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På jubileumsfest
i Levanger.

Jeg fikk under et opphold i
Trondheim vite at Innherads
døveforening skulde feire sitt
20 års jubileum med en d'est i
Levanger på sin hytte Reitun
den 26. juli. Tenkte det vilde
være morsomt å dra dit og
delta på festen som represen
tant for <Drammens døvefor
ening og Østlandet. Som tenkt,
så gjort. Lørdag morgen den
25. juli troppet jeg og fodove
den opp på stasjonen i Trond
heim, hvor vi traff flere døve,
og fikk reisefølge med Lands
forbundets kasserer Lunde
Johansen, en dansk dræng og
flere trøndere. Været var fint
og humøret på toppen, og vi
hadde en hyggelig reise ned
over med skøiern Lunde-Johan
sen som muntrasjonsråd.

For meg som aldri hadde
vært på de kanter før, var for
ventningene store, og jeg ble
ikke skuffet. Levanger tok imot
oss fra sin Ibeste side. -En vak
ker by var Levanger, lun og
småkoselig, med elskverdige og
gjestfrie mennesker, slik at en
stra:ks følte seg hjemme. Ved

ankomsten oppsøkte vi døvefor
eningens formann, herr Konra.d
Våden, som gjorde sitt beste
for å ska,ffe oss en bil ut.til
hytta, men uten resultat. Med
godt humør tok vi apostlenes
hester fatt og trampet den vel
2 timer lange strekning ut til
«Reitun» !

Ved ankomsten ble vi elsk
verdig mottatt av hyttesjefen,
den velkjente idrettsmann Ar
vid Røstad, og flere medlemmer
av døveforeningen. Dyktig sult
ne som vi var, kom maten fram
i en fart, og vi hadde et deilig
måltid sammen med nye ven
ner. Trette som vi var etter den
drøye turen var det deilig å
hoppe til køys, dessuten skuIde
en jo være opplagt til å feire
jubileet dagen etter.

Jubileumsdagen opprant med
gråvær og tårevætet ansikt, og
det så ut til at vi var kommet
i unåde hos værgudene, for de
utløste sin vrede i form av et
øsende regnvær .fra morgen til
ut på kvelden, men ingen sure
miner for det! Vi skulte no~ av
og til ut av vinduet og ristet på
hodet, men humøret var tross
alt i skjønneste orden.

Ut :på formiddagen ankom
pastor Skollerud, som tross
regnvær og ferie ikke vilde gå

glipp av å feire jubileet s'am
men med sine venner i Levan
ger.

Før J!liddag tok formannen,
herr Konrad Våden, ordet og
hilste de tilreisende gjester
hjertelig velkommen, og ga så
ordet til pastor Skollerud som
holdt andakt. Formannen leste
så opp 20 års beretningen som
viste at foreningen hadde vært
en god og arbeidsom forening'
tross få medlemmer.

Lunde-Johansen hilste fra
Norske Døves Landsforbund,
Trondheims døved'orening og
fra for1bundets formann, Hel
mer Moe, som var forhindret
fra å være tilstede. Herr Olaf
Foss hilste fra Elsfjord Kr. iDø
veforening, undertegnede hilste
fra iDrammen og Omegns 'Døve
forening. Herr \V. Jensen fra
Københ.avn talte for vennska
pet mellom norske og danske
døve, og pastor Skollerud hilste
og gratulerte fra døveforenin
gene i Nord-Norge.

Middagen ble servert i' stua;
å, du verden for god mat! 'Det
var litt av et mesterverk å
skaffe til vege noe slikt i disse
tider. Tilberedningen var også
førsteklasses, det var fru Vå
den, formannens kone, som var
mester for d~n, og jeg gir
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henne min Ibeste kompliment!
Serveringen ibesørget idretts
mennene med Arvid Røstad i
spissen på beste måte.

Presten holdt etter middag
en tale om foreningens stifter
og mangeårige formann, den
avdøde iherr Våden, den novæ
rende formanns far, som gjen
nom mange år hadde utført et
stort og uegennyttig arbeid for
foreningen.

Etter at kaffe og kaker var
forsvunnet den rette veg, reiste
pastor Skollerud seg og opply
ste at han dessverre måtte
bryte opp og takket for seg.
Han hadde en 3-4 timers syk
keltur heim.

Vi fortsatte festen i beste
stemning til langt på kveld. Og
foreningen kan la den gå over
i historien som strålende vel
lykket jubileumsfest! Det var
morsomt å være sammen med
trønderne! De er livlige og hu
mørfylte mennesker, og dialek
ten deres er jo rent kostelig, så
hvis jeg skuIde være her lenge,
«så kom æ væl te å snakk trøn
der og .husser bær værre æ å
no ja!» Jo, jeg kan trygt si jeg
likte meg godt her på nytta, og
jeg så med beundring på de
gamle damers innsats ved for
beredelsene til festen.

J eg vil nevne 3 som sannelig
fortjener å få ros, og det er:
Enkefru Våden, Julie iBrøstad
og den 78 år gamle Gunelie Sta
berg! De arfbeidet til langt på
kveld, men ingen sure miner
for for det, nei, de var lutter
smil, og det var en fryd å slå
aven prat med dem.

J eg reiste fra Levanger med
de Ibeste inntry;kk og med man
ge gode minner.

Jeg takker herr Våden og
frue for all elskverdigihet, pa
stor Skollerud og hver og en
for festlig samvær og sender
samtlige mine Ibeste hilsener
med takk for sist!

Fi-Jo.

Fra reJaL~jonen.
No da vi kan si at vi er kom

met godt i gang og stadig får
flere og flere lesere, syns vi at
det ikke vilde være av veien å
få i stand en liten diskusjon i
vårt /blad om d~t skal gis hono
r~r for det som blir sendt inn
til oss.

Så lite som det kommer til
oss av nyheter og annet stoff
om og av de døve selv, vil vi
gjerne høre hva leserne mener
om dette spørsmål. Men vi til
later oss å ha en aldri så liten
tvil om det vil føre fram å be
tale tilfeldige innsendere. Dess
uten har vi i friskt minne tJen
ringe tilslutning vår novelle
konkurranse fikk til tross for
pengepremien. Selv er vi av den
mening at våre faste bidrags
ytere i alle tilfelle skal ha bla
det fritt som en liten oppmun
tring.

Altså: dere har ordet.
En redaktør har det godt,

mener mange. Han får den ene
innbydelse etter den andre til
offentlige tilstelninger og mid
dager, han får lese de nyeste
bøker gratis, og han har fri ad
gang til teatre og kinoer, til
trav- og veddeløpS/baner bare
ved å vise sitt pressekort, like
ledes til alle mulige utstill~nger.

På den andre side er han for
pliktet til å representere sitt
blad med tilsidesettelse av sine
private forhold, holde taler og
takke, når pressens skål blir ut
brakt. Om de nye ibøker skal
han skrive anmeldelser, hvilket
kan være anstrengende nok når
bokflommen setter inn. Til dag
lig skal han skrive propaganda
for den sak hans blad er organ
for. I gam-le dager kunde dette
være et særlig anstrengende ar
beid i valgtiden, hvis hans blad
var et politisk organ, og enno
verre hvis han også var en
anerkjent taler. iDet er derfor

ikke så underlig at redaktørene
sjelden blir gamle.

Til slutt en liten rebus, ga
rantert hjemmelaget:

Løsningen finnes annetsteds
bladet.

En tur til Levanger.
Av O. F.

Vekkeuret ringte da klokken
manglet et kvarter på 5. Så tid
lig om morgenen er vi ikke vant
til å stå opp, men i veg måtte
vi for å nå toget som gikk
kl. '6.H}. Så fort vi 'hadde fun
net en sitteplass i kupeen for
toget avsted, med alle kupeene
fullpakket av reisende. Jeg
lente meg ut på hvert eneste
stoppested for å se etter om
noen kjente skuIde stige på. Jo,
der kom en i samme vogn. Han
var pukkarbeider. Dessverre
kunde han ikke være med på
turen til Levanger, men han iba
meg hilse sin bedre halvdel og
hans kamerater fra ham. Vi
skilte lag i Mosjøen.

Endelig kom vi fram til Lev
anger, min hustru og jeg. Vi
fikk straks øye på to mann som
sto og snakket med tegn, og vi
gikk hen og hilste på dem. Den
ene var formannen i Innher
reds. døveforening og den andre
var min skolekamerat, som jeg
ikke hadde 'sett på 30 år.

Vi fik,k hesteskyss til de dø
ves hytte ·«Reitun», ca. 1 mil
fra Levanger. Der var allerede
kommet en del døve fra Trond
heim og Trøndelag. Den neste
dag var været uheldig. Det reg
net ustanselig, så vi måtte
holde oss inn.e det meste av
dagen.

Formannen, Konrad Vaaden,
ønsket velkommen og holdt en
tale om sin ,forenings virksom-
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het i 2D år, etterpå kom repre
sentantene for de forskjellige
foreninger med hilsener i an
ledning av Innherreds døvefor
enings 20 års jubileum. Pastor
Skollerud som også var tilstede,
oveIibrakte hilsener fra døve
foreninger i Nord.,Norge.

Formannen takket for opp
merksomheten og avsluttet med
ønsket om at deltakerne vilde
komme neste år og feire «Rei
tun»s 10 års fest.

Østfold.
Foreningen hadde stevne på

Støtvigs hotell på Larkollen den
22.-2'3. august. Til stede var
omkring MO deltakere, de fle
ste fra Oslo. Bev€Ttningen var
førsteklasses og ble også .satt
stor pris på. Ved buffeten lør
dag ettermiddag holdt en del
sultne sjeler seg framme i den
grad at det ikke ble stort igjen
til de andre. Da vi kom til Moss
om ettermiddagen; var det ikke
møtt noen fram for å ta mot
oss, og vi måtte stå og vente i
over en time før vi kunde kom
me avsted med bussen til Lar
kollen.

Pastor Bonnevie Svendsen
var også til stede. Og søndag
talte han over «Effata»s bud
skap til oss. Søndag aften var
samtlige dradd tilbake igjen,
mens 6 stykker fortsatte opp
holdet til mandag aften.

Fra Trondheim.
Ved Glan.

Sølvbryllup feiredes den 19.
'august sistleden av skredder
Johannes FuglS'tad og hustru
Anna Elisabeth, f. Rønning.

*
65 år.

Petrine Solberg, Charlotten
lund pr. Trondhtim, fylte 66 år
den 2,2. august. Tidl'igere elev
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av Lyngs Taleskole. Hun tjente
i den første tid hos prestefami
lien i Beitstaden, hvor hun var
født. Deretter reiste hun til
Trondheim og begynte som sy
dame og virket som sådan i
flere år. No er hun husholder
ske hos Alfred Dahl, hos hvem
hun har tjent i over 2{) år.

*
65 år.

Martin Iversen, Hospitalsløk
kene H, Trondheim, fylte 6,5 år
den 30 .april. Han er en av våre
ypperste idrettsveteraner, især
i langdistanseløp, hv·or han har
deltatt i en masse konkurran
ser. Han var deltaker i Fosse
stuløpene i flere år, likeledes
ved idrettsstevnene for døve i
Stockholm og København, hvor
fra han brakte heim en masse
trofeer. Han er også en skilø
per av første rang, som har
gjort seg bemerket både her
heime og utenbys, deriblant
også Oslo, var også med i Grå
kallrennene flere ganger og hen
tet seg premier. Tross sin alder
er han enno rask og spenstig,
for ikke så lenge siden deltok
han i et 11500 m løp for eldre
som eldstemann og tok 1. pre
mie. Han er æresmedlem av :Dø
ves Idrettslag i Trondheim.

*
Fra Valnesfjord.

Saltens kristelige Døvefor
ening hadde lørdag og søn
dag den 22.-23. august sitt
årlige stevne i Fellesheimens
lille lokale som gratis var
overlatt oss. Stevnet åpnedes
lørdag ettermiddag kl. 5; det
var framrnøtt nokså mange
døve. Vår venn pastor Skolle
rud kom og hilste som alltid
vennlig på oss med sitt lyse,
gode smil. Vi !benkedes om et
festlig langbord og spiste deilig
aftensmat med kaffe, hvoretter
vi ble anvist losji.

Søndag morgen samledes vi i

3

-lokalet til en god fellesfrokost,
før vi dro i samlet flokk til Val
nesfjord kirke, hvor døvepre
sten forrettet ved :høymessa.
Leserne kan tro at kirken var
fullt besatt både av døve og hø
rende. Etter høymessa var det
ofring til misjonsselskapet. Et
terpå var vi tre døve som sam
men med presten nyttet høvet til
å gå til alters. Deretter var det
barnedåp, hvor flere ble døpt
av døvepresten. Etterpå ekte
viet han to brudepar. Etter
endt høymesse vendte vi tilbake
til stevnestedet, hvor vi spi.ste
en god og solid middag og ellers
unde~holdt oss med hverandre.

Om ettermiddagen holdtes ge
neralforsamling med nyvalg
osv. Vi kan i korthet si at med
Saltens iDøveforening går det
utmerket godt, og den vokser
seg framdeles stor og sterk.

Blant deltakerne i stevnet la
vi mer·ke til en ung mann, Rei~

dar Einmo fra Erikstad i Fau
ske; ,han er no 16 år gammel
og kom heim i vår fra skolen i
Trondheim, hvor han hadde
vært i 8 år. Han er meget flink
i tegnspråket og fortalte meget
om både det ene og det andre,
til vår store interesse. Han had
de vært den flinkeste i sin klas
se,og det var en fornøyelse å

. underholde seg med ham, vi
forsto hverandre- meget godt.
Kl. 15 samledes vi atter til bords,
det var servert rikelig med
smørbrød med all slags deilig
pålegg. Kl. 6 sa presten farvel
til oss og syklet Ibort fra oss.
Kl. 8 servertes aftensmaten,
hvoretter det særdeles vellykte
stevne avsluttedes kl. 9.

En halv time senere syklet
jeg tilbake heim med gode min
ner fra det festlige stevne.

Jeg vil slutte denne beretning
med å sende en dyptfølt takk til
alle som deltok i det hyggelige,
kameratslige samvær, og særlig
til de to kokker og oppvartere
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for alt deres strev med å gjøre
det hyggelig for oss.

P. V. K.

De Døves Verksteder
i København.

I denne tid hvor så mange
krefter settes inn på å skaffe
beskjeftigelse til ledige hender,
har også Døvstummes Værkste
der forsøkt å ta oppgaven opp
ved fl, foreta en utvidelse av sin
virksomhet, hvorved en skuIde
forsøke å oppnå større ibeskjef
tigelse for døve skreddere, sy
ersker og skomakere.

Verkstedene 'ble startet for
vel halvannet år siden på for
anledning av Erhvervs- og Vei
ledningskontorene med et skred
derverksted, som til denne dag
har levert over 1;5,0:0 j akker til
en kond'eksjonsfaJbrikk og sta
dig har muligheter for å kunne
fortsette sin produksjon; selv
om det a-v og til har vært stans
på grunn av mangel på mate
riale.

Utvidelsen har bevirket at
verkstedene no er underlagt
Dansk Døvstummeforbund, som

. ved en 'bevilgning fra Arbeids
og Socialministeriet har fått
midler til å løse næringsibrev
for drift av et skredder- og sko
ma·kerverksted. FOrlnundet har
utpekt et styre til å vareta
verkstedenes virksomhet. :Dette
styre består av grosserer .Feii
lecke som formann, maskinar
beider Hilmer Pedersen som
sekretær og forretningsfører
Alfred Hansen som tilsynsha
vende. Kasserer var no avdøde
Carl Becker.

Ved et møte av representan
ter fra Arbeidsl1jemmet, Dansk
Døvstummeforlbunds Erhvervs
udvalg, Bonaventura, Forenin
gen af 1866 samt Effata, drø,f
tedes spørsmålet om verkstede
nes framtidige virksomhet.

Saken møtte megen forståelse,
idet representantene lovet å
framlegge for sine respektive
styrer et forslag om at hver av
de nevnte organisasjoner bevil
get iryOO kroner til verkstedenes
videreføreIse og utvidelse.

Da alle no har vedtatt å be
vilge tilskuddene, har en kun
net skride til virkeliggjørelsen
av den planlagte utvidelse og
ansatt en kvaliifisert leder til å.
forestå den daglige drift.

Utvidelsen har medført at
en i lokalene, Br·ohusgade 14,
har åpnet en butikk for innle
vering av tøy fra private til re
parasjon samt reparasjoner av
skotøy til skomakerverkstedet.
Dessuten mottas også innleve
ring til-kjemisk rensing og far
ging samt vask til DøvstJummes
Vaskeri. 'For å skape interesse
for saken samt tilføre kunder
har styret utsendt en del re
klamemateriell.

Det er et meget anerkjennel
sesverdig tiltak fra verksteds
bestyreIsens side å gjøre dette
framstøt for å øke beskjeftigel
sesmuligmetene for de aribeids
ledige døve og således være med
om å ~øse en verdig samfunns
oppgave.

Småbl.

Kameratskap.
Kamerat - fins det vel noe

ord i vårt språk som har en
skjønnere klang enn dette?
Neppe.

Et virkelig kameratskap er
det beste et menneske kan få.
Det er en stor skatt, en dyrebar
gave å ha en virkelig venn, en
virkelig kamerat, som vi kan
lite på og betro oss til, når vi
ikke selv er i stand til alene å
bære livets byrder, nal' vi føler
ved oss selv at vi har lbehov for
trøst og hjelp. iMen i et rett og
riktig kameratskap må det ikke
bli slik at det bare er en som

gir, støtter og hjelper, nei, det
må være helt gjensidig.

Kommer vi så inn på spørs
målet om solidariteten kamera
ter imellom, så møter vi nye
problemer. Hvor langt skal
denne strekke seg, fins det noen
grense for de_nne? Visst gjør
det så. ,Når vi merker at vår
kamerat gjør seg skyldig i noen
urett eller noe forbryterisk, da
er det ikke forenlig med god
kameratånd å la soiidariteten
komme så vidt at vi hjelper til
å ibeskytte eller hjelpe ham i
hans planer for det som kan
skje er urett. Især i klassekamp
stridene har nok denne solidar
itets- eller fellessaksfølelse fått
altfor fritt spillerom, idet vi
kanskje har sett at de handler
feil, våre kamerater, men vi tør
eller vil ikke erkjenne at de har
urett.

Dette er galt, for det er vår
plikt som gode kamerater å tale
rent ut, aldri gå med på at
svart er hvitt, aldri stikke våre
meninger under stol. For en
virkelig kamerat vil nok vite å
sette pris på dette, da han der
ved lettere vil kunne innse sine
egne feil og mangler. Kamerat
skapet, når det er på sitt beste,
er en god spore til dannelse av
personligheter, karakterer.

Vi må heller ikke glemme «at
alt hva I vil at menneskene
skulde gjøre mot Eder, det gjør
I og mot dem.»

Disse ord har sin fulle gyl
dighet når det gjelder å skape
og vedlikeholde et godt og sant
kameratskap. Vi må aldri slap
pe av på å være oppmerksomme
på oss selv, og vi må stadig
stille store fordringer til oss
selv, så vi gir minst likeså me
get som vi får, så våre kame
rater ikke går trette av oss.

En annen fordring som er
ufravikelig, er å være ærlig.
Svik og hykleri må absolutt
ikke forekomme kamerater



5TEGN OG TALE._------------,-----_._---.::.Nr. 8

I ,«Tegn og T'ale» nr. 5 for
i år hadde vi en artikkel om
mulighetene for at Sørlands
banen kunde føre~ fram til
Stavanger (dvs. om parsellen
Kristiansand-Moi kunde bli
ferdig) innen 1944.

I samme nummer av «Tegn
og Tale» hadde vi tillike en ar
tikkelom den planlagte tverr
bane Torpo-Sell. Vi har fått
en del bevis på at leserne fin
ner disse opplysende artikler
om Norges framtidige jernba
ner interessante, ihvilket også
var vårt håp.

Vi skal derfor i dag omtale
NoTdlandsbanen.

Nordlandsbanen er som kjent
i dag i drift til Mo i Rana.
Fra Mo i Rana og noen mil
nordover finnes det fra mange
år tilbake enbanestump kalt
Dunderlandsdalsbanen. Den er
smalsport, men utvides no med
henblikk på kommende stortra
fikk. Videre arlbeides det over
fjellet til Rognan i Salten og
videre til Bodø.

Naturligvis har krigsbegi
venihetene stort sett sinket ar
beidet, men på den annen side
er det enkelte steder forsert
betydelig, og det er i grunnen
ikke utelukket at banen nord
over kan fortsettes etter den
opprinnelige plan.

iDenneopprinnelige planen
var godt belyst i en brosjyre
som sendtes ut i 1'9,3,8 av Nord
lands Fylkes .,Jernbanekomite
ved R. M. F. Schjølberg.

imellom, for i så fall betyr det
kameratskapets og vennskapets
umiddelbare død, så snart den
annen part har oppdaget saken.

Holger i «Dovas Van».

,Fra den tillater vi oss å hit
sette:

«Først i 19411 eller W42 blir
banen ferdig til Mo i Rana (det
stemmer altså), og derfra er
det omkring 25'1 km til Bodø.

En skulde ikke tro det var
mulig for myndighetene å
somle med byggingen videre av
Nordlandsbanen, slik det er

I

gjort i de seinere år (altså før
1938). Folk som vil trekke sta
tens midler til bygging av jern
baner på andre kanter av lan
det har kalt Nordlandsbanen
for en «bane over fjell og hei
mellom fjordbu'nner i Nord
land».

Intet er mer feilaktig. Den
går gjennom ri,ke jordbruks
bygder med' store muligheter
for utvidet drift av jord; skog,
bergverk og annen industriell
virksomhet. Den passerer noen
av Norges største malmfelter,
og i dens umiddelbare nærhet
ligger 9 store vassdrag, som
kan bygges ut for minst
Sona 0:00 turbinhes,tekrefter, for
uten mang,e mindre vassdrag,
og den kommer ved Bodø til ky
sten ved Vestfjorden med lan
dets største torskefiskerier.

Med den tidsbesparing som
Nordlandsbanens framføring til
Bodø villbety, vil den få den
største betydning for alt kyst
fiske og bankefiske utenfor
Helgeland, 'Salten og Lofoten,
men tillike for all nord-norsk
eksport av fisk og andre næ
ringsmidler.

Fullførelsen av Nordlands
banen til Bodø vil med bedre
utbygd jernbaneferjeforbindel
se over 0stersj øen bety ubrutt
forbindelse mellem Nord~Norge
og Mellom-iEuropa med dets
1030 millioner innbyggere! Det
arbeides no der sterkt for

øket bruk av fisk Hva vil ikke
dette bety, om hvert menneske
der nede lærer å spise 1 kilo
norsk ferskfisk pr. år, om ikke
mer enn dette beskjedne kvan
turn? Det vil bety enormt for
Nord-Norges utvikling i fram
tiden.

Fra Bodø til Berlin er 46,
Bodø til Paris er 62 og Bodø til
Roma er 705 timers reise med
moderne kjølevogner.

Det er vegen til varig opp
gang for nord-norsk fiske ved
kyst og på hav.

Derfor bør Nordlandsbanen
gjøres ferdig så hurtig råd Br.

Det er opplyst av Statsba
nene at hver kilometer av Sør
landsbanen koster: kr. '5'3:8.,000
å 'bygge; mens en kilometer
av Nordlandsbanen koster kr~

43'8.00,0 - altså 213 % mindre!
Det, er således ikke naturvan
sker som ihindrer at Nordlands
banen ikke gjøres ferdig i et
raskere tempo.

(Leserne må hele tiden !huske
at dette er skrevet i 19'38. Tem
poet er senere satt atskillig
opp).

I denne forbindelse kan det
nevnes at den eneste statsdrev
ne jerrubane i Nord-'Norge, nem
lig malmibanen mellom Narvik
og Riksgrensen - 42 km., i
19,03 ved åpningen kostet 9.7
millioner kroner, men ved utvi
delser, forbedringer og elektri
sering pr. 3,0.. juni '193,6 var den
verd 28.6 millioner kroner, og
inntil 3,0. juni 19317 hadde den
innlbrakt i statskassen et rent
driftsoverskudd på 66.2 millio
ner kroner, som pr. 310. juni
19138 sikkert vil være steget til
70 millioner!

Staten eier omtrent % av den
grunn !banen skal gå over, og
verdien av denne grunn vil au
tomatisk økes ve'd banen.

Videre eier staten omtrent
en halvdel av all vannkraft i
Nordland.
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Matterhorns lste bestigning.

i Alpene.En tragedie

Det finnes saker en aldri
blir trett av å lese om. Salo
mos Høysang, f. eks. Bergpre
kenen, Illiaden, Juleevangeliet,
.synnøve Solbakken og sådant
mer, og ... historien om den
første, ulykkelige bestigning
av Matterhorn !

Her er den:

Da kardinal Achille Ratti i 1922
ble valgt til pave, var det noe en
særlig festet seg ved i omtalene av
ham og det var at :han var tinde
bestiger! Han ·hadde til og med vært
oppe på toppen av Matterhorn!

Ser en det! Var det ikke noesym
bolsk over at den øverste lederen av
den katolske kiJ:'lke hadde nærmet seg
himmelens blå så meget som mulig?

Matterhorn er det tyske navnet på
det gigantiske fjellet som kneiser
og tårner seg opp i syd for den lille
wall~siske landsbyen Zermatt i Syd
Sveits. Il Cervino kaller italienerne
det, for også de rekner fjellet for
«sitt», og franskmennene kaller det
Mont Cervin.

Det ligger slik at det er to topper
ca. 60 meter fra hverandre, den syd
ligste ligger i Italia og den nordlig
ste i Sveits.

(På nesten samme måte har det seg
med Mont Blanc som ligger ca. 80
kilometer vestenfor - den ligger
både i Frankrike og Italia. Italiener
ne kaller fj-ellet for Monte ,Bianco.
Mont Blanc ligger ikke som svært
mange tror i Sveits).

Finnmark fylke utgjør 46.907
kvadratkilometer.

Troms fylke utgjør 215.,33:9
kvadratkm.

Nordland fylke utgjør 3&.148
kvadratkm.

Nord-Norge tilsammen ut
gjør % av hele Norge.

Folketall fra 1930:

Nordland fylke har 1-86 9'200
innbyggere. Troms fylke har
97 3:67 innbyggere. Finnmark
fylke har 53- 308 inrubyggere.

Men tilbake til Matterhorn :

De første forsøk på å bestige
kjempefjellet som måler sine modige
4 505 m og dermed er et av Europas
høyeste fjell, når vi ser bort fra
Kaukasus, ble gjort i 1858 og 1859.
Det var fra den italienske side. ne
klarte å måle hvor høyt de kom, og
høyden v·ar 3795 meter, dvs. 710
meter under toppen, det vil igjen si
omtrent dobbelt så Ihøyt som fra
Bogstadvatnet til T'ryvasshøgda, en
altså ikke uvesentLig differanse. _

Det skulde enno gå år før forsø
ket lyktes.

I 1860 forsøkte 3 engelskmenn seg
fra nordsiden. Det var i juli og i au
gust samme år prøvde 2 andre en
gelskmenn seg fra syd.

I juli 186-1 forsøkte de 3 brødrene
Parker, som hadde forsøkt seg i
1860, på ny, denne gang fra øst.

29. allgust 186,1 forsøkte de itali
enske karene igjen. De het Carrell
og var brødre. De nådde no til 3 969
meter.

·29. og 30. august 1861, samtidig
med det nevnte forsøk av Carrell
brødrene, prøvde engelskmannen Ed
vard Whymper seg fra syd. Det nav
net skal vi merke os·s, fordi det var
han som senere virkelig gjennom
førte bestigningen!

Han nådde til 3 796 meter etter
en overnatting oppe i fjellsiden 
en meget kald fornøyelse.

-I januar 1862 gjordes det første
vinter-forsøket! Det var en engelsk-

NOl'd-Norge tils. 337 65,9.
Norge tils. 2 -814194.
Etter Oslo og Akershus har

Nordland det høyeste folketall
av samtlige fylker.

Dette er kjensgjerninger som
enn ytterligere understøtter
kravet om en snarlig Iferdigbyg
ging av Nordlandsbanen.

Skal vi si B{)dø innen utgan
gen av 1945?

Det burde kunne klares!

•

mann ved navn T. S. Kennedy. Han
måtte gi seg i 3 300 meters høyde.
Det gi.kk ,2 men!1eskealdre .før det
lyktes noen å nå opiP om vinteren.

I alt gjordes 15 forsøk før den
første bestigning lyktes, hvorav 6
sommeren 1862.

Vi går videre i teksten:
Det 8de forsøket ble gjort som

meren 1862. Det var Wihympers an
net forsøk, og det foregikk 7. og 8.
juli ,1862. De gikk opp fra sydsiden
(Italia-siden -fra landsbyen Bre
uil) og klarte å nå til 3660 meter.

9de forsøk- var 9. og 10. juli J.862,
og det foretokes av Carrel-ikarene
som klarte 396·5 meter, det var noe
lavere enn «Hanekammen» som var
nådd ved femte forsøk.

Edward Wihymper ble no mer og
mer sikker på at Jhan skulde beseire
giganten og forsøkte seg atter (lOde
forsøk) 18. og 19. juli 1862, atter
fra /Syd, men denne gangen gikk han
helt alene og nådde merkelig nok
høyere enn noen annen hittil da var
nådd, nemlig til 4 087 meter.

11te forsøk skjedde 23. og 24. juli
1862. Det var a:tter Canell-karene
som stadig konkurrerte med Wlhym
per. De måtte no gi seg ved «Hane
kammen» (Crete du Coc) i 4011 me
ters høyde.

12te forsøk var like etterpå, nem
lig 2·5. og 26. juli 1862. net var
W·hymper samt Luc Meynet. De nåd
de «The Cravate», høyere enn noen
før, nemlig 4105 meter.

13de forsøk foretok den 'berømte
engelske professor J. Tyndall. Han
mente at forsøket vilde krones med
hell hvis de bare var mange nok, og
han hadde med seg 5 mann! Dette
parti nådde da også virkelig Ihøyere
enn noen andre, nemlig til (~Skul

deren» (det er på sydsiden) i 4290
meter.

14de forsøk ble gjort først somme
ren etterpå, nemlig 10. og 12. august
1863. Det var brødrene Jean Antoine
Cæsar og Luc Canell,' de som så
ofte før hadde prøvd Iseg. De måtte
på grunn av uvær vende om i 4050
meters høyde.

lSde forsøk - det siste som ikke
lyktes - var først sommeren 1865.
Whymper var mannen denne gangen,
og han hadde glimrende ledsagere i
Christian Almer, Franz Biener og
Luc Meynet, og dertil 'Chamonix'
mest be'rømte «guide» Micihel Croz.
No skulde det lykkes, mente Wlhym
per. Men dessverre, lywken smilte
ikke til dem, og de måtte vende om
allerede i 3 416 meters høyde.
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Vi har dermed nevnt alle de 15
forsøkene og skal så gjengi den gri
pende beretningen om selve lste be
stigningen.

I annen uke av juli 1865, dvs. ca.
3 uker etter ovennevnte 15ide forsøk,
kom det fra forskjellige kanter av
Sveits en rekke engelske «c1imbers»
til Zermatt. Det har vært kommen
tert til det utrolige dette faktum, at
Edward Whymper ved sitt avgjø
rende framstøt mot Matterihorns
topp var ledsaget aven del folk som
ikke VM helt perfekte klatrere, folk
hvis kvalifikasjoner andre gikk gode
for, men som Whymper ikke ,selv
kjente. IDet skulde vise seg å få tra
giske følger.

Det er vanskelig å finne noen ri
melig forklaring på dette. Det eneste
må være konkurransemomentet, riva
liseringen. Ingen vilde unne de andre
å komme først - altså slo de seg
sammen for å kunne bli først alle
sammen på en gang. Slik må det ha
foreg.ått.

No vel, det selskapet som altså
fikk æren av den første bestigningen
var disse:

Edward Whymper,
D. Hadow,
Charles Hudson,
Lord Francis Douglas,
Mic!hel Croz,
Peter Taugwalder sen.,
Peter Taugwalder jr.
I alt 7 mann.

Det var likesom alt begunstiget
oppstigningen denne gangen, sa
Whymper senere. Forsøket gjordes
fra nordøst ad den svære ryggen som
åler seg opp fra Hornli, noe syd for
Zermatt.

Kort sagt: Den 13. juli 1862 om
kvelden 'hadde de funnet en høvelig
plass for overnattingssteltet sitt i en
høyde av 33,55 meter.

Om morgenen den 14. juli fortsat
tes oppover.

En yngre sønn av Taugwalder
som hadde vært med bare som bæ
rer, returnerte da til Zermatt, og de
syv gikk videre.

Presten Hadow hadde vært litt
brysom. Han var ikke erfaren nok,
mens Hudson, som de faktisk hadde
hatt svært liten fidus til, viste seg
å være flinkere enn antatt. Hudson
avslo assistanse, mens Hadow stadig
ba om det og fikk det - selvføl
gelig. ne andre kunde sine ting alle
sammen.

Kl. 13.40 om ettermiddagen kunde
Whymper rope gledestrålende: «The
Mattel1horn 1s ours 1»

TEGN OG TALE

Ikke en antydning til fotspor såes
snøen oppe på selve topplatået som

er en 25 x 60 meter omtrent, og
no formelig styrtet hele selskapet av
sted mot den sydligere toppen for å
se om det ikke hadde vært noen der
heller (for de visste at Carrell
karene forsøkte seg fra syd samtidig
som de selv gikk op fra ,nord), men
- nei, heller ikke der var fotspor.

Men dM', ah - del' så de dem dypt
under seg.

«Vi må få dem til å høre oss,» sa
Whymper henrykt, men vel litt ska
defro, som rimelig kunde være.

De brukte teltpluggene sine og
øksesikaftene som spett og fikk der
med en svær steinblokk til å rutsje
utfor, og italienerne der nede forsto.
De forsto den bitre sannheten at
Matterhorn var erobret!

Så var nedstigningen tilbake. Da
hendte en liten ting som fikk stor
betydning. '

En av følget vilde nemlig tegne en
liten skisse fra toppen med varden
som de hadde bygd, og den opprinne
lige rekkefølgen i tauet ble noe en
dret, hvilket var fatalt. Det er jo
uendelig' meget vanskeligere å gå
nedover enn oppover. På oppover
vegen ser en jo mulige håndtak og
grep, men nedover må en nesten føle
seg fram. En må aldri jonglere med
rekkefølgen i tauet, her må hel sak
kyndighet råde!

Vel - nedstigningen begynte 14.
juli ved 14.3G-tiden. Ved 15-tiden en
dret de litt på rekkefølgen etter for
slag av lord Douglas.

, Noen minutter senere kom en
skarpøyet ihotellgutt løpende inn i
Seilers ,hotell i Zermatt og fortalte at
han hadde sett en lavine på Matter
horn. Han ble ledd ut - en lavine,

l på den tid av dagen (det er ellers
om morgenen de kommer, når solen
varmer isen). Lavine! Og på den
siden. Nei!

Men dessverre, gutten hadde rett,
han, og det han 'hadde sett var dette:

Michel Croz hadde lagt sin øks fra
seg for å støtte mr. Hadow. Han så
å si plaserte Hadows - føtter ovafor
seg, mens han skritt for skritt gikk
nedover. I det kritiske moment sto
de helt stille, ingen beveget seg ak
kurat da. Det vil si det kan tenkes
at de 2 nederste val' i bevegelse
(Croz og Hadow). Da falt Hadow
baklengs mot Croz og rev ham med
seg. Croz gjorde en baklengs salto i
luften og dermed ble Hudson rykket
ut fra fjellsiden. Med en gang de 3

7

øverste hørte Croz' skrik, klorte de
seg fast med nevene i det de kunde
få fatt i. (Det ble et fryktelig rykk i
tauet, og da tauet var tott (stramt),
slik som de skal være blant dyktige
klatrere, kom rykket til dem alle 3
på en gang. No var også lord Doug
las ry~ket løs fra fjellsiden.

Kunde 3 mann klare å holde 4?
Det var problemet.

Dessverre, det gikk ikke, for tauet
brast midt mellom lord Douglas og
Taugwalder senior.

Ovafor senior sto junior, og
øverst (sist i tauet) var Wihymper.

Croz, Hadow, Hudson og ,Douglas
falt ca. 1 220 meter ende rett ned
på Z-muttbreen dypt under dem. Se
nere fant en ekspedisjon likene til
Croz, Hadow og Hudson. Douglas ble
aldri funnet igjen.

De 3 ble begravd i Zermatt.
Det 'hører dessverre med til saken

at ryktesmedene snart kom i aksjon,
disse forbannede mennesker som all
tid vet noe mer enn alle andre. Det
ble sagt Dgsagt høyt at Taugwalder
hadde s'kåret av tauet mellom seg og
lord Douglas!

Whymper, som var en mann av
ære, gikk derfor meget energisk inn
for å bevise det motsatte, og tauene
ble senere holdt sammen, og det ble
konstatert et helt regulært brudd,
ikke avskjæring:

Etter ulykken sto de 3 bomstille
og fortvilet der oppe. Den eldste
Taugwalder bare sukket: «Hva vil
Chamonix si?» (nemlig om at byens
beste fører Croz var falt ned).

Endelig kom de seg i gang igjen,
etter at den yngste Taugwalder len
ge hadde vegret seg ved i det hele
tatt å røre seg av flekken.

. En stund senere så de et merkelig
syn i øst, rett over fjellet Lyskamm,
de så noen kors og en stOl' oval run
ding på himmelen. Fjellvante folk
vet at slike syner forekommer un
der visse synsvinkler mellom solen
og standpunktet og under særlige
fuktighetsforhold i luften.

*
Allerede dagen etter nådde Car

rell-karene til topps, og senere ihar
tusener av mennesker besteget Mat
ter'horn fra alle mulige kanter. De
vanskeligste problemene er dog først
løst no i de senere år.

Ulykker forekommer selvsagt frem
deles, og antallet av dem som er
styrtet ned fra Mattel"horn' er om
kring 70 stykker i årenes løp.
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Noen er også frosset ihjel under
de plutselige væromslagene.

Men oppe på toppen står korset 
det hellige symbolet over døde og
levende.

Småplukk fra KIF's første tid.

Kristiania Idrætsforening stif
tedes '3. september 1893 og er
således 50 år neste år. Av stif
terne lever enno 2, nemlig tann
læge Albert A rnetz og post
pakkmester Hjalmar Thorsten
sen.

Vi har bedt Thorstensen ,for
telle oss litt fra den første ti
den, og han har beredvilligst
sendt oss følgende oppsett:

KIIF holdt søndag ,2. septem
b~r 1894 fotkappløp '(kalt slik
i motsetning til skikappløp og
skøytekappløp) på Oslo sports
plass (d.v.s. den noværende
Klosterenga) .

Resultatet av Norsk Idræts
forbunds rekordutvalg som ble
nedsatt i 1806 ble bekjentgjort
119.' februar HJiOO. Følgende
KlF-gutter fikk notert norske
rekorder:

100 m: 1L2. Carl Jørgensen.
1:5,00 ID : 4.32.,6. Otto Haug.

(Haugs tid 4.3:2 ved uttag
ningsløpet ble ikke godkjent
som norsk rekord).

*

*

KIIF var den første forening
som lanserte orienteringsløp på
ski. Dette fant sted 21. januar
19,010 med 44 deltagere og fore
gikk i traktene omkring Gro
rud og var ca, 2,0 km langt. 40
mann ,fullførte og innkom i god
kondisjon. Kart og kompass ble
benyttet. Etterpå sendtes en
skipatrulje på 9 mann ut for
å etterforske de som ikke var
kommet tilJbake.

Vinner ble artillerist Gund
hus.

I et fotkappløp arrangert
av Haandværkernes ldrætsfor
ening søndag 1'9. august 1894
ble K'IIF-guttene Joh. Jo!hannes
sen og S. O, Kristiansen nr. 1
i henholdsvis 160 meter løp med
118.4 (norsk rekord) og på r5 QiO,Q

meter med 18..40. EinarM. Nil
sen, den gang medlem av
Haandværkernes IF men se
nere av KIF, vant 40.(} meter

.ved samme stevne.

vel' forandret, slik at alle for-
. eninger kunde bli medlem. Det
var først etter en voldsom
pressekampanje og ved ,Cen
tralforeningens bistand. «Norsk
Idrætsblad» skrev blant annet
at logikken var tvilsom. I en
by av Kristianias størrelse med
sine 2'50 000 innbyggere skuIde
altså bare 3 foreninger ,få eks
istere, mens Hvidsten med ca.
1 000 innbyggere også fikk lov
å ha 3 foreninger!

*
KIIF ble i 189,6 blokert av det

nystiftede Norsk Idrætsfor
'bund, som i sin enfoldighet
hadde truffet den bestemmelse
at Ibare 3 klubber i hver by
kunde bli medlemmer av for
bundet. Dette var - sa en 
for å hindre dannelsen av flere
foreninger. De 3 klubber fra
Kristiania var Tjalve, Ørnulf
og Haandværkernes Idrætsfor
ening. KliF var på den tid en
av 'hovedstadens største for
eninger. Som følge av denne
blokaden fikk KIF' i likhet med
en del andre foreninger i byen
ikke delta i fOl\bundets stevner.
Denne kortsynte politikk av
stedkom som rimelig kan være
en bitter strid, og først lang
tid etterpå ble forlbundets 10-

2 KIF-gutter startet i Kø
benhavns Fodsportsforenings
stevne i september 1'895. Det
var Oscar Amundsen og Joh.
Johannessen. Amundsen vant
dansk mesterskap over 1 en
gelsk mil med 5..02.6. Joh. Jo
hannessen vant lengdehopp og
ble nr. 3 på 1'0'0 meter.

100 meter: 1) Joh. Johannes
sen 13.4. 2) Olaf Haugom 13.6
3) Oscar Kristiansen 1J.3.B.

1609 meter: 1) Sigurd Pe
der'sen 5.27.8. 2) Nils Hvam
5.28.4. Os'car Kristiansen fikk'
ekstrapremie.

Kappgang 5000 meter: 1) O.
Steen 28.44 (nors"k rekord). 2)
Hj. Thorstensen 29.\19.

Samme aften feiret forenin
gen sin første årsfest med en
vellykket seksa på Klosteren
gens restaurant. Etter aftens
bordet samledes medlemmene i
gemyttlig stemning rundt pun
sjebordet, !hvor premiene ble
delt ut.

Deretter hadde en taler, sang
og musikk i stor variasjon, og
festen varte til morgentimene.

o

ars mInne
rang.

50

I våres var det 50 år siden
de 3 kjente trøndere Olaf Gril
stad, G'ustav Bye og Harald
Udbye foretok sin berømte ski
tur til Trollheimen.

Det var dengang - i 118'9'2
- ·en uhørt ting å dra opp i
selveste høyfjellet vinterstid,
og selv om turen foretokes så
pass sent på året som i mars,
ansåes det av mange for gal
mannsverk.

I dag med de tusener på ski
turer i påsken oppe i fjellet,
endog i J.otunheimen - ser vi
noe annerledes på det.

Men no kommer rosinen i
pølsen: I år foretok de2 gjen
levende av triumviratet en til
svarende tur gjennom de sam
me traktene. Grilstad er no 811
og Bye er 7'3 år gammel.

Staute guhber, som vi tar
hatten av oss for.

av
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Lengdehopp: Chr. Seelberg
5.86 m.

Tresteghopp: 'Chr, Seeberg
12.2,5 m.

KIF's årlige skirenn foregikk
søndag IK feJbruar 1900. Det
var i Heggedals-bakken i Sørke
dalen. 1. premie fikk Bernt G.
Larsen, seinere kjent som sta
sjonsmester på Grorud. Nr. 2
ble Otto ,skarre. Nr. 3 ble Leif
Widnæs og nr. 4 ble Halvard
Hansen. Bernt ,G. Larsen fikk
ekstrapremie for lengste stå
ende hopp: 2,2.,5 meter.

Dommere var Sverre 'Dhorn
og A, F'olckmann fra skiklub
ben Kikut,

*
Ved KIF"s vårseksa 2Q. april

1900 ble premiene for stevnet
på Slependbanen utdelt og
likeså for stevnet i Festningens
gymnastikksal samt for skiren
net i Sørkedalen.

Fra Slependstevnet fikk Leif
Widnes 1. pr. i 1<00 m, lengde
hopp og tresteghopp. Johs. G.
Jensen fikk 2. pr. for de samme
øvelser. Karl Bjerke vant et
&04.5 m handkapløp.

Fra stevnet på Festningen
fikk Chr. Seelberg 1. pr. for
lengdehopp. Lei,f Widnæs fikk
2. pr. for lengde. Johs. G. Jen
sen vant høydehopp med Chr.
Seeberg som nr. 2. Tresteghopp
vant Leif Widnæs med Seeberg
som toer. Sprang over hest
va~t Chr. Seeberg med Joh.
Widding som nr. 2, SeeFoerg
fikk rekordmedalje for lengde
hopp 5.87 meter!

Frimerker.
Har noen et 20-øres

Isbjørn-frimerke A over
late redaktøren?

Oppgi pris.

Th. St'rømme.

Berømte mu§eer:

Ill. Hofburggalleriet,
Wien.

Rundt Wiens gamle by går
det som kjent en serie av
ringgater. Disse ringgcdene
samt Donaukanalen avgrenser
den gamle 'byen fra den nye
som ligger utenom, og langs
disse ringgatene ligger det en
rekke praktbygninger som er
av stor virkning. Når dertil
kommer at ringgatene har dob
belte fortau, sykkelstier og
grønne trær og plener, så vil
det forståes at disse gatene er
byens stolthet, og en skal da
også fare vidt om land for å
finne noe like vakkert. Gøte
borgs alleer, Paris' avenyer og
bulevarder, Londons Embank
ment, Berlins Tiergarten er da
heller ikke glemt.

Ved Burgring ligger foruten
Burgtheater, et av de stiligste
teatre som tenkes kan, og dess
uten Hofmuseum og malerigal
leriet der, oftest betegnet med
Hofburggalleriet, er av aller
første klasse,

Det er grunnlagt i årene
17716 til 189,1, altså gjennom en
over 100 år lang periode, hvor
fyrster, konger og keisere har
ytet av sin overflod til et felles
vakkert og ideelt formål: øster
rikes og HaJbsburgs store ma
lerisamling!

Galleriets forse er dets allsi
dighet: Alle tidsaldre, alle ma
lerkunstens epoker, er avspeilet
i dette galleriet.

Hovedstyrken ligger i sam
lingen av Albrecht Durers bil
der og videre i samlingen av
Rubens, av Holbein og Brueg
hel.

I så henseende står Hofburg
galleriet fullt på høyde med El
Prado i Madrid, som vi fortalte
om i «Tegn og Tale» nr. '5 for
i år (hvor det også st? om

Rijksmuseum i Amsterdam for
resten) .

Maleriene er fordelt i en
masse til dels meget store sa
ler, der bl. a. Rubens' kjempe
lerreter kommer fullt til sin
rett. -Det er ikke noe plassman
gel der i huset nemlig.

En sal er viet venetianske
malere fra det 1:5. og 16. år
hundre. Det samme gjelder ne
ste sal, og selv en tredje og
fjerde sal har 'bilder av vene
tianere fra det }!6. århundre.
Her finner vi da Tizian f. eks.
og Veronese og Vivarini og
Palma Vecchio (den eldre) .
Herlige bilder allesammen.
Enno flere saler er fulle av
venetianere fra det 116. å~hun

dre, L eks. Tintoretto (både
Domenico og Jacopo).

, I et av de tilstøtende kaJbinet
tene .finner vi Rafaels berømte
«'Madonna i det grønne», et bil
de han malte etter sin enno
mer berømte «Madonna» (som
henger i Dresden). Det er malt
i 1150:5, altså for over 40,0 år
siden, men er enno vel konser
vert. En 'brukte gode saker den
gangen ... !

I de neste salene finner vi
den spanske malerskole repre
sentert ved 'Murrillo, Velasquez,
Giordano, og franske malere
som Millet, Duplecsis m. fl.

Så kommer hollenderne:
Remibrandt, Pieter, Brueglhel,
Wildens (dyrebilder), van Dyd:,
van Weyden etc.

Tyskerne er representert ved
Holbein, Durer, Grien, Altdol'
feI' og Striegel.

Et kaJbinett er særlig viet
Rembrandt. Her finner vi et
av hans berømte selvportretter,
videre bildet av hans mor og
bildet av hans sønn Titus som
leser i en bok - et av de dei
ligste bildene hans i det hele
tatt.

Overhodet er en vandring
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gjennom Wiens Hofburggalleri
en skjønn opplevel..se.

Neste gang forteller vi om
Dresdens galleri.

Christia'n Michelsen
og lotterikollektøren.

Toget 14.10 fra Berqen opp
til Nesttun var alltid overfylt
av skipsredere og liknende her
rer, når det i årene 1'915 til
W'18 dampet oppover bakkene
mot Kronstad. Ikke få av her
rene var noe andpustne, fordi
de hadde løpt hele det siste
stykket innover Kajg,ata mot
jernbanestasjonen. net -kom
seg derav at de alle sammen
hadde vanskelig for å rive seg
løs fra Børsen. På den annen
side var «Madammen» nokså
stri på at middagen skuIde ser
veres der oppe på ,Minde, Fjøs
anger, Hop eller Nesttun kl.
115.0.0 så at «barmene» kunde
nå ned til kinoen kl. 17 i byen
og være hjemme i ,borgerlig tid
til lekselesingen kl. 19 a ,20.

Blant de andpustne var det
en som var særlig medtatt, for
han var nemlig i tillegg plaget
av atsrna. Det var ellers en helt
prektig kar forresten. Chri
stian Michelsen het han, og
hans navn er Norgeshistorie!

No vel, omsider kom samta
len i gang og Michelsen beret
tet dette: «Ok,. folkens, i dag
hendte det meg nokke rart. Det
kom en mann opp til meg på

.kontoret og tilibød meg en lodd
seddel i det danske koloniallot
teriet, og vet dokker: Sedlen
hadde akkurat mitt telefon
nummer. Så tenkte eg: «No el
ler aldri», tenkte jeg, og så
kjøpte eg sedlen for 7 kroner
eg. Var'kje det merrkelig, ka?»

Alminnelig taushet ruget i
kupeen. Det viste seg nemlig at
den selvsamme kollektør i for-

middagens løp hadde lurt minst
5 til av de tilstedeværende. Den
frekke herre hadde simpelthen
brukt telefonkatalogen i Ber
gen som !basis ,for sine bestil
linger av loddene fra Køben
havn. Forretningen gikk stry
kende, fordi alle sammen trod
de akkurat det samme som vår
avholdte statsminister, at et
slikt «tilfelle» det måtte bety
lykke!

Akk j a san. Verden vil be
drages.

En fra 92.

Det russiske
språket.

I «Tegn og Tale» nr. 5 for
i år fortalte vi litt om det egyp
tiske språket og i nr. 6 for i åt
om det hindustanske.

Vi skal i dag berette litt om
et annet språk som tales av mil
lioner, nemlig russisk:

Det russiske alfabet har 36
bokstaver, som atskiller seg til
dels meget sterkt fra de boksta
ver vi kjenner fra norsk, tysk,
engelsk, fransk osv. Enkelte
av bokstavene likner våre' egne,
men betyr noe annet enn det vi
er vant til når vi ser det selv
samm'e tegnet.

B f. eks. ser ut som T hos
oss.

D likner nærmest en L hos
oss.

R ser aldeles ut som P 'hos
oss osv.

M. h. t. ordene kan det derfor
ikke nytte i denne lille artikkel
å skrive dem annel'ledes enn
med lydskrift for å gi en noen
lunde orientering om hvorledes
de lyder.

Vi tyr først til tallordene som
noe av det enkleste å starte med
til oppnåelse av denne forstå
el-se,

Tallordene er (underforstått
hankjønnsord) :

1 heter adin
2 heter dwa
3 heter tri
4 heter tschetyre
5 iheter pjat
6 heter sc'hestj
7 heter ssj em
8 heter wossj em
9 heter djewjetj

10 hete;r djessjetj
osv.

Månedene fra januar til de
sember heter i samme orden:
Jamvar, Fewra, Mart, Aprel,
Mai, Ijun, Ijul, Awgust, Ssent
jabr, Aktjabr, Najabr og Dje-
kabr. ,

(Vi ser her det gammelro
merske går igjen at september
er den 7. måned og de etterføl
gende, altså fra 8. til lO. (de
sember).

Det russiske språket er
sterkt beslektet med f. eks.
polsk og tsjekkisk, de har mange
ord felles, særlig vil en tsjek
ker til nød kunne gjøre seg for
ståelig på russisk, men for oss
andre dødelige er det såmen
brysomt nok.

Filologen.

Assuan::odammen
i Egypt.

Et av verdens underverker er
Assuanda,mmen i Egypt, den
største i sitt slags i hele verden.

Den 'ble bygd i årene 1898 til
1902 ned~mfor det ·berømte tem
pel på øya Phila, som derved en
del uker i året nesten er helt
oversvømmet.

Hensikten med Assuandam
men var for det første å hindre
de voldsomme oversvømmelser
og for det andre å oppmagasi
nere vann til overrisling i de
tørreste månedene av året.
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Bergensbrannen i 1916.
Få former [or ulykker vek

ker slik oppsikt som ildebran
ner. ,Ikke at de behøver å bli
forferdeligere i sine konsekven
ser enn f. eks. et ski.psforlis, en
togavsporing eller liknende,
men selve forløpet av brannen
er i seg selv en sensasjon!

En 'kunde si det slik at en
brann som raserer et strøk av
gammeldags verdiløs (altså
ikke kulturelt uerstattelig) be
byggelse;den gjør jo bare nytte
for seg på sett og vis, men ikke
desto mindre vil hendelsen,
selve brannen, skake sinnene
opp.

Og av ildebranner igjen er
selvsagt ibybrannene - de rik
tig store bybrannene - de ver
ste.

Vi hadde en i Ålesund i 1904.
Den val' fæl, men den vi hadde
i Bergen i 19:16, den var enno
verre.

Den skal vi her fortelle om
(tildels med Amund Hellands
berømte Bergensbeskrivelse som
kilde).

Ved ildebrannen i Bergen

Dette dobbelte formål har
dammen oppfylt til fullkom
menhet, men så var det også
en kostbar historie. Beløp lar
seg nesten ikke nevne.

Men det er et faktum at den
økte Egypts nasjonalformue
med over 3:00 millioner kroner,
idet over Y2 million acres nytt
dyrkbart land derved oppnåd
des.

Innsjøen som oppstår ovafor
dammen er blitt meget, meget
større enn en opprinnelig hadde
reknet med - den er på
2 400 0,00 kubikkmeter i stedet
for påreknet «'bare» 980000.
Sjøens dyibde ble på sin side
hele 88 fot i stedet for påtenkt
&5 fot. Sjøens lengde fra dam-

den 15. og 1<6. januar 1916
brente først den strekningen
mellom Muren og Torget som
begrenses mot øst av Vågen og
mot vest av Kalmargjerdet, En
gen og Losjegata. Videre ,bren
te på sydsiden av Torgøt de 3
kvartaler som begrenses av
Torgalmeningen, Ole Bulls
plass og Olav Kyrres gate,
Starv'husgata, Christies gate og
Småstrandgata, og endelig det
ene kvartal som begrenses av
Christies gate, Starvhusgata,
Musegata og Rådhussmuget.

På sydsiden av Lille Lunge
gårdsvann brente Sunde & Han
sens repeflbane med noen tillig
gende hus av tre.-

Ilden 'begynte lørdag 15. ja
nuar li9'116 kl. 17 i jernhandler
Berstads pa~hus på sydsiden
av ,Muralmenningen. Om årsa
ken til ildebrannen heter det i
den offisielle brannra-pport at
det av 2 arlbeidere ble ibrukt
bart lys i en av Berstads sjø
buer. Lyset kom for nær noen
baller med tjæredrev, som ble
antent. Det oppsto stra-ks en så

men og oppover er hele 185
miles, dvs. nesten 30{) kilome
ter i stedet for 14<)- miles. Over
hodet overtraff resultatet av
denne dambyggingen alle be
rekninger. Suksessen var full
kommen!

Selve dammens murverk er
gjennombrutt av 180. sluser for
regulering av vannmengdene.

Omkring L februar ihvert år
er sjøen ovafor dammen fylt,
og så brukes vannet utover vå
ren fra mars til juni måned,
da ny fylling påbegynnes i be
gynnelsen av juli.

I sannhet et velsignet stor
verk!

sterk ild at de 2 ikke klarte å
slokke.

Kl. 17.1,5 meldtes !brann fra
et signalapparat i Strandgata
og fra utsiktsvakten ,på Skan
sen, og det rykkedes straks ut
til stor brann. Vinden var jo
intens og situasjonen meget
uhyggelig.

Dagen ihadde vært preget av
regn og sluddsnø og sterk
vind. Da brannen begynte var
det frisk Ibris fra nordvest.

Om vindens styrke i tiden fra
brannens utbrudd til kl. 6 neste
mo'rgen sier en rapport fra
Observatoriet på Fredriks'berg
i Bergen følgende:

Registratoren gir vindstyr
kens middel:hastighet i 5 minut
ter omkring hver time, således
at selve bygene ikke kommer
fram i nedennevnte tall. De
sterkeste byger var omkring
kl. 118'.'100 lørdag ettermiddag og
kl. 21.00 om kyelden.

Her hitsettes hastigheten i
meter Pl'. sekund for hver time:

15~ januar 1916:
Kl. ·17.00 frisk bris - 11.·6
Kl. 1,8:0.0 sterk kuling - 103.1
Kl. 19.00 sterk kuling - 13..1
Kl. ,20..00 frisk ibris - 011.0
Kl. -21.00 frisk !bris - 12.2
Kl. 22.00 frisk ibris - 11.9
Kl. 2Ø.OO lwber bris - ·6.8
Kl. 24.00 lwber bris - 7.7

16. januar 1916:
Kl. 1.00 laber bris - 8.6
Kl. 2.00 frisk bris - 9.5
Kl. 3.0-0 laber bris - 6.5
Kl. 4.00 laber :bris - ,5.3
Kl. ,5.0.0 svak bris - 4.4
-Kl. ,6.00 svak bris - 2.3

Som vi ser var det verst ut
over ettermiddagen inntil kl.
21.00. Fra da av løyet vinden
langsomt men sikkert.

Brannvesenet fikk et uhyrlig
arbeid naturligvis.

Vinden feide det brennende
bålet der ute fra Muralmennin
gen innover store deler av
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SARPSBORG JERNINDUSTRI
PEDER BRAUT Als

Telefoner: Sarpsborg 361, 1261

Panelgjennomstrømningsovner :: Gjennomstrøm::
ningsovner :: Husholdningskomfyrer :: Hotell::
komfyrer:: Strålekaminer :: Varmedisker :: Varme::

skap :: Kokegryter

Fabrikant:

skulde en tro at det vilde ligge
snublende nær å realisere slike
løp her hjemme.

Problemene blir i grunnen
disse:
1) Tør eierne risikere sine

kostbare dyr i en for dem
ukjent idrettsgren?

2) Hvis de vil gjøre det, hal' vi
da mannskaper som kan me
stre denne meget vanskelige
affære?

:3) Hvis vi har det også - vil
da statsmyndighetene tillate
totalisatorspill i forbindelse
med dette?
Under forutsetning av at vi

mange folk ble kvestet og såret
på annen måte.

Ved 7-tiden om morgenen var
alt forbi. Det ulmet i asken i
ukevis, men faren var over!

Slik forløp i store trekk
Storbrannen i Bergen 19'16,
som ingen som opplevde den
noen sinne vil kunne glemme,
og det var mange, mange som
opplevde den brailll-natten ... !

En fm 92.

Kan vi få et vinterlig «Øvrevoll»
på Frog~erkilens is?

Hvorfor ikke forsøke snørekjøring
med fullblodshester?

ISnørekj øring med fullblods
hester vil sikkert forekomme
svært mange mennesker som en
slags form for mareritt. Og dog
er denne form for sport meget
kjent og skattet i !Mellom
E,uropa, særlig i Sveits, og der
igjen fram for alt i St. Moritz
på den frosne innsjøen der.

I 'betraktning av at snørekjø
ring på ski etter hest for en 2·5
a 30 år siden var en meget
populær sport her i Norge, og
ennvidere i betraktning av) at
nettopp den idrettsgrenen inn
førtes i alpelandet av nordmenn
(særlig .Trygve Smith), så

Enno ved 3-tiden om morge
nen var ild-havet like :frådende,
og først ved '5-tiden om morge
nen begynte håpet å gry. Byen
- resten av Ibyen - var red
det. Brannvesenets heltemot
hadde seiret!

nette tross det faktisk en tid
ennog ,brente i Brannstasjonen!
Så «pussig» kan skjebnen
make det!

2 menneskeliv gikk tapt, og

byen, og det fenget som ild i en
kruttønne, med eksplosjonsak
tik fart bredte varmen seg
innover mot Torgalmenningen.
Selv håpet om at Torgalmen
ningen som er 44 meter bred
skulde bli en hindring, <brast,
og dermed truedes nesten hele
byen av tilintetgjørelse!

(For Oslolesere må det sies
at Torgalmenningens bredde er
nesten som :fra Stortingsgatas
sydside til Karl Johans nord
side, dvs. tvers over IStudenter
lunden. Unter den Linden i
Berlin har også temmelig nøy
aktig denne bredde).

Da ilden ved 20-tiden om
aftenen hadde bredt seg helt
oppover til Markevegen, gikk
alle telefontrådene av og der
ved vanskeliggjordes arbeidet
ytterligere. Telefonsentralen var
dermed ute av funksjon, og au-·
tomattelefon hadde Bergen den
gang ikke. Trådene Ibrente av
og dermed var ulykken kom
plett.

iDet store ildhavet kastet en
magis·k ibelysning over Bergens
by. Domkirken og Korskirkens
grønne kobberspir sto kritt
hvite mot den mørke del av
himmelen utenfor ildfeltet. ;Det
var lyst som dagen i gatene, og
Fløyfjellet var ildrødt å skue.

Ved 2rO.3!0,..tiden så folk en
eneste. diger ildtunge slikke
tvers over Torgalmenningen fra
Z'ukkermans IMagasin og over i
gullsmed Hammers gård (som
fra Hotel Continental i Oslo til
Hotel Westminster - Nidar
hjørnet).

Etter at ilden hadde fenget
på Torgalmenningens sydside,
gikk det ikke en halv time før
et helt nytt kvartal sto i luer!

Slik fortsatte ilden sin her
jing fra time til time, til folks
fortvilelse. Masser av heimerble
ødelagt og en mengde forret
ninger, :butikker, kontorer, apo
teker, banker, skoler og annet
sank i grus.
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får punktene 1) og 2) til å
klaffe, ·kunde det muligens
være en ide å prøvekjøre saken,
bokstavelig talt prøvekjøre den

beskjedne former.
Hvor?
Ja, hvorfor ikke prøve den

lune vika inne i ,Frognerkilen
på Bygdøysiden .mellom den
gamle «Rodeløkka» og den
gamle «Sæterhytta», altså tem
melig rett overfor Olav Kyr
res gate. Hvis en der fant en
høvelig arena, som vel ismester
Zakken Johansens folk kunde
få i stand, så kunde pu!blikum
plasere seg på fjellskråningene
på Ibegge sid.er av bukta. Ba
nen kunde legges i retning nord
-syd på tvers av Frognerki
len med en kurve innerst inne
ved Bygdøylandet innerst i den
omtalte lille vika, og aden an
dre kurven helt ute på isen så
langt fra land som banens mål
tilsier (dvs. ca, 8150 meter 
banen skal helst være 1800 me
ter i omkrets).

Seinere - hvis det blir noe
som «slår an» - kunde banen
legges enno litt lenger inne i
Frognerkilen, slik at tilskuerne
kunde plaseres på den nye
brua mellom Oslo og Bygdøy
som no er planlagt.

Foruten Trygv,e Smith' 
Frigg-gutten - skiløperen, ten
nisspilleren og snørekjøreren,
foruten ham har også en annen
Oslogutt som no er her hjemme
etter mange års utlendighet,
C. Willie Skappel, drevet denne
grenen i St. Moritz og sikret
seg mange vakre trofeer og
mangen triumf over internasjo
nale størrelser på området.

Skappel skrev under et besøk
hjemme i Norge for en 10<-12
år siden en leseverdig artikkel
om disse snørekj øringene med
fullblodshester hvorav vi tilla
ter oss å hitsette :

«Cæsars hestekjøringer i Fo
rum i Roma var intet mot vår

tids ful1blods-snørekjøring i St.
Moritz.

'Trygve Smith fortalte meg
for noen år siden første gangen
om alt dette, på et tidspunkt da
jeg selv ikke engang hadde
drømt om· at en slik idrettsgren
eksisterte i det hele tatt. 16 he
ster hadde det vært med en
gang, og tempoet er upåklage
lig, - opp til ,6'0 kilometer i ti
men, altså som et noe gammel
dags norsk hurtigtog i god fart.
Hesten dro hensynsløst i veg,
den var det likegyldig om dens
«kusk» stupte undervegs og ble
slept med, før han med en
kraftanstrengelse fikk løsnet
selen sin fra stangen som for
binder ham med hestens seler.
Mannens sele er festnet midt
på en ca, '5 cm tykk Ibambus
stang og endene av stangen
igjen festet til hestens seletøy.
Avstanden mellom mannen og
hestens bakdel kan være noe
som 2% a 3 meter, neppe stort
mer, han er ikke i fare for å
bli sparket - det vil si ikke av
sin egen hest i det minste, men
hvis han faller og det kommer
andre, da ve ham og ve dem
som snubler i ham igjen.

Her er risikomomentet, fare
momentet som gj ør denne idret
ten til en åndeløs spennende af
fære fra først til sist.

Ta hele et 0vrevollsløps
spenning, hvor det går fra star
ten, over hinderne og fram til
målet i susende fart, så er det
allikevel intet mot dette. Intet
er det mot dette med snørekjø
ringen !Mannen, skiene og he
sten er til å !begynne med et
godt sammensveiset hele, dvs.
sammensveisingen består bare
av den lille kroken midt foran
på mannens mavebelte, som
igjen er festet til bambusstan
gen. Den er lett å hekte av, den
må være det, for ellers kan
mannen bli slept med etter he
sten kanskje mange .hundre me
ter innen en får fanget den inn.

No vel. Jeg tok fatt på tre
ningen og hadde 1ØOD meter
som treningsdistanse. Først
etter at jeg to ganger hadde be
seiret virkelig habile sveitsiske
kjørere (som selvsagt både er
hestekyndige folk og skikyn
dige folk) fikk jeg lov å starte
for alvor.

Jeg hadde armert meg med
en rekke stivfrosne mandariner
(små appelsiner) som jeg med
mellomrom kastet i enden på
hesten. Derved rykket den fram
og satte tempoet ytterligere
opp. Den var forskrekket over
disse ballene som den fikk ka
stet på seg bakfra uten å kunne
se hva det var for noe.

No - det var ved treningen,
men i selve konkurransen ble
det nok ikke tid til å ta2tter en
mandarin i bukselommen en
gang. Det var bare å tviholde
seg godt fast, nesten blindet
blir en av snøen som hestebeina
hvirvler opp, og pusten mister
en nesten også, men med øvelse
blir en mester i det også! Det
blir forresten ikke tale om å
kjøre hesten, det gjelder bare
å holde balansen og stå på ski
ene og ikke falle. Hovedfaren
ved å falle ligger som nevnt
ikke i ens egen hest, for den
bare flyr sin veg og gir pokker
i en, men de hestene som kom
mer bakenfor er faren. Det
kunde derfor selvsagt være me
get som talte for å ligge litt av
ventende til å begynne med,
men da når en kanskje ikke opp
i teten og seierssjansene går
fløyten. Konferer starten ved
et 800 meter løp eller et 1500
meter løp. De løperne som står
lengst fra listen vil jo alle rent
mekanisk forsøke å komme inn
til den, det har vi no sett alle
sammen masser av ganger. Slik
er det med snørekj øringen o\-så.
Det er meget hensiktsmessig å
være nærmest listen (som for
resten er tilskuerne bak om
tauer, se bildet), men på den
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andæ side er faren størst der.
Nei - er en sikker på hesten
sin, bør en ta sjansene og holde
seg liDt lengere utover i ba
nen ...»

No, dette er hovedinnholdet
av ISkappels artikkel den gan
gen, og det synes oss virkelig å
være i høyeste grad aktuelt å
få denne grenen opp i Norge.

Men mange røster må først
høres.

Hva sier Jockeyklublbens se
kretær? Hva sier Trygve
Smith? Willie Skappel? Zakken
Johansen? Politimesteren? Og
hva sier f. eks. en Svartshoel,
som kjenner de fintfølende,
vakre dyrene?

Tanken kastes herved atter
ut! Grip sjansen eller la være!

Bassanio.

Løsning på rebussen : Rsjev.

Døv Vestlandsdame ønsker å
korrespondere med en kjekk og
grei herre fra 4!O>---4&-års alde
ren. Foto ønskes og loves.

Billett mrk. ·«Høsten 1942» i
«Tegn og Tale» ..
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Oline Olsen.
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. Oline Olsen.
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Oline Olsen:
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Oline Olsen.
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Oline Olsen.
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Ovnreparasj onsverksted

Markvegen 56 - Oslo
Tlf. 71218

Kjøp og salg av brukte ovner
og komfyrer

Repar~sjoner utføres

Reidar Rødal
Kolonialforretning

Tlf. 89287
Hauketo

Trygve Røsholt
Kolonialforretning

Tlf. 70014-

Hauketo Landhandleri
Tlf. 8894-2

Hauketo

Gunvor Larsen
Kolonialforrdning

Tlf. 80960

O. P r æ ste rud s E f t f.
Kolonialforretning

Ruseløkkvegen 46 - Oslo
Tlf. 16567

Osterhausgt. 16 -' Oslo

Nr. 8

Nestor Nielsen
Granlien Landhandleri

Strømmen

Tlf. 391 - Lillestrøm

S. Nilsen
Kolonialforretning
John Colletts alle 75

Tlf. 67952

Åneby
Landhandleri

Inneh.: O. Nasguthe

Tlf. 24 a - Hakadal

Kåre Vinje
Kolonialforretning

Tlf. 88340
Bekkelagshøgda

A/S ARBEID
Entreprenørfirma

50568 - 50587 - 48888

. Telefoner 12765 - 12784

Dører, Vinduer

Innredninger etc.



Langesund - Sandefjord

L. AR.OR SKULA.O
ENTREPRENØRFORRETNING

Langesund - Telefon 91

Alt i byggearbeider

Spesialitet: Undervannsbetong - Kaier

I(I. M' I. El k . k F . Tlf. 3187hris eo§eo- oe § e g. e trls orretnlng

\

Tlf. 3187

.

Lars Hansen ~~
Entreprenør

Sandefjord

Rolins
Begravelsesbyrå

Likkister - Liktøy 
kranser og blomster

Kongens gt. 21 - Telefon 2439
Sandefjord

Ilvar Halvorsen
Baker og konditor.

Hvidts pl. 3
Telefoner 2175 - 3142

Sandefjord

}lage }ln~e~sen ~~
J(erreeltuipering

Sandefjord

Vi har et godt utvalg i

herre~ og gutteklær
i solide førkrigskvaliteter
og til rimelige priser

Gustavsen John Jørgensen Virik
&. Henriksen ~~ Handelsgartner

Fargehandel og parfymeri Telefon 2367 Telefon 2367

Aagaards pl. - Tlf. 2376 Alt i grønnsaker
Sandefjord Sandefjord

-----------,.------------

Slakter og
pølse makerforretning

Torggata 6 - Telefon 2289
Sandefjord

- N oer Sørensen -

Kongens gt. 13
~ Telefon 2833 - Privat 3262

Sandefjord

Sandar kommunale
Korn=:: og Frørenseri

Tlf. 2710 - Sandar - Tlf. 2710

Sandefjord

Dronningens gt. 9
Telefon 2863

Sandefjord

Sandefjord - Tlf. 2990

R O l f M y h re Sandbakken
Anders Himberg. snekkerverksted

KJøtt~ 6. Alt i leiketøy og
Byggmester Pølsemakerforretning kjøkkenartikler

Telefon 5190
Inneh. T. Rønningen

Sandar
Sandefjord



Skien - Porsgrunn

Skiens nye Såpefabrikk Als
Ski e n

Telefoner 3244 - 4244

And r e a s B' uer
Murmester

Skien - Tlf. 3118

Hartvig Larsen
, TRELAST

Nylende, Skien
Telefoner 2515 - 3087 - 3751

~ørl ..nJ~Le eleLlri~Le

App..r..tf..~riLL ~~

Skiensfjordens nye
Trævarefabrikk AI

IS

Ski en

Dører ~ vinduer ~ trapper fi; innredninger
Tlf. 239 - Porsgrunn - Tlf. 239

.

Porsgrun·d Metalverk
Porsgrunn

Metall halvfabrikata

AI
IS

I NOPSKVUIKan isBring
Innehaver Nils Karlsen I

Holbergs gt.
Skien

Telefon 3016

Bøle sagbruk &. høvleri
Trelast

Telefoner: Skien 2216 - Porsgrunn 753

I
N. J. Fredriksen

Skiens Brødfabrikk

Tlf. 3431 - Skien - Tlf. 3431

Isaksens Trævarefabrikk
Inneh. Jacob Johnsen

Søndre Falku~sveg 3 .c- Skien
Spesialfabrikk for belysningsartikler

i tre
Tlf. 3057 - Privat 4232

Skien

Bratsberg
Landmandsforretning

Skien
Kolonial - Mel - Fetevareforretning
Kjøp og salg av landmannsprodukter
Telefoner: Kontorene: 2076 - 2066

Butikken: 2084 - 3084

Auensens elektriske Als

En gros - En detail

Butikk, kontor og lager
Telemarksgt. 18

Telefoner 3433 - 3733
Skien

Byggmester

ALF OPSUND
Porsgrunn

N yhygg ~ forandringer
reparasjoner utføres

Tlf. 792
•

Notodden
Entreprenørforretning ~~

R. A. Bjørnason

Bygningsmateriell
Sementvarefabrikk

Telefon 133. Privat telefon 434

Notodden



Brugt. 2
Fredrikstad

Kolonialforretning

Als Forenede
Blikemballagefabriker

Tangen Dampsag
&. Høvleri ~~

Tistedal

Etabl. 1880

Tlf. Halden 6033

Dører, vinduer, trapper,
innredninger, ferdige hus

Brugt. 2

Harriet Andresens Eftf.

Høvellast
Kassebord
Ferdige hus

Skurlast
Tømmer

Leverer:

Kjøper:

Als Sellebak og Glomma Bruk
Etablert 1854
Fredrikstad

€~ PRESSMATERIAL SERVISER
~.~ for bruk på tur og hytte

KVALITETSFABRIKAT

Nor s k Tek nis k P O r sel ens· ~~
Fredrikstad

Telefoner: 4255 - 4251
Telegramadresse: «Sellebaks - Fredrikstad». S.

Solid utførelse i hel emalje.
Strøm-besp-arende og effektiv.
Gullmedalje for høy kvalitet.
1 års skriftlig garanti -

Husk L ynk o mf yre n ,
selv om vi i dag ikke kan
tilfredsstille behovet -

Moss - Oslo

fabrikerer alle sorter emballasje
av blikk, aluminium, samt kom~

binert pappblikk emballasje.

N. Fredriksen ~~

Bygningsartikler

Peter Grøns gt. 1
Sandefjord

Støtt døvesakenl

Hans Skjelbred
Byggmester

Sandefjord

Telefoner 2935 - 2490

S. Holtskog
Sportsforretning

Skien

I
Telefon 2297 Tclefon 2297

G. BEGBY
Papir= &. Kortevareforretning
Mcllomgata 7 - Fredrikstad

Alt i kortevarer og vaskeartikler

Godt utvalg - Billige priser!

,

Jens Lunaas
Kolonialforretning

Stensberggata 19 - Oslo
Tlf. 68215



Oslo og omegn

A. Kristiansen,
Kassefibrikk

Strømsvegen 14
Tlf. 82006

Eidsvollsgatens Kolonial
Inneh.: Aksel Nordby

Eidsvollsgata 13 - Lillestrøm
Tlf. 628 - 786

A.t MatLioomtefoiofj
Grefsen

Tlf. 70657 - 74985-

A. N. S t ran d
Hjemmebakeri

Telefon 11851 - ø. Slottsgt. 7

Sandvika
. Hjemmebakeri

Telefon 38654 - Sandvika

Mitt Bakeri Als
Telefon 64793
Bogstadvn. 52

Oslo

Nordstrand
Bakeri og Konditori

Telefon 88036 - Nordstrand

Oscar Svendsen
Bakeri

anbefales

Telefon 79926
Gjelleråsen pr. Grorud

1J,e O~Q

&'ta ef<,eØ-e'Uf.'

B. M. Schjerven
Bakeri og konditori

Ullernchausseen 119
Tlf. 58142

Oluf Olsen
Bakeri

anbefales

Sfeenstrups gt. 15 - Telefon 71419
Oslo

Reis med EKEBERGBANEN

Støtt døvesakenl

Kåre Øiseth
Bakeri

anbefales

Telefon 73089 - Grefsen



o s l o _._----------

Ludv. R. Solberg
Bakeri

Industrigt. 40
Telefoner 65642 -67669

O. Schjervens
Possementfabrik A.s

Akersgata 70 - Oslo

Tlf. 12085

Jens Hauglum
Mek. verksted

Platougata 16 - Oslo
Tlf. 82806

Oslo
Trevarefabrikk ~~
H. Bunæs

Dører, vinduer, trapper,
kontor, og butikkinnred,
ninger m. m. lste kl. ar.
beid. Moderne maskiner.
Leiehøvling mottas.

Telefon 72789 = Nedregate 5, Oslo

PER EK

Kolonial - fisk - kjøtt

Tlf. 89563 ~ 89118 - 88739
Nordstrandshøgda

P. H. UTHEIM
Luftteknisk verksted

Telefon 77,167 ing. Utheim privat
Oslo

Fabrikasjon av:
Høytrykk., mellomtrykk- og lavtrykk.
ventilatorer, elektrisk eUtt kiltremdrevet

Veggventilatorer
Komplette avsugningsanlegg

Varmluftaggregater
SpesiaUørkemaskiner (egne patenter)

for fargerier og ullvarefabrikker
For steam og elektrisk oppvarming

Krafser - Krafsebrett .

Norsk Fransk
Bildækfornyer ~~ .

Rødfyldgatens Vulkanisering

Banepålegging
Vulkanisering

Ny og brukt bilgummi
RødfyUgata 24, Oslo. Telefon 20587

IGrue's Garderoberenseri
og Farveri

Bogstadvegen 64
Telefon 69058

Butikk Bygdøy alle 62
Telefon 45590

O s l o

P. Teigen
Vogn~ og Karosserifabrikk

Drammensvegen 133
Telefon 58544

Støtt

døvesakenl

Karsten Klingenberg

Osterhausgata 2 - Oslo
Tlf. 23865

Metallvarefabrikk

B. K1øcker Lange
Oplandsgt. 11

Telefoner 81382 - 82082
Filial Stortingsgt. 18

Telefon 13370

O s lo

K, H. H. Hernæs
Bakeri og Konditori

Rathkes gt. 9 - Telefon 70377

«Kakebua» Als
Bakeri og Kondilori

Kirkevn. 64 - Telefon 65802

Norsk Ca1efax Å/s
Autogen og

elektrisk verksted
Ekebergvegen 3 - Oslo

Tlf. 82565



Rensing. Pressing og
Farging

Briskeby Kledespress
Skogvn. 29

Sommerens kuldesensasjon
Spis Thor.is

fra
Thors Konditori

Bogstadvegen 15
Telf. 64314

Elin Nilssen
Bakeri

anpefales

Johs. Bruns gt. 10
Telefon 62191

Bogstadveiens _ .
. Hjemmebakeri

anberaies

Bogstadvegen 13 - Telefon 65344

Gulvtepperenseriet
Telefon 71644

Tromsøgt. 12 - Oslo

A. Wathe ~~
Kolonialforretning

Høvikvegen 11 - Høvik
Tlf. 36153

A. o. Vestby
Kolonialforretning

Enebakkvegen 114 - ø. Aker
Tlf. 83055

Oslo og omegn

West Elektrisk
Hjemmebakeri

Telefon 43193 - Bygdøy alle 3

Johan Engebretsen
Kolonialforretning

Tlf. 48483
Oslo

K. Bjørløw
Kolonialforretning

Økernlund
Tlf. 82393

Oscar Høibraaten
Snekker

Bryn
Tlf. 82629

Sandvika
Metallstøperi

Tlf. 38707 - Sandvika
,

Tlf. 91551

Tåsen Bakeri & Conditori
Tåsenvegen 31, V. Aker

Filialer: Stockfleths gt. 53. Tlf. 78725
Theresegt. 46. Tlf. 92453

Wegeners Filial
Stabekkhuset

Mottar tøy til rensing
og farging

Telefon 37879

Magnus Jacobsen
Sjøbu 18

Tlf. 12381 - Oslo

Calmeyergt.
Fisk og Vildt

Tlf. 12505 - Oslo

Doblougløkkens
Fisk og Viltforretning

. Tlf. 66174 - Oslo

Ole Bjørge
Fiskeforretning

Tlf. 41187 -- Oslo

Erling Arntzen
Fiskeforretning

Tlf. 50751 - Oslo

T h. A m u n d sen
Plateverksted

Tlf. 83805 - Oslo

K. VÆTHE
Blommenholm

Agentur - Kommisjonsforret?i.ng
Maskiner - Verktøy - RekvlSlta
Hvittmetallsmelteri - Loddetinn

Lagermetall
Telefon 38201

Randi Løken
Kolonialforretning

Tlf. 799il
Gjelleråsen

Ole Gundersby O
Fiskeforretning

Tlf. 39817
Smeclstad. Bærum

scar Olsen
Mek. verksted

Tlf. 22314 - Oslo



Einar Andersen
Fiskeforretning

Tlf. 72MO - Oslo

Slakterborgernes
Fellessalg Als

Kjøttforretning
og Kjøtthermetikkfabrikk

Sentralbord 83430
Grønland 18 - Oslo

R. Scharff - Bakeri
anbefales

Osterhausgt. 9 - Tlf. 12869
Oslo

Nils E. Nilsen
BAKERI

anbefales

Seilduksgt. It - Tlf. 70781
Oslo

Jar BaLeri &[onJUori
anbefales

Telefon 37334 - Jar

B r d r. M i C hel sen
Bakeri

Langgt. 29 - Telefon 70662
Filial: Trondheimsvn. 110

Telefon 76159
Oslo

Trygve Karlsen
Bakeri

Norderhovsgt. 18 - Telefon 80872
Oslo

Ebba Toje
Bak e ri,

anbefales
Dælenenggt. 37 - Telefon 72171

Oslo

Oslo og omegn

Thor Haug
Kolonialforretning

Tlf. 79815
Høybråten

Ivar Hansen
Kolonialforretning

Tlf. 79995
Høybråten

,Per ] acobsen
Kolonialforretning

Tlf. 81738
Alnabru

A. Schøien
Kolonialforretning
Trondheimsvegen 304

Tlf. 73137

o. ]erpset
Kolonialforretning

0stmarkvegen 2 - Bryn
Tlf. 82894:

Harald Eriksen
Kolonialforretning
Tlf. 88746 - Hauketo

Harald Schøien
Kolonialforretning

Furuset - Grorud
Tlf. 79739

Karl Berger
I • Kolonialforretning

Skøyenvegen 18 - Heggeli
Tlf. 59431

Julie Andersens Eftfg.
Fargeri og Renseri

Vlbes gt. 27 - Telefon 63716
O slo

Telja Kakeforretning
Kirkevegen 65
Telefon 66002

Oslo

Alfr. Akersveen
Kolonialforretning

Amtm. Meinichs gt. 14
Oslo

Tlf. 70424

S. R ø e d
Kolonialforretning

Mandals gt. 8 - Oslo
Tlf. 80783

G. Hornslien
Kolonialforretning

Maridalsvegen 256 - V. Aker
Tlf. 72046

Ottar Nøklebye
Kolonialforretning

Tlf. 81237 - Simensbråten

Olga Andersen
Kolonialforretning

Tlf. 81320 - Oslo

Eina r Rus t a cl
Fabrikk for

stålrørsmøbIer

Tlf. 59791 - 59918 - 58668
Harbitzalleen 5 b - Skøyen



o s lo

Skolen som kommer fil elevene
Det er ikke absolutt nødvendig å sette seg .på skole.
benken igjen om en vil lære noe mer enn det en lærte i
folkeskolen. Takket være den moderne korrespondanse.
undervisningen kan alle, også døve. forutsatt at de kan
lese og skrive - uten vanskelighet lære seg språk.
handelsfag, landbruksfag, teknikk osv. Lzrebrevene
kommer til elevene i posten, elevene svarer på opp.
gavene og sender svarene til skolen, lærerne retter
og vegleder - så enkel er undervisningen ved Norsk
Korrespondanseskole. En kan velge fritt blant ca. 80
forskjellige fag og lese når og hvor ofte en sjøl vil.

Skriv etter skoleplanen!

NORSK KORRESPONDANSESKOLE
ØVRE VOLLGATE 13 - OSLO

Thoresen &. Firing
Bakeri og Conclitori

anbefales

Enga 15 - Telefon 13487
Filial' Torshovgt. 8

'* Thereses gt. 14 b

Kåre Mathisen
Bakeri

Telefon 27252 - Akersgata 74 - Telefon 13 422

Norges første 1telårskursted for reumatiske sykdommer.

Grunnlagt 1901.

Alle medisinske badeformer samt romerbad.
Værelser med og uten kurbehandling.
Forlang prospekt. - Ingen drikkepenger.

.
KURBADET OSLO

Herslebs gt. 4. Telefon 72677

Filial: Maridal~vn. 177 b
Telefon 7~162

» Amtm. Meinichs gt. 15
Telefon 78577

IpLAZA
anbefaler sine

KAKER

Brækkens Småkaker
TURPAKNING KR. 1.11

Prisen er den samme

o. M. HAUGEN
TØMMERMESTER

Dampl. 24
Karl Johans gt. 2

Holsts gt. 9

Småkaker

Grefsenvegen 86
Akersgt. 16 Il l .

Telf. 76592
Telf. 25773

Tlf. 74401

Bruk Festblankettene
til Telegrafverket

Halve inntekten går
. t u ber k uios e kam pen

t i l

I.

w. B. Samsons
Baker::: og

konditorvarer
anbefales

A.s Industritrykker:et - Oslo


