.
47, Per Rom.
48, Reinsdyrku. S , ..
51. På kobber.
52, En.
54, Naken modell.
57, Ikke en,
59. Gjøre i stand sengen.
60. Egil Lie.

VANNRETT
l. En kjent person i julen,
9. Julegaven deles ut , ..

17, Mangel på noe,
18, Bioppdrett. . , . , .L.
19, Skitten,
20. T , , .. torium, Landområde.
21. Trist,
22. Endog, enskjønt,
23. Fisk,
24. Trykk,
25. Melkeprodusent,
26. Del i rokken,

27, Like.
2B. , .. E, Etternavn,
29, , , . , I Dikt.
31. Søn. og helligdager , , .
32, Bamse Bra·kar bor i
34, Tegnspråket er for de , , ,
36. Friske,
38. Mannsnavn.
40. Politisjef J '
42, Merke etter sår.
43. Hindring om foten.
45. Jo'da, sjargong.
46, Et!
49. Kjent sted i Frankrike,
50; By i Tyskland,
53. Brytetak,
55, Plage - forstyrre,
56, K, E, T, R, I. K.
58, Jule, .. , .
60. Vaktmann i gamle dager, V .. , , .
61. Hvem er mest pyntet julaften?
62. Vi går rundt . , , , . ,

Svar nederst på siden,
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·P.loss,(.l~ pd SU?USØ7

Betanien Hospital
og Søsterhjem
AKERSBAKKEN 35, OSLO

Troende unge kvinner opptas som elever

ved vår sykepleierskeskole l. mars 1950,

Opplysninger og plan ved henvendelse til

forstanderinnen,
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Lill hjel'negymnaslikk

TEGN OG TALE Nr. 12

Hvis 9 og 2 er 12 skal du skrive 11 her ,

men dersom 1 og 21 er 22 skal du ikke sette 22
her .

Hvis en kvadrat er større enn en firkant med
samme størrelse, og hvis hegge er mindre enn en
tegning med fire like store sider, når den har samme
størrelse som det første, skriver du ja her ,
men hvis kvadratene er like store skriver du nei
her .

Hvis månen hestår av ost, så skriv ikke nei her
...... ,menjaher .

La være å sette kryss her dersom det fjerde hok·
stav på torsdag er d , men dersom d er det
sjette hokstav sett d her .

Innenlandsk

omsetning av

Meierismør
Fjell· og gårdssmør

og

Alle sorter ost ...

skrive: God
O. S.

Norske Meieriers Salgssentral

grøt av honden med følgende ord: - Neste måltid
er eftasvæl.

- Vekk meg igjen til eftasvæl, sa gårdsgutten og
gikk inn og la seg igjen.

- Men du skal vel ut å arhe nå vel, når du har
fått mat, uthrøt honden forskrekket.

- Nei, jeg arheider for maten jeg, mumlet gut
ten og la seg på senga.

Hvem er eldst, en skilpaddeunge som er født av
300 år gammel skilpadde eller et harn som er født
aven 20 år gammel mor, når den første er født
5 over tolv og det andre har levd i 5 minutter?
...... Hvis de er like gamle, så skriv at skilpadden
er eldst , men hvis de ikke er like gamle,
skriv: like gamle , men dersom speharnet er
eldst, skriv: ikke like gamle ..

Hvem er lengst fra hverandre regnet far null·
punktet, enten 9 og en halv varmegrader, eller 9,5
kuldegrader? .

Hvis det ikke er juleaften i dag så
jul .

HUMOR
Han arbeidet for maten.

En gårdgutt fikk plass hos en gjerrig honde, der
han skulle arbeide for maten uten lønn.

Om morgenen hlir han servert en liten skål kald

H o ved kon t o, r Oslo tele!' sentralb.
Avdelingskontor Stavanger

Bergen
Trondheim
Harstad

681886
24462
17998
28260

67

ADRESSER:

Oslo Døveforening, Sven Bruns gt. 7,
Oslo.

Bergens Døveforening, Vestre Torggt.
20 A, Bergen.

Trondheims Døveforening, Erik Jarls
gt. 2, Trondheim.

Skien og Telemarks Døveforening, Torg·
gt. 9, Skien.

Stavanger Døveforening, De Døves Hus,
Stavanger.

Vestfold Døveforening, Formann Arne
Peterson, Boks 41, Sandefjord.

GjØvik Døvefor., Tordenskjoldsgt. 12.
Hamar Døveforening. Formann Johan

Dahl, Solbakken, Moelv st.

Drammen og Omegns Døveforening.
Formann Gunnar Jakobsen, Tomte·
gaten 52, Drammen.

KOMMISJONÆRER:

Ole Andersen, Trondheim.
Nils Gjerstad, Bergen.
Karsten Samuelsen, Stavanger.
Olaf Foss, Helgeland.
Skredderm. Arne Søraker, Skogn st.
Finn Johansen, Drammen.
Wilbert Marthinsen, Sarpsborg.
Sigurd Jakobsen, Aalefjer pr.

Kristiansand S.

O. Kleppe, Gjøvik.

TEGN OG TALE

Redaktør Otto Schrøder, De Døves For·
ening, Sven Brunsgt. 7, Oslo.

"Tegn og Tale» utgis av Norske Døves
Landsforbund.

Forretningsfører: Anders Haukedalen,
De Døves Forening, Sven Brunsgt. 7,
Oslo.

Postgiro nr. 13691.

Årskontingenten er for døve kr. 4,50
og for hørende kr. 6,-, som betales
forskuddsvis.



A.s Be rgens Skill ingsba nk
Opprettet 1857

Forretningsbank

Utfører alle alminnelige bankforretninger

GERDT MEYER BRUUN Als
FISKEREDSKAPER

BERGEN

fl.s Vestlandske Destillations\lerk
Kontor: Bjørnegården, Strandgt. 21-23

Sentralbord 10145

Bergen

Tjære og asfaltprodukter - Malervarer og ICtkker

A.s No rske Sa Itko mpa gni
BERGEN



TRI KO TAS JE CA R MEN Fabr.: Knut Aase Jnr.

BERGEN

Wieses Kulkompani Als

BERGEN

Campelf Andersens Enke Als

Vestla ndske Fiskeredska psfa bri kk

BERGEN

Als Finmark Bunkerdepot
Telegramadresse: Bunkerdepot

Vi selger: Kull, koks og salt

Vi kjøper: Alle sorter fisk

Vi ønsker alle døve en gledelig jul



Statens Kjøleanlegg og Fryseri
ÅLESUND

Frossen sild - Fisk - Kvalkjøtt - Landmannsprodukter

Telegramadresse: Kjøleanlegget. Telefon 3144

Als Hana Leirvarefabrikk
SANDNES

Als Pusnes mek. Verksted
ARE'NDAL

OLAV TEIGEN
MASKINFORRETNING - SKOTSELV

Telefon 45-78, privat 25. Telegramadress: «Motorola»

Elektriske· bensin· og dieselmotorer
Kompressorer . Verktøymaskiner

Anleggsmateriell, drivremmer, remskiver, lager
Elektrisk og mekanisk verksted

JEG ST AR TIL TJENESTE



fl.s Alla Skoiabloik

St. Halvardsgt. 39

Oslo

Telefon 68 29 83

~'kING MEI-tV
FOR HUS OG HYTTE

A.S DE NORSKE MELKEFABRIKKER
Oslo

Lal's Bondeland
IngeniØr

Strandgt. l

Bergen

A. H. Andersson &Co.
Armaturfabrikk

Kl MALE UTSTYR
Malepistoler
Malebeholdere
Reduksjonsventiler
Vannutskillere

Sentralbord 683425

Normannsgt. 47 • Oslo

A.s Al'\fid Bel'gtrall
Solplassen 1

Oslo

ASSURANSE- og

BEFRAKTNINGSFORRETNING

Maskin itS, It Lund &Co.
ØSLO

Høyesterettsadvokat

(. A. Gulbl'anson
Fr. Nansens pl. 9

Telefon 42 0444

Oslo



o. M. Tilleslad &Søn
Fjøsangervei 52-54

Bergen (Norw.)

Merket for kvalitet i

HERREHATTER

Urødt'ene UI\'eselb il.s
Murmester og

Entreprenørforretning

TornØegården . Tlf. 17201

Bergen

NORDISK

H" TTEF i\BRIIl l\.S
BERGEN

Flygel., Piano·,

Orgel-fabrikk

BERGEN

Oslo - Stavanger

Gr. 1896

Pedersens Banslieiabrik i\.s

-Il

BERGEN

o. ~æss & Sønn
Murmestre

BetongstØping og alt i
murarbeide

Telefoner:
18 734 • 11 598 . 98 413

Bergen

Follesø & Sønner
SILD- OG
FISKEFORRETNING

En gros - En detalj

Telefoner 12950 . 16223

Bergen

Dt'essmagasinet
Stranclgt. 90-92

Telefon 10402

Egen konfeksjonsfabrikk

Bergen



Fredrikstad Meieri A/L

Den ledende i manufaktur

Lund & Tallaksen A.s
En gros· en detalj
Fredrikstad

Fredrikstad Montering Co.
& .. Metalstøperi A.s

Telefon 1494 . Fredrikstad

Trygve Abrahamsen
Konservering

Fredrikstad

Ved kjøp av klær og utstyrsvarer
står vi alltid til tjeneste

Stene R. Johansen
~anufakturforretning

Tlf. 2923, 2876 • Fredrikstad

Normann Tandberg
Bakeri og Konditori

Lahelle . Fredrikstad

.

Sarpsborg Begravelsesbyrå
Hans O. Solberg

Jernbanegt. 12
Telefon 286 • Sarpsborg

Moss Varehus
Inneh.: r. Ullmann
Etbl.1916

Tlf. 1168 • ~oss

Jlltershus Gjensidige Akersgt. 63

Brandassuranseiorrelning Telefon 332102

Stiftet 1844 OSLO

Forsikrer moderne bygninger og
løsøre i samme til rimelig kontingent.

Oskar Eriksen & Sønner
Boktrykkeri . Bokbinderi
Linjeranstalt
Telefon 1387 • Horten

Victoria Conditori
Storgt. 23 . Tlf. 2034
Bakeriet Slagenvn. 25
Telefon 2963 • TØnsberg

Skipsaksjeselskapet Skytteren
vi Yngvar Hvistendahl

TØnsberg

Glassmester o. Bærulfsen
øvre Langgt. 34

Telefon 2059 • Tønsberg

n

A.s Skofabrikken Dovre

Halden

Svein Strømberg & Co. A.s
OSLO

Plasticfabrikk

Metallvarefabrikk



Ihle & Nielsen A.s

Konfeksjonsfabrikk

Oslo - Drøbak

Rasjonell drift med godt økonomisk utbytte
krever:

Kraftfor, kunstgjødsel,
såvarer, sprØytemidler,
maskiner, redskaper,
reservedeler m. v.

av beste sort til rimeligste pris

Fell eskjøpet, OsIO
Bøndenes egen forretning

HEGDEHAUGENS PRIVATBANK
Filial av Bergens Privatbank BOGSTADVEIEN 13

Utfører alle bankforretninger, mottar innbetaling av skatter
og avgHter til Oslo kommune. Fullt moderne innredet
panserhvelv . Bokser av alle størrelser til utleie. Sølvtøy
mottas til oppbevaring.

Jens J. Andersen
Kjøttforretning,

Pølsefabrikk og Salteri

Sentralbord 68 34 00

Tøyengt. 2 • Oslo

A.s Norske
Konfektionsfabriker

Trondhjemsveien 137

Oslo

Telefoner:

372089 - 3722 67 - 370939

Dresser . Frakker
Benklær - Nikkers
Gutteklær

FOLLESTAD & CO. A.s
Storgaten 28 - Oslo

A N LEGGSMATERIELL

Sigurd Stove
Kongens gt. 10 - Oslo

Husk stedet . ..
For Deres innkjøp

av gode

H. P. Kjærvik

Man ufakturvarer
og Utstyrsvarer
var og blir hos

Thv. Meyers gate 55
Oslo

Dyre Halse A.s A.s Bilmateriell

Trondheim Trondheim

I. H. Thorvaldsen
SMED OG MEK. VERKSTED

Brattørgt: 10

•

TRONDHEIM Telefon 26547



T1!edt & 11!ersen
SKIPSMEKLERE

Bergen

Telefoner 17 932 • 15 557

Telegramadr.: «Tvetiv»

GAVER OG UTSTYR

Olav Kyrresgt. 9

Bel'gensmeiel'iet
BERGEN

l\Jorsk Tre og Finerimporl il.s
Johan Øgaard & SØnn

Banevegen 8-10, Bergen

Tlf. 17475, 98604 . Telegr.adr.: .Teak.

Utenlandske Tresorter
Finerer, KryssIinerer, Sperreplater
Skiemner

Filial i Stavanger

!\Jeston Møbeliabrikk
(Brødr. Bahus)

Spesialfabrikk for spise
og dagligstuer

Telefon kontor og fabrikk
52622 (2 linjer)

NESTTUN PR. BERGEN

M. Olsen A.s
Murmester &

IngeniØrforretning

Utfører alt i mur· og
betongarbeide

Valkendorffsgt. 3, Bergen
Telefon 16895

Lerøy &Strudsha1!n A.s
Fisk en gros og en detalj

Skutevikhoder 10

Bergen

jons1!old Fabl'ikke.' A.s
Telefoner Il 604 • 17 160

Telegrafadr.: Jonsvold

Bergen

Alt i seper, vaske- og

pusseartikler



Margariniabriklien Norge A/ s

Bergen

Gyldenpris Slip
og mek. Verksled Als

Bergen

Halv81'd Leroy J\/ s

SILD- OG FISK EKSPORT

Bergen

Telefoner: 15318 - 15386

Smon Lohne

Møbelfahrikk

Lonevågen

jatob Kjode J\ / s

Bergen

Gull,

Sølv,

Emaljevarer

Gullsmed K. Heslenes
Strandgt. 6, Bergen

Telefon 13 738

Vi leverer kjele- og

telefonanlegg

il / sPellerSSOn & Gjelles\lili
V. Torggt. 2

Sentralhord 14088

Bergen

Venus
den elegante tursykkel

fahrikeres av

1llired Mithelsen
Stend pr. Bergen



L." K. SELLEVOL

Lærfabrikk

ALVERSTRAUMEN

Wilh. H. Tvedt
LÆRFABRIKK

Alversund

Marie Mediers Kjeksfabrikk
Alversund

Endre Reigstads
Lærvarefabrikk.

Valestrandsfossen

Erik Rundhovde
Lærfabrikk

Valestrandsfossen

Nils T. Reigstad &; Sønner

Lærfabrikk

VALESTRANDSFOSSEN



Sandnes
Uldvarefabrik A.s

SANDNES

Wallem & Co. A.s
BERGE

-H GHAI HONGKO. G

SØLV FOR ALLE ANLEDNlr'GER

Juveler

Småstrandgt. 4 - Bergen



Joh. Nord_his trykkeri
Oslo 1949


