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Ferien står for dØren og spØrs
111ålet sonl blir nler og Uler aktuelt

er' dett~: Hvor skal jeg i år til

hringe n1in sonlnlerferre? Valget av

feriested blir sannelig ikke lett.

Mesteparten av kysten er sperret

onlråde. Å sØke onl grensepass for

å reise på ferie er nyttelØst, så det

bØr 111an se bort fra. l\1ange vil

nok i år nlåtte forandre sin vante

ferieplan, for å reise til kysten, for

eler i sol og vind og ranlsalt sjØ å

tilbringe sin ferie, det blir det nok

ikke noe av. Dog er det I11ange

steder sonl en kan reise til, nlen

rnan bØr være ~ppnlerksonl på on1

d~t er sperret 0111råde eller ikke, så

slipper rnan ubehagelige overrask

elser. lVIasse dØve vil vel hoved

sakelig bruke sykkel på sin ferietur.

Og sikl~ert er elet at ferieturer på

sykkel er en fin ferie og nlan kan

på den nlåten få se nlye av vårt

lands vakreste natur. Nåda flere

av våre dØveforeninger har SIne
egne ferieh jenl', skulde det la seg

gj Øre å lette adgangen for de dØve
til å reise på ferie. Det vil lettere

kunne foretas overnatting under

veis og nlan nlå innrette sin rute

slik at nlan kan nå franl til et eller

annet feriehjenl hvor nlan av skjeb

nefeller kan bli vel 'fnottatt og få

rin1elig opphold, slik at nlan' uthvilt

kan fortsette til neste bestenl111elses

steel. l-:{or de dØve sonl har tenkt

seg på ferie på Østlandet skal jeg

gi noen tips på ruter hvor de kan

overnatte på steder son1 har ferie

h jenl for dØve: DØve fra Skien og

Tele111ark kan legge vegen 0111 San

defjord hvor nlan nok blir vennlig

nlottatt på Vestfold dØveforenings

idylliske feriehjenl i Sandar, så kan.

111an fortsette til Dranl111en hvor

nlan sikkert blir -gj estfritt nlottatt

på Dranlnle'n og Onlegns DØvefor

enings nye feriehjenl på Gjærdal j

I-ryggen, ca. 1 tinles veg fra Dranl

nlen. Derfra tar n1an vegen opp til

I~Øyken og fortsetter til Oslo, hvor

I11an har både hytte og feriehjenl~

og nlan sikkert ikke blir nlindre

gj estfritt nlottatt! 1\1all kan legge

sanlnle veg tilbake, og det blir en

strålende tur. DØve fra Østfold kan
legge 'Vegen over Oslo til Dranlnlen~

så videre til Sandefj orel~ elerfra til

Horten, nled ferge over til lV[oss og

hjenl. Mange slike turer kan fore

tas, nled de dØves ferieh j e111 S0111

steder for «nlello111landing». Jeg

håper at sanltlige dØveforeninger

stiller sine ferieh jenl til disposisj on

for utenbysboende dØve på gjennonl-

reise eller lar denl tilbringe sin ferie

der så langt plassen tillater det.

(lVIan n.1å i slike tilfelle selvfØlgelig

skrive til de respektive foreninger'

og ll1eddele hvilket tidspunkt l1lan

k0111111er.) For nå nler enn noe11

sinne trenger vi dØve til, en ferie i
sol og frisk luft. Da gj elder det ~l

vise forståelse 1110t hver:anclre og

hjelp,e hveranclre etter evne, slik at

flest nlulig dØve kan nyte godt av

et helsebringende ferieopphold på

dØveforeningenes feriehLenl!

l\!Iange liker kanskje bedre å dra

til skogs. Fotturer i skog og fjell

er ypperlig ferie og den rene friske

skogsluft er son1 balsan1 for kropp

og sj el. Der ini1e på skogen er nlan

sin egen herre. Man kan gå når

nlan har lyst og hvor n1an har lyst,

og on1 sonlnleren har nlan hus un

der ~lver busk! Det er bare til å

finne et lunt sted, krabbe inn i sove

posen og reise 11led Ole LukkØye

inn i drØn1nlenes rike. Jo, en ferie
på fjellet er deilig. lY1en skal' nlan

i ukj~l1te trakter 11lå nlan være for

trolig nled kart og konlpass og nlan

bØr unngå å være alene. Fordelen

ved å ferdes i skog' og fjell er at

n1an fØler seg så velsignet fri! In

gen sperrede onlråder, intet grense

pass kreves, rutetider og klokke

slett er ting son1' ikke eksisterer,

nlan er kort sagt; så fri sonl fug-

len! Ved. en skogstur spiller. plan

leggingen og proviantering en nle

get stØrre rolle enn ved sykkelturer

0.1. Det gj elder å påse at intet

Inangler, nlen 111an n1å heller ild
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bære på ting sonl ikke er absolutt.

nØdvendig, det er hensiktslØst. For

at en tur i skog og fjell skal bli

vellykket nlå alt være i orden., 1nen

da vil n1an også få en strålende tur,

lVIan vil i disse vanskelig tider

ha vanskeligheter nled provianter

ingen og det kan nok konlnle til å
se fortvilet ut, nlen det gj elder å
sette ned ,fordringene og når alt

konlnler til alt, så blir det nok en

råd. Man vil etter å ha kjenlpet seg

igj ennonl vanskelighetene, fØle en

enda større glede ved å dra på ferie.
Hvor turen så enn går: tfil lands

eller til vanns, på sykkel eller til

fots, ved sjø ell~r til fjells, så sier

jeg: God tur! God sonln1er!

Fi-Jo.

Leserne har sikkert sett 111ed for

bauselse hvor" stort og godt «Tegn

og Tale» er blitt den siste tiden.

Det har vært franlgang på alle fron

ter ! Utstyr og stoff er prilna! Det

er derfor en selvfØlge at interessen

for bladet er blitt nleget større. Son1

representant for bladet har jeg

nlerket en stadig tiltagende interessE

og det er nå ikke lenger nØdvendig

å gå rundt og ha et svare strev nlec1

å få folk til å tegne abonne111ent_

Nei, nå konlnler 111an selv og ber

onl å få bli abonnent! Slikt er 1nor·

sonlt, og slik skal det være! Kon

tingenten går også bedre inn enn

fØr. Dette er bevis på at de dØVE

nå er blitt oppnlerksonl på hVal

uunnværlig «!,egn og Tale» er for

den1! For sant å si, så er bladet

oss dØve helt uunnværJig. Det vil vi

nok nlerke hvis bladet stoppet, n1en

la oss unngå stans i forsendelsen og

betale kontingenten til rett tid, fOl

elet er en selvfØlge, n1ed den storE

strØnl av nye abonnenter «1~egn og

'fale» nå har fått, at bladet ubØnn

hØrlig vjl bli stoppet 0111 ikke kon

tingenten blir betalt. .Det er derfot

, å håpe at de son1 er skyldig kon-

Teqn og Tale.

tingent er opp111erksonl på dette fØr

det bli r for sent og bladet en vakker

dag blir borte. Da vil vi nok savnE

det: ITler erin vi nå kan tenke oss!

</regn og Tale» er nå på den rettE

vei franlover og redaktØren skal ha

all honnØr for sitt arbeid l~ned å få

bladet så godt sonl det nå er, i disse

vanskelige tider! Han har nedlagt

et stort og beundringsverdig arbeid

og han har grunn til å være for

nØyd nled resultatet! Han har sik

kert hatt store vanskeligheter å

kjerllpe nled, jeg tenker da særlig på

alt det stoff han forgjeves ofte hat

ventet på fra oss dØve.. La det være

slutt nled det! La oss hjelpe hanl i

hans bestrebelser for å gjøre «Tegn

og Tale» til et stort og godt blad

sonl vi alle kan være stolt av og ha

glede av! I-(a oss vise at vi også kan

sette litt inn og at vi har lysten til

å gjØre noe for bladet, for sikkert

er det at evnene er der! Er det

lysten sonl111angler ? Vi kan f. eks.

se ved siste novellekonkurranse, der

deltok det 2 111ann og konkurransen

ble avlyst. Tenk 2 nlann! Og vi

sonl her i landet har 2000 voksne

dØve. Ingen vil vel påstå at det

bare er disse 2 dØve her i landet

son1 er kar onl å skrive en fortelling

eller novelle?! Nei, en slik påstand

torde nok ingen konlnle 111ed. Men

hvorfor i all verden blir dere ikke

nled dere sonl kan? Det nytter nok

ikke å sette skylden på tiden denne

gang, for tidsfristen var lang nok.

Noe nlesterverk kreves det ikke j

disse konkurranser, så enhver kan

delta. Hensikten er å gi de S0111

virkelig har evner til å skrive, an

ledning til å prØve seg. Derfor

kjære venner, gjør et forsØk! Delta

i konkurransene. Jo flere, desto

beclre, det vil Øke spenningen on1

denlog gj Ør det hele nlorsonl111ere.

Og så nlå dere huske på at clere

gjØr abonnentene og dØvesaken en

stor tjeneste! Det er ikke tvil onl at

bladet har nlye større interesse når

de dØve selv skriver i det, enn 0111

111an hadcle en stab n1ecl gode hØ

rende rnec1arheidere! I-(a oss derfor

få fas,te dØve l11edarbeic1ere i hver

forening og på hvert sted hvor det

finnes dØve! Jeg leste 111ecl interesse

K. E. 1\~igens artikkel i påske

nU111111eret: I-Ians forslag var ll1eget

interessant og jeg tror nok det

kunde gjennonlfØres hvis alle par

ter'legger godviljen til. Bladene er

ikke større enn at det godt kan

finnes en sanlnlenslutning sted.

Bladet vilde da 11led sine sportssider~

sjakk- og ungdon1ssider nl. v. bli

en kulturfaktor for de dØve, et al

sidig og lærerikt blad, det vilde kort

sagt svare til sin hensikt, ne111lig ~l

være et blad for dØve, av dØve, on1

dØve. Liksonl «Tegn og Tale» son1

landsorgan for Norges DØve er en

betydelig vinning for dØvesaken.

Forslaget er så godt at det bØr gi

stoff til en diskusjon i bladets spal

ter. RedaktØren sier at fra han~

side er det intet i veien for at de

forskjellige interesser kan rOll1111es

i bladet og sier han: J-(avt til loftet

er det ikke og skal det ikke være

hos oss. Men, sonl ll1an vet synes

enhver best 0111 sitt eget, og da så.

R va sier dere ansvarshavencle i
«DØv-Sport» og DØveposten til herr

K. E. 1~eigens forslag? Og hva sier

du Y. ~A. til clette delikate spØrs

nlål ?! Jeg tror sikkert redaktØren

gi r spalteplass til en del innlegg OlTl

dette interessante tenla, ror det er

stoff i forslaget til en lærerik og

int\e~·essant diskusjon.
Pi-Jo.

Personalia.
DØveforen.ingen i Goteborg har

forleden feiret sitt 30-årsjubileu111.

idet den ble stiftet i året 1912. [Jen

fØrste fornlann var den nåværende

redaktØr av «Tidning for Dov
stunlnla», herr C. Dan ,i\.nderson.

sonl fungerte i hele 26 år. I denne

perioden nlottok foreningen bl. a.

av bankdirektør Mannheinler en

pengegave på 5000 kroner, S0111 j

årenes lØp er vokset til 16 000 kro

ner, og et eget sOlTunerhjenl ble
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O. I-l.

Dødsfall.

Etter åpning og lukking av dØren
henges appstykket l11ed korkklypen

opp på nletalltråden igjen fØr neste
oppringing~ SelvfØlgelig 111å clen

Konfirmasjon.

Lyn og torden.
T kOlnn1ende SOnl111erdager kan

illan oppleve uvær nled torden.
l\1an kan nlåle avstanden ti l torcl en.
:Etter lynglinlter går det en viss tid

fØr tordenet ruller. SOlTl kjen~ er
lydens hastighet ca. 330 lneteT j et

sekund. I-IØres tordenet f. eks. 3
sekunder etter lynglin1tet, er av,·
standen til stedet hvor lynet slo ned
ca. 1 knl. Når det lyner kan enhver

dØv ved berØring aven stØrre vin
dusrute n1ed fingerspissene fØle at
glassruten klirrer når tordenet rul
ler forbi. 1VIed et ur kan n]an telle
hvor ll1ange sekunder det går fra
lynglitl1tet til tordenet hØres eller
fØles. j\vstanden til lynet kan he
regnes vecl å 111ultiplisere antal1et
av sekunder rned 0,33 kfn eller av-

Sign ordet i de unges nlunn,
dets kraft i hjertet brenne.
A't de vår tro og troens grunn

sannferdig nlå bekjenne.

Engang de bares. fren1.
Og du velsignet den1;
Du tok de snlå i favn.

De dØptes i ditt navn.'
, O, kjennes vecl de111, I-terre.

SØndag den 7. juni 'var elet kon
firnlasjon i De DØves Kjrke i Oslo.
:Oet var i alt 12 konfirnlanter, 7
piker og 5 gutter. Konfirnlantene,
klarte overhØringen forbausende
godt. Denne vakre hØytidelighet
vil lenge nlinnes blant dem sonl var
til stede og vi vil l11innes den ne,

. salnle son1 ble sunget:

~ La denne dag, o Herre Gud
for oss velsignet være.

Fra nådens favn stØt ingen ut
av disse våre kj ære:
I)u ser oss for elig stå.

Vi beder, store, "snlå;
Se Fader til oss ned.
Lys over oss din fred.

I Og la din ånd oss styrke.

Papp
stykke.

Ringe~

apparat.

Tråd festet til
taket.r

*
I~ru Bertine Sandvold aygikk ved

dØden 1. 111ai på 1\øyen Gal11lehjenl',

lIun ble begravd på østre Grav
lune1. Pastor Stokke fOl~rettet.

dØve holde øye 111ed dette i regel
l11essige tidel': - noen llljnutters

lnellon1ronl.
flar noen av de andre dØve kon

struert eller kan finne opp en bedre
ringeanordning ved hvilken den

dØve ved fØlelse istedenfor syn kan
nlerke varslet alle r01l1 under

ringing?

Fru IZaren Henriksen avgikk ved

dØden onsdag 10. juni etter et langt
sykeleie. I-lun ble begravd på
\lestreGravlund n]andag 15. juni
under stor deltakelse av slekt og
dØve venner. Pastor Stokke for

rettet.

Forlovelse inngått nlello111 Ijv

Olsen og Arne I-Iansen, (jun.),
begge Oslo.

Ekteskap inng~ått den 4. juli lnel
10111 Erna r>eclersen' og fI jalInar

Lindgaarcl, begge Oslo.

*

oppf~)rt på B jorka utenfor byen.
Også på l11ange andre ol11råder har
herr C., Dan Anderson vært sine
skjebnefeller en god nlann, ikke
har:e SOl11 den fØdte leder, l1Jen også

SOlll redaktØr for </ficlning for
D6vstu111nla» .

Sonl en fullstendig overraskelse
for ha111, sonl nå er en nlann på 60
år, konl på jubileunlsdagen over
rekkelsen av «Patriotiska Sallska
pets stora gullnleclal j for långvarig
oeIl gagnande verksanlhet».

I sonUl1er feirer foreninge~1 ennå
et jubileu111 i anledning Bjorko
hjenll11ets lO-årige beståen, SOlll
fei res llled en enkel fest på. hjenl111et.

*

Et pr blenl er hvorlecles 1'na11
kan varsle et dØvt ektepar, son1 i

'sin leilighet ikke kan hØre ringing
ved inngangsdØren. De S0111 ikke
kan hØre noe, er henvist til å bruke
sine anclre sanser -- syn og fØlelse.

Naen av de dØve har oppfunnet
forskjellige innretninger ved SIne
entreklokker, sonl kan vatsle denl
cnn enkelte gjesters ankonlst. Av
forskjellige ringeinnretninger, S0111

noen av de dØve har, viser hosstå
ende illustrasjon en SOl11 tilskjærer

Nils Hassel har over sin entredØr.
~Fordelen ved hans ringeapp,arat er
dets enkle og lettvinte innretning.
En tynn Illetall tråd er viklet fast på
ringeklokkens slagkulearn1. Ved

ringing rystes et opphengt lite
pappstykke nlecl en korkklype ut av
nietalltråclen, så det faller litt ned
og blir hengende SOlll et pendel.

Hvordan vi forbedrer
.våre ringeapparafer.
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«Jeg skal henge opp
gardinene dine»,

der. SOl11 tenkt så gj ort og da de.

kon1 et langt stykl~e utpå skulde
de senke den ned. «1ren hvorledes
skal vi finne den igj en senere?»

var det en son1 sa. ~< Pytt» svarte en
annen og trakk en kniv opp av 10111

lnen, «nå skjærer jeg et n1erke her

i båtripen på det sted hvor vi firet
klokken ned, så vi kan ikke ta feiL»

*

Min søster var flyttet til X
gaten nr. 29, og etter som jeg er
ekspert på gardiner, hadde jeg
lovet å stikke opponl tirsdag for-·
middag og henge opp gar1diner i
stuen hennes. Det var en leilig
het av de gode gammeldagse nled
3 . fag vinduer i stuen.

I den gaten hun var flyttet til,
var husene svært like å se til.
Jeg syntes nærmest det var en
kjedelig gate, men den hadde sine
praktiske fortrin, og leiligheten
selv - ja, korts.agt.

lV\in søster hadde likså godt

norsk-

«1891».

*
'rja slik lesing fikk VI

tln1ene anno 1900.

En rik jyde haeIde vært i byen
og drukket for n1eget og sovnet

like så godt inn ved selve lande

veIen. Da konl en landstryker

forbi. og da han så at den fulle jy

den hadde noen gilde strØn1per på'
seg og hans egne var svært 111ed

tatt, dro han de fine s.okkene av
den fulle og trakk sine egne på han1

stedet.

Så gikk han videre.

En stund etter konl en vogn kj9)

rende forbi og kusken ropte til den
fulle / jyden: «Dra til deg benene

eline ellers kjØrer jeg over denl».

Jyden så opp og gned seg i øynene
og stirret på de fillete strØn1pene og
så sa han: «Bare kjØr - det Cl'

-ikke nlin~ bein.»

*

kunde hØre jernbanetog i fart på
inntil 2 kn1 avstand. 1Vlerkelig nok

kunde ikke jeg hØre torelen l11ed

hØreapparatet, l11ens jeg 111ed fing
rene på vindusruten kunde fØle den
på inntil 11 kn1 avstand!

Senere ble nlin fØr n1ininlale
hØreevne dessverre enda dårligere

etter noen tids benyttelse av hØre

apparatet, så jeg til sl~tt nesten ikke
kunde hØre noe n1ed dette.

Etter hva hØrende folk sier kan
nåtidens hØreapparater ikke gj engi

lyden korrekt. De tunghØrte, sonl

fØrste gang brukte hØreapparatet,
sier at det gj engir lyden noe anner

ledes enn de virkelige lydtaner, og

det er derfor vanskelig for denl å
oppfatte noe i begynnelsen.

Men det er en god nØdhjelp for
de tungh,ørte og de S0111 i sen alder
har nlistet hØrselen og sonl ikke har

noen Øvelse i nlunnavlesning.

Da hØreapparatet ikke er fri for
enkelte ulen1per under benyttelsen,

er der noen av de tunghØrte og dØve
soni. heller vil unnvære det og klare

seg ved nlunnavlesning, und~r dag
lige san1taler nled folk.

O. I-I.

Det var krigstid over Dann1ark

og nlolboerne vilde skjule sin kost

bare kirkeklokke, l11en hvorledes?
})e ble on1sider enige onl å ta kirke

klokken ned fra tårnet og ro 111ed
den utpå havet og senke den ned

DØvskolelærere, sonl har stor tro

på utviklingsn1uligheter hos de dØve

og er l110tstandere av tegnespråket .
er ikke i tvil 0111 at n1ange av oss

dØve vilde kunne være dyktigere
111unnavlesere enn vi er - derson1

vi vilde la være å bruke tegn. Da

vi vet at Øvelse gj Ør nlester, kan
deres overbevisning ikke nlotsies.

lVIan kan endog påvise eksen1pler

hos enkelte dØvfØdte, tunghØrtes og
dØvblindes fabelaktige dyktighet

nlunnavlesning.

O. H.

Elektrisk
høreapparat.

Mine erfaringer.

l\Iange dØve har nok spurt, seg

selv, onl de l11ed et hØreapparat vilde
kunne hØre og oppfatte talelyden
lettere enn ved n1unnavlesning. Et

ter anbefaling fra et kjent Oslo
filAnla, har jeg prøvet et særlig lyd

kraftig og dyrt hØreapparat. IfØlge
l11ine erfaringer er det nleget tvil

son1t onl de dØvfØdte kan ha virke
lig nytte av hØreapparatet. Fordi

de dØves hØrselsorgan eI:" i så ufull
konln1en og dårlig tilstand etter len
gere tids uvirksonlhet, at de ikke

kan hØre de forskjellige lydtone
grader.

lYled hØreapparatet hØrte jeg i cle
fØrste uker de forsk j ellige lyder
son1 en ensartet lydtone - vesentlig

hØy tone, slik at jeg ikke kunde

skjØnne hva det var. HØreappa
ratets selger forklarte at jeg fØrst
nlåtte lære å hØre gj ennon1 uker og
l11åneder - fØr jeg kunde få l11erke

lydiorandringer. Etter noen nlåne

ders bruk utviklet n1itt hØreorgan
seg slik at jeg etter hvert kunde

hØre flere forskj ellige lydtoner 
både hØye og lave toner - og let

tere skjelne og oppfatte denl-. Selv

fØlgelig var det en stor og uvant
opplevelse for nleg - S0111 er visst

nok en av de dØvfØdte - å hØre
orgelspill i kirken, tale, sang, ll1U

sikk og klokkeringing fra Bet]ehenl

gjenno111 radioen julaften. Jeg

,standen knl finnes ved å dividere

antallet sekuncler n1ed 3. 'På n1indre

enn 1 knl hØres tordenen son1 et
snlell --- lik et kanonskudd. I dette

tilfelle risikerer nlan å bli ranlt av

lynet. På større avstand hØres flere

sekunders ti~tagende og deretter av
tagende tordenskrall. Grunnen til

dens varighet er lynets veg fra et
nærn1ere til et fjernere, sted eller

on1vendt.
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stene, SOI11. jeg husker fra Blitt

forrige Englandsbesøk. »

Conra~ .suen~.sen

80 å~.

Den 19. august fyller pastor

Conrad Svendsen 80 år. Det er

akkurat 10 år siden vår pastor tok

avskjed fra sitt en1bete. Jeg kan

huske tilbake for 10 år siden, akku·

rat S0111 det var i går. Det var i den

anledning arrangert festgudst je

neste. Kirken var 111eget s111akfullt

dekorert n1ed tente lys på alteret

og Dl,ed b]0111ster rundt 0111 i farger

avste111t etter interiØret, og den var

fylt av dØve og deres venner. lVfange

var kon1111et langveis fra. S0111

tekst i evangeliet ble benyttet 

on1 den dØves helbredelse - et

evangeliu111 over hvilket den gall1le

dØvprest har talt så ofte fØr, n1en

over hvilken han på ny talte inn

trengende og n1ed ~lngdornn1elig

glØd.

Pastor Conrad Svendsen 's livs

verk står like levende for oss i dag

S0111 for 10 .år siden. Gjenno111 sin

forkynnelse hadde han en egen ll1åte

å tale liketil og enfolclig. Vi l11å

tenke-, hvorledes alle de blinde og

dØve og ulykkelige, og ofte en- I

sonline fra en gledelØs tilværelse er

kOll1111et til et hjeln hvor de ll1Øter
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kj~erlighct og forståelse og blir opp

lært til elet 50111 de n1åtte ha ev

ner til.

H va det vil si å undervise en

blind og en dØv kan vel vi a1n1i n

nelige l11ennesker neppe forstå. Den

sun1 av tåhl10dighet og kjærlighet

S0111 skal til, har pastor Svendsen i
hØy grad vært i besittelse av.

Conracl Svendsen bor fren1c1ele:::

blant de dØve på Nordstrand. I-Ian
er like kjekk og åndsfrisk.

Vi Ønsker fØdselsdagsbarnet 61
lykke l11ed dagen og vi håper at du
ennå i 111ange ?lr l11å ferdes blant

oss og at du lnå få en lys og lykke

lig livsaften.

I~ cdal~sj()l ~~']l.

M. H. S.
Det er 111ed stor interesse har

lest artiklene olil 111unnhåndsyste·

l11et her i blaelet. Det er l11eg helt
uforståelig, at lGererinner for dØve

kan nære en slik oppfatning av' dette

systel11. I de nlange år jeg har opp- 

holdt lneg i systenlets hjell1lancl,

Dan111ark, har jeg gang på gang

sett hvilken velsignelse nl.h.s. er for

de dØve. Det er utrolig hvor dct

letter avlesningen., og det 'får en til

å f,Øle seg H1er i kontakt nlcd de

hØrende.

Det eneste aber clervecl er at det

jo egentlig er de høre-nde son1 skulde

lccre seg n1.h.s. for å kunne gjøre

seg forståelig for sine dØve slekt

ninger og venner - n1en hvilke

hØrende gidder i grunnen det? Her

i Norge har jeg iallfall aldri truffet

.noen hØrende sonl kan det; jeg har

et par ganger foreslått ll1ine nær

nleste slektninger og venner å lære

den1 noen lette tegn, n1en de avslo

ll1ed den nlotivering at elet var for

ll1eget hodebry, de foretrakk finger

språket sonl de alle talte <<lynende

fort». Dessuten sa de at i et stØrre

selskap av dØve og hØrende, kan de

hØrende ikke sanJtidig tale ll1ec1 de
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dr6ve og fØlge nlcd i de andres kon
versasjon.

Vi selv trenger ikke 111.h.s. for vår

egen del, da tegnspråket gjØr v~n

innbyrdes san1tale fullt forståelig

for oss - og kniper det l11ed et van

skelig ord eller navn '- ja så kan jo
de fleste av oss litt fingerspråk:

I Dan111ark kan 0111trent alle dØve

og l11ange hr6renclc elet danske en

bånds-alfabet, prestene bruker cl =>t

i ki rken -- elet san1n1e gj Ør lærern"

når cle holcler forc~lrag. l\1en så er

det den forskjeJl at i Danl11ark er

c1~t en del dØve SOlll alclri har lært

å snakke - de er dØve - og el<.::
fOL't?Lr oss ikJre når vi taler til denl

Tnecl 1l1Unn og teg-n. \1] lllå snCtkkc

lned tegn og fingeralfabet. uten å
bevege leppene, hvis cle skal forst3

oss.

el -'- kunde vj så sant få 1<.::

hy1rende interessert i Il1.h.s., ja 

så var n1cget vunnet og ll1angp dØve
'.Tilde fØle seg langt glaclere til 1110tC

blant de hØrende enn de nå gj ør.
G'udrun H. Johansen.

I. T. HALVOR.SEN
Skofabrikk AlS

Halden
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En reise til Canaryøyene.

innfØrte også potetene til Europa
(fra Vestinelia.). \li beser elet store
l11arineuniversitet og den ·kac1ettclJ

S0111 viste oss rundt, var kongens

nest eldste sønn*. Alle auditoriene

er oppkalt etter berØn1te engelske
ac1rniraler : Nelson, Drake, Barhan1,
13enbo\iV osv.

9. juli: \li passerte Eddystone
tvr i går kveld da vi forlot Dart
lTlouth og har nå kurs for Ouessant,
clen vestligste spissen av :B~rankrike.

10. juli: 'Vi går langt til havs,

nlen p~rallelt nled I~rankrikes vest

kvst, kurs sør-sørvest. Kl. 15.15
s;r vi den spanske nord-kysten, steil

og 111ed lite vegetasj.on. I-Iele Bi

skava står på her og det er en vær

har~l kyst, son1 vår egen vestkyst.
Kl. 16.58 gikk vi i land i Bilbaos
havneby, ,Portugalete. JVIitt hjen1n1e- ,

herte spansk : «Hvor er posthuset»
etc. vekker jubel hos barna, n1en 
de forstår ll1eg iallfall.

l]. juli: På hØyvannet i natt er

vi. gått opp elven N ervion til Bilb,ao
og ligger nå fortØyet ll1idt i denne

travle byen~ i .nærheten av et vak
kert parkanlegg.

12. og 13. juli i Bilbao og på tur

til San Sebastian. Overvar en tyre

fektning - et heslig skuespill. Det
spanske kongepar var til stede~ og

ble n1eget entusiastisk hyllet av

rnengden. i\lfonso er uhyre popu-
lær later det til. '.

.14. juli: Jeg hadde bedt l11eg vek
ket kl. 3 i natt, n1en vakthavende

forsØn1te å gjøre det. Nåvel -- vi

var på dekk tidlig allikevel og fikk

se innseilingen til Santander. Uten
for havnen kastet vi over bord en

del ganlIe {iskegarn son1 klippfisken~

avskipere i l\JIØrebyene bruker til å
skille n1ellon1 de forskjellige klipp

fiskpartiene. Disse bØtte, til dels

fillete garnene kaster VI son1 sagt
overbord, r11en det kon1 straks noen

fiskere roende så det fosset on1

baugen. En av den1 kledde lynsnart
Dagboksblader fra 1911. av seg og dukket under og fikk fatt

i garnet ~on1 'var begynt å synke, og
de andre hylte av triun1f. Slik er

det~ Det vi vraker, var de henrykt

over! Kl 8.35 kon1 vi til Santander.·
Konsulen kon1 on1 bord: Bergense
ren l\10vvinckel. \Ti tar san1n1en

n1ed l1an1 og A. og S. til Sardinero,
et badested 10 n1inutter utenfor

bven. \/i var der også on1 etter
n;iddagen. Forskjellen på flod og

ebbe var enornl.. Onl forn1idadgen

ll1åtte vi vasse utover n1ange hundre

lneter for å kOll1111e i sjøen, 0111 etter
111idclagen kunde vi jun1pe uti fra
11101oen. I:orskjel1en var 111inst 3
111eter!

15. juli: I Santander, i rnorgen
drar vi til' Coruna, 21 tin1ers tllr.

16. juli: Kl. 5.50 fra Santander
pg gikk langs den spanske nord
kyst hele dagen. Passerte (--<a l]
Ortegal) det nordligste punktet.

17. juIi': Kl. 6 n10rgen ankonlst

Coruna - vi hadde hatt SU-Ø111

inlot og brukte 24 ti111er og 5 111 i

nutter på reisen. Coruna er ikke så
stor son1 Santander, n1en i grunnen
vakrere, særlig on1givelsene 111ed det

store lTerkulesfyrtårnet - et av de

eldste i verden, i sin opprinneligc

fornl anlagt allerede uncler keiser
1~rajans regjering. ])et var den

gangen et «vippefyr» 1necl u1nåtelig

prin1itivt utstyr og synsvidden var

nok ikke n1ange kilon1eter av land.
On1 kvelden forlot vi atter Coruna

og svingte rundt hele Pyreneerhalv

øyas vestligste punkt, forbi. Cap
Villano og Cap Finister1~e, hVIS fyr

er et av verdens aller sterkeste. Det

blåste nokså kraftig fra vest. I-Iele

l\tlanterhavet står jo på her.
18. juli: OpJ~ kl. 7.05. Innseilin

o-en til Vigo n1inner on1 en vest-
b ,

norsk fjord. Ute på havf1en ligger

noen dvl):kerbåter og dukker etter

en hist~risk berØnlt skatt, SOI11 lig-

ger på bunnen her, idet en del av
*) Den nåværende konge av England, skipene fra «Den spanske arn1ada»

Georg VIl

Eri' venn av «Tegn og Tale» l-:ar
lånt oss sin dagbok fra en reIse
til I(anariØyene for 31 år siden.
Han var dengang nybakt student
00' fikk reisen av sin far son1 1~1nl1

f;r en hØvelig exan1en artiun1.
llans rnec1reisende, gYlnnasiasten~

i\. og S. er nå begge læger 1

Oslo. Dagbokens ~ier er otunghØ~~
OP' har av sY111pah for vart blac.s
,~frke stilt dagboken til vår for
fØyning. Vi blar ... og tar sel \/
sagt bare n1ed hovedtrekkene:

5. juli: Nå er kl. 14·.26. Jeg kan
l·J··I-c· en(Jan o- 111ed kikkert se de\.:\.. b b

ytterste skjærerie utenfor S---/?udesncs
:0111 jeg så for 4 n1inutter siden. \/1'
er på havet. Kl. 20: Vi er nå tvers
av l\!Iandal.

6. juli: }Cl. 8: \1i er nå rett nord

for' An1sterclall1, rett vest for Aar

hus og rett øst for Edinburgh. 01n

noen ti111cr er vi p-å Doggerbank.

1<1 21: Har i dagens lØp passert
hele fiskerflåten på Doggerbank
l)e ligger l11ed kort' innbyrdes av

stand og har kjennetegn på seilene.

I)e fleste er fra Grin1sby og Boston

(Yorkshire. ) Det var slike fredelige
tra\i\dere S0111 russerne skjØt på j

1905, da østersjØflåten var på vei
til Japan -- en fatal r11isforståelsE

SOl11 kostet n1ange liv.
7. jidi: Vi er kl. 8.03- rett nord

for Calais og øst for Dover, en post
båt fra Ostencle til l)over passerer

oss på babord. .Kl. 14.35 sees kai-o

ene i Dover og kanalbåten rned store
hjulskovler son1 på «Skibladner»

på 1VIjØsa sku111n1er forbi oss på
vei til Calais.

8. juli: Kl. 12.32 gikk vi i land i
Dartl//ltouth i Corwall, hvor vi skal

kulle. Flere s111å torpedobåter lig
aer her 00- en reI). resentant for kull-b _. b

firnlaet viser n1eg en nlark på den

annen side av elven ved ~King

svvear. Der hadcle Sir \\1alther

llaleigh gått og rØkt sigarer i sin

ti~l. l-Ians tjenere pøste vann på
han1, fordi de trodde han brente!

Det var på Elizabeths tid! Raleigh
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Ragnar Fredriksen
Murmester og Entreprenørforretning ~~

Forenede Kullimportører

Kull, Koks, V ed

kranen i 3 tinler, så hØy var den
28. juli: På vei til Madeira.
29. juli kl. 6.30 var JlIIadei,~a «ful1

in view». Denne nlerkelige øya ble
så vidt jeg htfsker oppdaget av
ColonlbtlS på hans vei til r'ndia
(jorden rundt son1 hans plan var.)
I-Ian fant den igj en senere og satte
fyr på skogen og øya brente i årevis}
111en ble deretter enestående frukt
bar. De nedbrente trærne ga en
gjØdning son1 var ll1eget effektiv.
øya er over 1000 n1eter hØy og var
blitt synlig allerede ll1idt på natten~

l11ens vi ennå var flere tinler nord
,øst for den. Det var kolera i byen
(Fnnchal)) og vi var derfor ikke i
land. Snlågutter k0111 roende ut til
oss i båter og dukket uncler skipet for
en sØlvpenge. Det var nifst å se på
guttenesdØclsforakt," for haiene var
etter den1 hele tiden, n1en det var
visst blitt en vane for denl å klare
seg. En \!\Tilhelnlsenbåt kOlll l11n
(på vei fra Havana til I-Iall1burg,
fortaltes det.) Forlot Funchal 0111

kvelden.

30. juli: Vi går for halv fart
1110t Orotava på Teneriffas nord
vestkyst. \'i kan visst ikke få losse
der fØr 1. august og derfor tar vi

1,

Aj
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gull! Hallen er holdt i niaurisk stil
og tialn1innelig stilfull. Var også
oppe i «Torre dos Colegiros» (Pres
tetårnet), nled fin utsikt over den
vakre byen. Språket er nleget
harnlonisk og vakkert. De har en
«r» så rullel~de at selv en ekte
bergensk«r» blir til intet i sanl
l11enligning. En gate heter «Rua»,
111en uttales l<-RRRRRRRRua 0111
trent.

22.--26. juli: Dels i Oporto, dels
l11ed 1110torbåt oppover elven, ne'sten
til den spanske grense. Det ene
vinberget avlØ'ser det andre og 111i11
'ner - når en ser bort fra floraen,
trærne og bygningene - n1eget 0111
l{hinen n1ello111 Coblenz og ~Riides
hein1.

I{l. 19 ·sto vi ut av bouroll1un
ningen, passerte Le1ixocs) vår her
Iige badestrand i flere dager og satte
kursen for 1\1adeira.

27. juli: Langt til havs passerer
vi (innhenter vi) en svcer flyttekran,
den slepes av hollandske slepebåter,
2. styrn1annen l11ener den' er på vei
til Rio eller Buenos J-\ires etter kur·
sen å dØn1n1e __o en flere ukers tur;

selv for disse kraftige slepere, de
sterkeste i verden. Vi så faktisl,

tydde inn der for stornl og sank på
selve havnen. De har nled nlello111
ronl sØkt etter skatten i snart 40 år !
Ved siden av oss ligger den store
engelske postbåten, «Orita», på vei
til Buenos Aires - jeg har sett
den hjenlnle i Kristiania son1 turi st
skip.

19. juli: Opp kl. 7, idet vi forlot
Vigo. Vi styrte nå utenfor kysten,
nådde snart den portugisiske kyst
og gikk langs denne til vi kl. 14.0;:
ankret opp Douros n1unning,
der ligger en farlig sand-dyne uten
for nlunningen og en rekke skip er
forlist der på barrieren. Kl. 15.50
satte vi' igang nlaskinen igj en og dro
oppover Douro, et vekslende bakke
landskap, til dels 111eget bratt på
begge sider. Passerte den portu
gisiske krysseren «l\dal11astor»~

hvor det hadde vært blodige opp
tøyer under revolusjonen får noen
år siden. lVfatrosene hadde skutt
alle offiserene sine ned på fordek
ket' da republikken ble proklal11ert.
Oporto nådde vi Id. 17.30 og for
tØyde på nordlige bredd, like ved det
norske firnlaet 'iViese og l<rohns'
bygning. Vi var senere en tur i
kjelleren der og sll1akte en portvin
son1 var n1akelØs i sin fyIdighet og
blåsvart av farge!

20. juli i Oporto. 2 svære bruer
krysser elven i betydelig' b~6ydc.

On1 ettern1iddagen svØn1te j eg tvers
over elven, fran1 og tilbake, og kolli-
derte på tilbakeveien n1ed et spann
n1Ønje sonl konl drivende nedover,
og ble nynlalt på hele hØyre skul
der, slik at stuerten nlåtte skure
n1eg nled sand og olje. Elven er S0111
Glonlnla, ved Fredrikst~d onltrent.
Jernbanestasjonen ligger nlidt i
byen, nlen alle sporene går inn i
tunneler nled en gang og etter en
svær sving inne i fjellet konlnler de
opp på hØyden øst for byen og
svinger så sØrover, krysser Douro
på den ene fine broen og går sØrover
til Lisboa derfra (3 cl 4 timers tur.)

2.1. juli: Vi beså «Bolsa»-bØrsen
nled den berØnlte festsalen, hvor
veggene· er innlagt med elfenben og
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det nlecl ro og sparer på kullene.

31. jtili: 1\1:in 19-årsdag. 1~ele

granl fra nlor og far. 'Vi får en dag

jeg sjelden vil glelnn1e (av nlange

grunner. ) FØrst og frelDst Pica de

Te},de) en av verclens vakreste vul

kaner, den stiger rett opp i hi111111e

len, til en hØyde av 3706 nleter. Vi

passerer fØrst under Øyas nordpynt

ved A naga P oint) oppe på fjellet

ligger fyrtårnet, verdens 3. nI. h. t.

synlighet! Kl. 8 nlorgen ankrer vi J

Oro tava. Det er sØndag og religiØs

festdag (til ære for nleg?) og vi har

en hyggelig dag hos_ agenten. Jeg

deltok i et spØkefullt sykkelritt' på

torget i den lille byen. Vi losser alli

kevel resten av klippfisken og en del

skiferblokker (fra Voss), SOl11 skal

brukes til gatestein her.' Onl kvelclen

forlater vi atter Orotava, runcler

./\naga point og styrer østover 1110t

Gran Canaria til Las Pahnas.

1. august: Kl. 7 fortØyer vi ved

kaien i Puerto de laL,u,?') SOll1 er

havnebyen til Las IJ aln1as, 111ecl en

rar liten festning nord for byen.

BesØker agenten, bergenseren

Grønn, og får anledning til å spille

piano for fØrste gang siden jeg var

i Bilbao. \Ti spiser duer til n1idclag.

Noe sØtlige av s111ak, 111en ikke

verst.

2. aug/ust: I-ler kryr n1ecl store

engelske og tyske skip på vei til

ellerfra Syd-Afrika eller Syd

An1erika. Kursen går rett forbi

l-fas Palnlas, for begge disse rutene,

og skipene anlØper for å få, resp.

avsende post og delvis for bunkring

fra svære engelske kullagre her.

J3eså katedralen son1. ble n1in sØr

ligste bredcle på hele turen. lVIin

vestligste lengde var i Orotava (og

forfatteren f,Øyer til i 1942 at «hans»

,Østligste lengde er Warszawa og

hans nordligste bredde er Narvik. )

3. august : Ut på forn1iddagen er

vi fren1n1e i Santa Cruz) vi fikk en

ordentlig «huskestue» på turen over.

Det lå et skip n1ed 800 katolske

sjøs},ke prester vecl siden av oss.

Det var ikke noe' vakkert syn. V-j
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var i land og spiste dansk l11idclag

nled 1~uborg lagerØI og Aalborg

akevitt på Olsens hotell. Det vir

ket un1åtelig- kon1isk å lese dettE

«Olsens I-Iotel1», tvers over 'fasaden

på en utpreget spansk bygn·ing. Det

er en danske sonl har bodd her j

en 111enneskealeler sonl eier hotellet.

Oppe i fjellet ligger den norske

Barclay lVIeielells fine hotell «Qui

sisana», son1 er et s,Økt oppholdssted

for folk n1ed h jertelic1elser. Klirnaet

inne på Teneriffa er et av verclen~

beste. Den tyske krysser «Berlin»

er nettopp k0111111et inn på havnaJ

den kon1nler fra den berØl11te epi

soc1e i Agadir på, Marokkokysten

I den episoden lå spiren til en ny
krig 111cl10111 Frankrike og Tysk

land, og den kon1111er vel en clag,

on1 ikke lenge. (Den korn 3 år se

nere, 0111 enn kolonispØrsrnålet ikke

var i forgrunnen da.) Kl. 18.16

forlot vi Santa Cruz 11led kurs for

l/ondon.

4.--,-7. august underveis. 7. 0111

kvelden så vi fyret på I~inisterre.

8., august over Biskaia.
/

9. august: Kl. 8.15 så vi fyret på
Ouessant) noe alle norske sjØfolk
kaller «I-IØysanc1». Det er Frank

rikes nordvestlig-ste punkt. Vi fort

setter østover på skrå over kanalen)

passerer utfor Cherbourg.

1,0. au,g.: Kl. 7 passerte vi B eachy

H fad. Kl. 11.45 tvers av Dover.

Kl. 12.50 utfor }~alln-sgate. IZl. 19.15

ankret vi i G1ravesend. In10rgen går

turen til Londo-n.

.11. august: Vi har uhell. En to

tal sjy>l11annsstreik er utbruclt i går

kveld. Ingen vil losse lasten. Vi

kan ikke gå opp til Wapping 111ed

våre 1 n1illion bananer i 10 000

kasser. I{apteinen er'son1 en tor

densky. Jeg for n1in del akter ikke

å slå l11eg ned her -- l tin1es reise

- fra n1etropolen, n1en tar toget

opp fra Tilbury nå kl. 10.30. Jeg

sier adjØ til «nlitt» gode skip, «San

Lucar» sonl har fØrt lneg frelst fra

Bergens havn til I-fondon via Ca-
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nary. i\nkoJl1st 11encht1rch street

stas jon kl. 12.15. I)asserte ]'O\ATer

like fØr. Det er vidunderlig å være

ved 111ålet - .den store verdens

byen ...

12.·-18. august i London nied

clens nlangfolc1ighet av opp-

levelser. Opera, Music lIa11s 1

teatre, kroningsutstil1ingen j

\A/hite City, rotur på ~rhcl111eS;

Zoologisk have, Nationa] Gal1ery

osv, osv. i elet uendelige.

.l8. august: Kl. 17.55 lettet «Bra

vo» (Fred. Olsen) og stakk ut fra

Surrey Con1111ercialDock og vi tol~

turen ned elven n1ecl dens l11angc

buktninger. SVGere skip 111Øtte vi

og passerte vi underveis. 1(1. 20.05

kvitterte VI losen G-ravesenc1,

N ords5,Øen klar ...

19. august: JIØy sjø. Ingen a'v

ll1ine 8 111eclpassas j erer til stede ved

nliddagsbordet. 1\1an er da full be
faren. Vi har kurs for Bovbjerg

på Jyllands vestkyst. 'Det overras

ker ll1eg. Jeg trodde kurscn satte~

111er direkte på ØksØ, ll1en de fore-'

trekker å få landkjenning, selv 0111

det blir litt onlvei.

20. august: Kl. 12.15 såes Bov

bjerg ~g senere Lodhjerg på vest

lzysten. Et par av cle snlå karaktel~

istiske danske, hvite, kirkene 111cc1

rØde ~ytein pa c1eil spisse gavlen

sees av og til inne i klittelle. Kl.
22: Hirtshals tvers.

21. august: Kl. 8.30. 'I'vers av

F'uglehuk. Kl. 11.30 passertes

Svelvik. KL 12.58 fortØyde vi ved

'follbodbryggen i Dran1nlen. 'rog til
Skarpsno. Hjelll1ne i Kristiania

kl. 17.10.

l~eisen slutt!

Turen tok fra Kristiania via

K,ristiansanc1 S., Bergen og Skucles

nes og Canary, London til Kristi

ania 48 dØgn.
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U.Lomne LøLer.·
Gudmun Geir: I

Politiet f~lger et spor.

l"\.osens F'orlag.

Det cr forfriskende å lese disse

krilninalnovcller fra et typisk norsk

ll)iljØ·

\li har i årevis vært foret 111cd

krill1inalhØkcr av utenlandsk fabri

kat og fra fren1111ede strØk:.

Guchl1uncl C:~'eir deri1l1ot lar sine
\

personer være norske i skinn og

sinn, så vi kjenner igjen både folk

og steder. J?ortellingene er natur

lige og lett skrevet i et godt norsk,

spennende, 111Cn scul1tidig sannsyn

lige. lZan trygt ar~befales SOlll gud

underholdningslektyre.

Det hindustanske

sprog.

l denne tiden da India ll1uJifrel1S
står overfor sin skjebnetitne, vil
i grunnen alt 80111 gjelder India
interessere. La oss i dag først
og fren1st fortelle litt on1det
indiske språk.

I grunnen er det forresten ikke
noe SOlll kan kalles det indiske
språk. Det· vilde fakttsk være
nesten likså urirnelig SQJTI å skrive
eller snakke om det «ueropeiske
språk». Vi ve~ alle at en danske
og en nordmann og en svenske
- 111uligens nled noe besvær 
n1en dog tross alt - vil kunne
forstå hverandre, n1en la oss
bringe san1men en polakk, en
tsjekker eller en ungarer på den
ene side og en spanier, en fransk
nlann eller en nederlender på den
annen side, og de vil ikke forstå
et eneste n1ukk av den annens
tale (dette er selvsagt under den
forutsetning at han ikke har lært
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seg vedkon1n1ende for han1 frenl
nlede språk).

Nei, noe indisk språk i aln1in
neIig forst'and eksisterer ikke. Det
finnes et utall av språk S0111 er så
forskjellige 'fra hverandre innbyr
des at det vilde være urimelig å
jaske det hele av lTIed å si at det
er dialekter. Det er ikke sørlandsk
kontra østlandsk eller vestlandsk
._- det er virkelig innbyrdes .helt
uavhengige språk.

Og allikevel .

Det språk S0111 hovedsakelig
tales i India er l-lindustanisprå
kei'.

Hindustani har JTIange - ja,
la oss kalle det raritet'er.

Alle hankjønnsord heter f. eks.
det sanlllJe i entall son1 i flertall,
dvs. ord 80111 ender på a får i
flertall endelsen e. Eksell1pler:

1\1AI~D, dvs. ll1annen, ~eter og_·
så i flertall MARD (nlennene) ,
J11enS ordet KU'fTA, dvs. hunden,
i 'flertall heter KUTT'E, dvs. hun
dene.Flertallendelsen for hun
kjønnsord derimot er noe anner
ledes. Et ord ,som fru (gift, kone)
heter i entall AURAT, n1en i fler
tall AURJ\TEN (fruene), n1ens
ordet for datter, BETI, i flertall
(døtrene) heter ~ETIAN. Det er
selvsagt en n1asse slike finesser,
n1en det er det viktigste for all
språkforsking at det' alltid fin
nes noen SOJTI har «funnet ut av
det hele», son1 har oppdaget
hvori det vi kan kalle «raritetene»
består, og når en hår oppfattet
det, er selve det å lære vedkom
nlende språk et problem on1 t'ål
modighet.

La oss for kuriositetens skyld
telle til 20 på hindustani:
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Ek, do,' tin, tsthar, pantsch
(1-5),

tscha, tsat, at, nau, dass (6--10),
igara, bara, tera, tsauda, pandre

(11-15),
tsola, tsara, atara, unis, bis

( 16--::-20) .

Vel, nå kan De lære den leksen
til neste gang. Og hvis dette har
1110ret De111, ærede leser, Ja, da
bør De la redaktøren få vite det.

F"ilologel1e

Arvids
familiedag.

«Konl endelig opp og se hvor
ledes vi har det», sa ll1in venn
I-\rvid -- han var nygift og bodde
oppe ved I<ragsteinen på Voksen
kollen. Vi var like over' nyttår,
og det var fint skiføre. Ja vel,
tenkte jeg, det kan po kombineres
rned en tur. Jeg tok trikken til
Voksenlia og steg opp forbi
«Anne Kure». og fant snart hytta
der oppe ved Kragsteinen. Inne
i hytta var den nygifte fruen,
son1 jeg ikke hadde truffet før,
fordi hun var svensk.

lV\in venn Arvid var gått opp
til Voksenkollen for å n1øt'e s.in
nl0r, son1 skulde spise n1iddag hos
ham. «Hon åkte dit darfor at det
er lettere att gå nedfor enn upp
alla brantingerna från Lia sta
sjon.» «Ja, ,det var ikk,e dunlt» ,
sa jeg.

Og tiden gikk. Akkurat da jeg
skulde gi opp det hele, k0J11 n1in
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venn hje.ll1 Igjen. Han var sun
ken og lav å se til, og humøret'
sto på zero. «Jeg begriper ikke
hvor hun blir av», sa han. «Jeg
har ventet på henne, i nesten en

, tinle, og hun 'ringte før hun gikk
hjenlmef,ra; det skulde ikke be
høve å klikke.»

l\t\ell så fikk han den ideen å
ringe hjenl ti] 1110ren nede ved St.
I-Ianshaugen et steds, og ak o ve.
hun var netopp kOl1llnet hjenl og
var SkU111111ende vred. Hun hadde
tla tt tri,kken til Voksenlia i stedet
for til Voksenkollen. Det var 'alt-
så grunnen. (Jeg ll1åtte le, for
jeg husket at stasjonen' Lia var

orndøpt til Voksenlia, fordi det
hadde vært forvekslinger nled
Ljan, som er postadresse nen1Iig.)

Arvid tynte og bad nlora si onl
å konlnle opp igjen, nlen hun var
urokkelig, og st'enlningen i hytta
var høyst begredelig, da jeg
spente på 111eg, skiene utenfor for
å ta en snartur til Svartor eller
noe slikt.

Oppe ved Soria Morias ruiner
ITløtte jeg broren til Arvid og
hans kone, og jeg fortalte denl
onl tragedien nled den feilekspe
derte mora. «De, får prøve De»,

Malerier A.lltikviterer
Møbler

Oslo Auktionsforretning
A. M. Vik

Karl Johans gate 33
1-'lf. 20295

H. C. Sandbeck &. CO.
Ingeniø-rer &.

bygningstekniske
konsulenter

Drammensvegen 16
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sa jeg NI fruen, «å få overtalt
Der.es svigern10r; det er jo synd
på den nygifte fruen, sonl gledet
seg til sin første familienliddag»,
sa jeg og nikket adjø.

Jeg gikk forresten bare til Try-
vannsstua .

Men nå skal du høre, forstår
du. Onl tirsdagen traff jeg Ar
vid, og takk for sist, sa jeg, og
fikk du mora di opp igjen?

«Tal ingenlunde d~ro,nl», sa
han trist - akk s.å trist - «jeg
vil helst glenlnle det hele.»

Men 0111sider fikk han betroel
seslyst, og' så slapp det ut av
hanl at

1) Svigerinnen hadde virkelig
-fått overtalt 1110ra til å kon1me
opp en gang til.

2) Den nygifte fruen hadde en
stund senere spurt 0111 det nå var
gitt klar beskjed 0111 hvilken sta
sjorf «svarn10rlilla» skulde reise
til, nlen se det var det ikke.

3) De 2 brødre tok, seg ell

pjolter og ble enige 0111 at 1110Ta
nådde ikke 14-trikken, nlen 14.30
trikken, så det hastet ikke, hvorpå

4) Arvild gikk ned til Voksen
lia og broren opp til Voksenkol
len, så nå kunde det ikke klikke!

Men det gjorde det allikevel,
fot .

5) Da broren til Arvid nådde
franl tli! Voksenkollen, så han sin
nlor bestige en n,edgående vogn.
I--Ian hujet og skreik og hoppet
over jernbanesporene sonl en
Jesse Owens, mlen trikken gikk
og nlora nled den!

6) Han stakk inn j stasjonen
på Voksenkollen for å låne tele
fon, nlen det hjalp lite, for p;l
Voksenlia var ingen telefon!

7) Og så gikk det lange, nleget
lange, 20 Ininutter til neste ned
gående vogn, soml ~å broren tok
t'il Voksenlia.

8) Der spankulerte Arvid, S0111
var grønn i ansiktet av sinne, og
bedre ble det ikke da han fikk
vite at nlora var på veien til byen
for annen gang.
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,9) De to brødre så hverandrc
inn i sjelene og tok så fatt på den
tunge gangen opp til sine kvinner
på hytta.

10) Krigsråd. l\1ens de 4 unge,
bleke ITlen fattede, holdt, hver
andre i hånden, ringte den ny
gifte fruen skjelvende til «svar
nlorlilla» og bad henne så pent,
så pent onl hun ikke kunde konl
Ille opp ennå en gang - en siste
gang for førs.te gang, hvortil n10ra
antydet noe onl at ikke 7 ville
hester osv. Ja, det kan De jo
tenke Denl til selv. Det er ellers
en nleget respektabel danle, nlcn
ved ,dette høve...... ja, for å si
det sonl det var hun bante!

«Og hvorledes endte så denne
puniske krig?» spurte jeg og kløp
ll1eg i arll1en for å få greie på
0111 jeg kanskje drøl11te alt dette
111 areri titet.

Jo - de 2 brødre hadde tatt
bil til byen o'g lTled vold bortført
1110ra. Under all denne ståheien
ha'dde den lille nygifte fruen
gleillt å sette på den ynkelige
250 watt'S kokeplaten der oppe.

*
Nåja. Ved 23-tiden 0111 kvel

den var biffen, stekt, og potetene
varnlet de i gruen på Robinsons
vis.

Det ble altså ll1iddag, lnen in
gen sang hverken helan eller
halvan.

Jeg sier nled H. C. Andersen:
«Det er ganske visst.»

Bo.
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Kongsvinger og omegn
R. TRO N S M O & S ø N

~ottoøttingtt

~øttleti

Kongsvinger

Pelsvareforretning - Hanskefabrikk
Telefoner: 4323 - 4195 - 434:8. Priv~ttlf. 4196

VINGER SPAREBANK
Opprettet 1851

Distriktets eldste bank

Lauritz Sæthern
Skog::' & Trælastforretning

Kjøp og salg av:
Tømmer, Skurlast, Rundlast. Pæletømmer

Bjerkeplanker. Orebord, Bjerk, Or, Favneved, Trekull m. m.
Telegramadresse : «Sæthern». Rikstelefon Kongsvibger

Grunnla,gt 1882

Ole Mo~~ BruL
~lIq og Uo"leri

DISENÅ ST. NES SAG &. HØVLERI
ARNES

Telefon 116

Skarnes.

Opprettet 1845

, Utfører alle alm. bankforretninger
Arneberg st.

HOF SPAREBANKTelefon 20 C

Ass. La'ndhandleri

Gode varer, rilnelige priser

V åre anerkjente bygningsmaterialer og kassebord anbefales.

Vier til. stadighet kjøpere av tømmer og skurlast.

-Sop6· t6ygesen -Afs Skarnes Dampsag &. Høvleri
grue finnskog

(j~ue [j;in~hg

[j;O-~lJ.~uli~;tO-~eninf1

Ass. Landhandleri' I

Bensin - Oljer

J:.elef. Grue Finnskog 3

Eidskog Meieri ~/L

Skotterud

Telefon 67 k

Namnå Trevarefabrik·

Nes komme

Ele'ktrisitetsverk

Tlf. 71 Årnes Tlf. 71

Distriktslæge

L. BULL
Roverud

Telefon 15

Telefon Grue 23Kongsvinger
ovenfor Byparken

Lager dører og vinduer og tre:::
sadler til lyskoble-r

~, ~ .U - I

" .~. Gc • 13rø~rene ..skf1ru~ I AI
~ Kirkenær Meieri

~ mø6dfon~tning / L

~.



Kongsvinger - Lillehammer
Læge I Tannlæge

E. KOR V A L D Kj elI Her u cl
Kongsvinger

Telefon 4~65

Kongsvinger

Telefon 7284

Autokafeen
Telefon 758

Lillehammer

LillehammerKongsvinger

Skotterud Samvirkelag
Doktor Huseby Skotterud 70 - 104 - 104 2 Bønclernes H US

Filialer: Tobøl tlf. 46 og Holtet tlf. 11 2

Magnor

Eidskogens største forretning
med det største utvalg

Assortert Landhandleri
Telefon Sander 6

Henr. Aarstad jr.~ :!,ø.mt1'Le4aa6 Jørgen Kristiansen,
Sander Land bruksmaskindeler Bakeri og Konditori

Tlf. 696
Bygningsartikler Filial » 588

Telefon 4170 - Kongsvinger L i Il e ham mer

Kir~enær Samvil'~elarr I. LARSEN Als Conrad Skjellerud
6 U r og Briller

/. ~ Kongsvinger - telefon 4370
Kl k æ Sol Reparasjonsverksted

r en r - ør IMf k' Ganu a tur -- arn Storgt. 61 - Telefon 641
Telefon 41 Grue Trikotasje Lillehammer

--~--------.-------------

Skarnes
.Laridhandleri AIIS

Assortert forretni11g

Telefon Skarnes 32

A. H E DM A N
Bakeri &.. Konditori

Kongsvinger - telefon 4107

Filial 4333

Petter Nilsen
Ur - Briler - Foto
Grunnet 1895. Telefon 23

Lillehammer

G IJNDAHL Johan Rambæk
LÆGE

I annlæge ~".

I
Bjarne J{jølmoen Kongsvinger

Telefon 4310

Bakeri & Conditorf

Telefon 176 - Lillehammer

J{irkenær

Brødbølfos
Elektrisitetsverk

Tannlæge

BAANRUD
Kongsvinger

Vikersund
Sag & Høvleri

Kongsvinger __---,- Tlf. 161 Vikersund Tlf. 161

A R N E BJ ØRN E B Y Kongsvinger Samvirkelag
I Møbelverksted Kongsvinger

Møbler i Bjerk og Furu , . .
Tlf. 205 Åsnes Tlf. 205 Tlf. 4114 - 4131 K]øttavcleltngen 4209

Eø.iten :J(o.ø.p. Sef~ltap/

(Løten' Bærlag)

Telefon 15 - 73-
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Bakeri anbefales

.flndlLea6 .Ilnd~ea~6"en [I I U ril
hllr e~ auge!» ~ f g.

Byggmester
Tlf. 1809LARVIK

eurjen J;-o.Pm6,en
Murmester
Tlf. 1618

Tlf. 1896

LARVIK
LARVIK RØRHANDEL A-S

Leverer og monterer:

Sanitær~ og Varmeanlegg. Vanningsanlegg.
Telefon 1800

---------------_._-----_._-_._--------- Fritz Halvorsen
Impregnerte ledningsstolper
og skurmaterialer leveres

Norsk Impregneringskom pan i
A.s

Blikkenslagerverksted

Tlf. 2449 Larvik Tlf. 2243

, Larvik

Alfr. Andersens mek.
Verksted & Støberi A~s Larvik

Fodstad &. CO. ~

Frøavl - Frøhanclel

Leverer: Bro- og stålkonstruksjoner ay enhve'r art. Telefon 1446 -- P!ivat 234

Olje- og bensintanker.
Stålvinduer og overlys og p~essededører.
Stolpebeslag for telefon- og telegraflinjer.

PORSGRUNN

J{elge J{alllorsen

por~qruDJ Mefal",erL A.~ Jern& ~:~ram
Metall halvfabrikata Bygningsartikler

__________________-;--- Larvik Telefon 2027

O" [RUUD Jensens
[BAIt<~~11 ~ I:<O~[Q)llrRO~11 Konditori & Bakeri

Telefon 1491

LARVIK
------------1

Ferd. Nordahl
Jernvareforretning

Telf. 1097 - Larvik

anbefales

Tlf. 1534: - Lar~ik

Henry Winger
Murmester

Telefon 1617 - I.Jarvik

Min engrosforretning i
Glass - Stentøy

Porselen
Kortevarer og Leketøy

_ anbefales
Brilliant utvalg

M. Andersens Eftf.
Larvik



Larvik ~ Hamar ~ Gjøvik

Stubberød gård

Handelsgartneri
Tlf. 1246

Harry M. Gulvik
Stenindustri

Tlf. 1388 - Larvik - Tlf." 2096

H. Gutterød !B3~ØD~1I OlS~!NI
f~~VA~~rFA~~IIIKIK

Dører - Vinduer - Trapper
og innredninger

Telefon 1930 og 1030
Rekkevik - Larvik

Larvik

Harald Christensen Ingv. O. Molteberg Sigrid Borgersens eftfg.
Trl·cotagefabrl·kk S df t' ('solgueig Ofsen JDaag)rne orre nlng Torget - Larvik "

Møllegt. 4 - Larvik Største utvalg i kåper, kjoler
Telef. 1211. Privat 1289 og stoffer

Telefon 1679

Hedrums ·
Cementstøperi

G. Johansen

Telefon 184,9 - Larvik

·~ø.'LUrn6

:J./l,æv..a~e~~
Dører - Vinduer - Trapper

" Butikkinnredninger
Tlf. 1332 :: Larvik :: Tlf. 1332

Hamar Slakteri
Hamar

A It il rnaler~arer

~NIRIJM
~JÅRV(~ÅNIJ(L t

J" Jacobsen
Trikotasjefa brikk

Larvik
Larvik Telefon 1575

Der finnes kun en nor~k

ildsikker bygningsplate:

Kl VRO N

Michael Schau
Blikk- og

kobberslager

Bakeri &. Conditori

IAdolf Hagen Eftf.
Inneh. Songe Paulsen I

Telefon 1160 til Stangevegen
Hamar

Larvik
Torget 6 - Telefon 1021

Larvik
Opprettet 1898

-._---------_._---------- _. __._-- -----------

TJ"ølling Sparebank MII B:stillinger mottas A.s Kivron - 1-1 mob er. pa alle slags møbler a ar
Lars Grimstad

Tlf. 1914- Dronningens gt. 2 - Tlf.1914
Larvik

:2. Y:æeum6.
gde~med

L. S.
L.

93aprice CJJarfumeri
9Irgrid gtobæk

cprinseclzs gf. 2. CfOelefo11186,9
2i!arviÆ

Tlf. 1.167 - Larvik - Tlf. 1267

Verktøifabrikken
CP. Frøstrup Næss)

Framstilling av verktøy
samt fabrikasjon av

masseartikler
Viksfjord. Tlf.: Tjølling 83

Vardal Pappfabrikk
Ing. I-I. Schjerven

. Gjøvik

Stjernen
Mineralvannfabrikk

Inneh. Ginar Jensen
Gjøvik

(



Gjøvik

Chr. Berger & Co.
Beg rave Ises byrå

Sverre Bjørge
Bakeri og Konditori

Gjøvik Trevarefabrik
Etabl. 1904

Byggmester O. A. Ugland

Trevare:::, dør::: og vindus:::
fabrikk

Telefon 130 - Privat 243
Gjøvik

Th. Kristoffersen.
Møbelhandler

Tlf. 222 a- bolig 222 b

Gjøvik

Telef. 410 Gjøvik

Tlf. 91GjøvikTlf. 91

1---------------~-

Tlf. 362 - Gjøvik

e. YJ.,. eej4tedt Skotøy :s Kalosjer

Hanclelsgartneri Snesko := Tøfler ! Olaf Jemtla nd
Kranser og blomster Sk I- BlikkenslagermesterO. um len

Tlf. 637 Gjø v i k

Alt 1 Skjorter

Rekord Skjortefabrikk
Tlf. 386 - Gjøvik

Eiv. Månum
Sportsforretning

Hanna Tollerud
Kolonialforretning

Tlf. 340 - Gjøvik

Osbakken Kafe
Klara Sirerud

Tlf. Åndal 2 - Gjøvik

Emilie Evensen
Tlf. 566 :: Gjøvik :: Tlf. 566

--------

Folkets H us Kafe
- Inneh. Aase Eriksrud

Tlf. 451 - Gjøvik

Bes ø k

!

Gjøvik Bakeri IManufaktur og
og Konditori damekonfeksjon

Gjøvik Glasmagasin
Ludvig Qvamme_

Glass, stentøy, porselen,
I kjøkkenutstyr, elektrisk utstyr

Telefon 10

GjøvikTelef. 329

-----~-

----------------

o. Jensen & Søns

Mek. Verksted

Telef. 92 Gjøvik

Gjøvik

Otto Johansen
Murmester

Tlf. 499 Gjøvik

I~



Lillehammer

anbefales

Tlf. 297 - Lillehammer

Tlf. 698

GRØNVOLD Dølaheimen
KaffistuguByggmester

Entreprenørforretning

Lillehamme'rTlf. 698

LARS

ARNE JENSEN

Telf. Fåberg 45 - Rutebilcentralen Lillehammer tlf. 418
Samtrafikk med Norges Statsbaner

Rutebiler: Lillehammer - Fåberg - Gausdal

Entreprenørforretning

Tre - Mur -, Betong - Jernbetong

Telf. 368 ~ Lillehammer

Bakeri og
Kon cl i 't o r i

Telefoner 12 -, 713

Lillehammer

Harald Myhre ~~
EtabI. 1857

Ostehøvlen "Spar"

Høvlede og uhøvlecle bygnings"
materialer - Kasser - Kryssfiner
og Harclewoocl - Flis til strø

og fyll

Als Lilehammer Dampsag
&. Høvleri

N år De er i Lillehammer
besøk

Mæhlums Konditori
Telefon 41 - 556

AI
IS

Automobilforretning

og rekvisita

Telefon 794

Lillehammer

Bilselskap

~tnøuolb ~ruo
Etablert 1897 I. Tollefsrud

Trelastforretning, Mølle
Sagbruk &. Høvleri

Telefon 207 Bøverbru

Gausdal

Tlf. 469 - Lillehammer - Tlf. 469

Mesnll Djol- Of)

VoqnlllLriLL

Mesnamøbler er stilfulle og

av høy kvalitet

Mesna
Møbelindustri A.sJ!ieeefiamme~

meieJti 09 1J~te"'i

Pasteurisert lnelk

Lillehammer Telefon 753

Als Mesna Bruk
Mek. verksted og

jernstøperi

Jern -:- stål - metaller

Maskiner og verktøy



1J..MP61J.o"-9

:L~a6."-if<.& .Il.6

Telefon 523

Einar Johannessen

K. Frydenberg
Byggmester

L I Tlf. 674 Gjøvik

øl' eri 1 _

el. komfyrer og varmeovner.
Fabrikant:

SARPSBORG JERNINDUSTRI
PEDER BRAUT

Telefoner 361 - 1261
Telegramadr. : «Braut»

Gjøvik
Stenindustri

Gjøvik - Tlf. 374

.Trøgtf..J

A.i
~elleLaL og
~Iomma BruL
FREDRIKSTAD

'"

.flu.Aoe~
Inneh.: Osv. Østby

Telef. 583 Gjø v i k
ØVLERI

OG KASSEFABRIKK
=== Byggmester

.---------- Hans Ringvold

W E S T B Y Nybygg - ~mfora~dring

A k M
il A og reparaSjonsarbeIder

romar OIOrl.S SARPSBORG Telefon nr. 496 - Gjøvik

Telefon 161
Ass. landhandel

Telefon Aremark 50 - 9a
'MOMARKEN

LANDHANDLERI
Ass. forretning
Telef. MbJsen 21

Holmen Brænderi
Gjøvik - Tlf. 50

Tlf. 216 Mysen. Tlf. 216 G unn arB r a t I i e
Entreprenørforretning

Lande - Sarpsborg

.. Eidsbel-g Sparebank

Kontortid alle dager 9 -12 og 1-2 Automobilforretning
Tlf. 735 - Gjøvik

A.s Indu~tritrykkeriet, Oslo

BKR
Highlight




