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Deilig er den himmel blå,
lyst def er å se derpd,
I/llor de gylne stjerner blinker,
hvor de smiler, hvor de vinker
oss fra jorden opp til seg.

Kommer små og horer fil,
jeg for eder sjllnge l'iI
om sd lys og mild efl stjerne.
jrR det )/ct J horer gjerne,
himlen horer eder til.

Det \10' midt i jllienalt,
Illler en stjerne glimtet matt,
men med elt del ble d sklle
('Il sd klar pd !limlells bile
som en liten s/jernesol.

Langt derfra i Øs/erland
stod en gammel sljernemmm,
så fra tårnet l/isf ,m himlen,
sd del lys i stjernevrimlen,
ble i sinn sd bomeglad.

Ndr den stjerne lys og blid
$eg lot $e ved midnattstid,
110,. del sagn fra gamle dage
(Jf en kOl/gc liten make
skf/Ide [ødes Ild vår jord.

Derfor ble i Øs/erland
rlll sd glad den gamle mann,
li han l/ilde dog sd gjerne
se den lyse kongesljerne
for han lagdes i sin grav.

/-Ion gikk /il sin konges slotl,
kongen kjenil' ham sd godt,

horte og med hjertens glede
at det lys lIar fIll til stede
hl/orom gamle spddom lød.

Han med sønn og st}ernemann
flnks utdrag av Østeriand,
for den konge at opp/ede,
for den konge at tilbede
.'iom l/ar fødl i samme stund.

Klare.stjerne ledet dem
like fil Jerusalem,
kongens slotl de gikk å finne,
der ,'ar l/el en konge inne,
men ei den de lelle om.

Klore sljerne hostt.'l frem,
ledet dem li! Bel/ehem
over lIyllen lav og lille,
stod sd pilltselig den stille,
strdlede sd lyst og mildt.

Glade llti sjel og ...inn
~inge de i hytten U"',
der llar ingen kOllgetrolle,
der kf/n satt en fallig kone,
l/ligget !Jomel i sitt skjød.

ØsterIonds de vise menll
fa"t dog stjernen der igjen,
som de skuet i det fJoye,
li i barnets milde øye
flInklende og klar den soll.

Den l'Or dem el tegn så visst
at de sd den sanne Krist,
derfor neide de seg glode,

ofrede pd gylne fale
rakeise med sølen lukl.

Vif I små ei ogsd gjerne
se den lyse, mi/de stjnne?
For den konge dypt jer neie
som Guds rike fJar i eie
og vil lukke jer der inn!

Ser jeg /il den himmel blei
lIIed de gylne stjerner pd,
der dl'n stjerne ei d" firme,
men den er dog VIsst der inne
over jesu kongestol.

Ti del bnm SOlli I'or ,jå jord
bIellet er en konge stor,
og han silter 1111 der opp"
Ol/er alle sljernetoppe,
ved Gild Faders I/Oyre hånd.

Neier eder klin I smd,
fJan fra himlen ser derpd,
sender fJam med hjertens glede
1011 og pris fil hoye sete,
det er røkelse for ham.

S/jeme ledet vise menn
til nyfødte kOf/ge IIefl.
l fJar og en sddon stjeme,
og når / den folger gjeme
kommer l til Jesus visst.

Denne stjeme lys og mild
som kan aldri lede vill,
er hans guddoms ord del klare
SOlli fJan 101 oss dpenbare
til d lyse for vdr fal.
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En sykesøster forlalte engang
om en døvstum Illann som hun
hadde pleiet. Han vilde bare lig
ge p~ den høyre side. I-Iver gang
hUll prøvde å få ham til å hvile
på den venstre side, ble han uro
lig og snudde seg straks over til
hoyre. Lægell syntes del var el
merkelig tilfelle. Han undersøkte
den døvstumme pasient meget
nl1ye, men han fant ikke noen
annen grunn cnn at det målte
va~re den sykes va ilC eller egen
hCI som drev ham til il. ligge
hare på en side.

Men en kveld oppdaget syke
søsteren hva del kom av. På
veggen hang et slort bilde av
Jesus på korset. Delte kunde ik
ke den syke se når han lå på
venstre side. Han ble hele tiden
trofast liggende slik al øynene
kunde hvile på Frelseren. jo sy
kere han ble, dess mer intenst
var blikket retlel mot bildel.

Tidlig en morgen, llIens solen
kaslet sine gylne stråler inn i
værelset, døde den døvstumme
I1lcd el smil Dill munnen og blik
ket vendt 1110t sin kjære frelser.
Del' var ingen død, det var en
festreise.

Dcl er ikke bare for vår egen
skyld at del er så absoilltl nød-

,-
Helmer Moe

- .

Me.
vendig å ha blikket festet på
Jesus. Det er mange som ser på
oss. Det som den ene har øyne
ne feslet på, det vil .som regel
også andre betTakte. Et varmt
kristenliv er cn taus, mcn kraf
lig preken.

Mange har også tillitsverv SOI11

krever stor aktpågivenhet. Man
kan tenke særlig på dem som er
salt til ledere og til å ivareta
forskjellige ting i kristelige for
eninger og i menigheter. Slike
vaktposter har en utsatt stilling,
faller en av dem, så svekkes hele
forsvaret. Når vi velger repre
sentanter, så gjelder det å få
valgt trauste, solide menn og
kvinner som ikke viker tilbake
lII~der et stormangrep. «Værha
ner. SOlli svinger elter vindret
ningen har vi ikke bruk for. Det
er bare levende kristendom som
har verdi for Gild. Han regner
ikke med andre cnn dem SOlli

heiser rent flagg og tror på jeslls
Kristus som sin frelser og for
soner.

Skal Gud få regne med deg og
meg? - Ja! sier vi i kor. Vi gjør
som den døvstumme. Vi vender
blikket Illot Ham som døde for
oss og lar det hvile der. -

•

En gledelig jul og et Iysl, vel
signet nytt år ønskes alle for
eninger og lIlleresserte vcnner,
samt takk for behagelig og in
teressert samarbeid i del for
løpne år.

Med forbundshilsen

Norske døves Lands/or/mnd

Hr/mel' MOl',
forbundsfofllla Il n.

fred på jorden!
julens budskap til oss alle er

Fred på jorden!

Hvilket deilig budskap er ikke

del! Hvor skjønt det lyder. Det

går S0111 en fanfare over hele

verden. Guds bønn til oss 1llell~

neskcr om å leve i fred med

hverandre.

Hvor aktuelle er ikke disse Ire

ord akkurat i dag, da krigen ra

ser verden over og vi så inderlig

ønsker al den var slutt og de!

igjen var Fred p~ jorden!

Men det er ikke bare krigen

lI1ellol11 nasjonene vår Fader sik

ter lil! Nei, det er krigen mellom

oss mennesker! Han ber oss al

all strid, alt nag og hat må v:t?'

re glem I og at vi må rekke hver

andre hånden og slutte et god1

og varig vennskap!

julen er en gledens fest hvor

all' ondt s,kal være gieIlllog vi

skal ja frallI del gode i oss selv o~

gjøre godt mot hverandre. Det vil

gi oss glede i hjertet og hjelpe

oss til å finne den skjønne, sliltl'

julefrl'd. Måtte tiden og julen

lære oss til å forstå hvilken kildl'

av likdom og glede del ligg:er i

del budskap vår ilimmel<;kc Fa

tler har sendloss.

Fil/fl jn/lDflsf'f1.
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1943.

Landsforbundet på denne 111<'It('11
få uttale vår varmeste takk og
anerkjennelse til herr jensen ror
det arbeid han med s<'l stor dyk
tighet har nedlagt til gavn og
glede for våre abonnenter, og
samtidig ønske ham og hans fa
milie en gledelig jul og cl godt
og velsignet nytt år.

For Norske Døves Landsforbund

Hr/mer Moe.

Hver gang nal' julen nærmer
seg, er man alltid glad i å feire
jul ved jesu fødsel. AUe de stak
kars både blinde og døve men
nesker hadde levd omkring her
på jorden og nesten aldri feiret
noen jul inntil sin død, førerlIl
Jesus kom hit til vår syndige jord.

Kjære herre Gud, vår himmel
ske Far, du forkynner oss en
stor glede. Du lar dine engler
flyve ned til jorden for å bringe
oss del bud al no er jordens
Frelser født, den herre Kristus
i Davids stad. Vi ('akker deg for
di du gav oss delte giedelige
budskap. All jorden var for syn
dens skyld under fordømmelsens
dom, men så har elu elsket jor
den og hvert eneste menneske på
den hele jord, at du har sendt
din sønn Jesus Kristus til jorden
for å frelse dem og fOr at hver
uel11 SOlli tror på ham ikke skal
fortapes, men ha evig liv. Takk,
kjære Gud, al du så kjærlig 11,11'
lenk(' på oss og beredt oss frelse
fra all den nød SOlli synden had
de ført over oss.

Vi er så fattige på all godt,
men i jesus skulde vi bli rike.
med hans salige rikdom av lys
og liv, av glede, trøst og fred,
med alt som kan gjøre el anni
menneske lykkelig her lJå jorden
og salig der oppe i hil1\melen.
Derhen vil du, herre jesus, vår

Harald Nesse.

Aksel A. Jensen

er slik, og vi kan ikke og vi] ikke

lære oss selv il kjenne. Del som

tjener oss lil fred gir vi avkall

på, og tar del i vår tjeneste S0111

er vår ulykke og død. Kan vi da

no være stolt'C av oss selv og vårt

åndelige nivå?

Men allikevel hiiper jeg at alle

døve og hørende med vil få en

god jul og et bedre nytt drl

No er del jlll igjen, og det er

med vemod noen hver av oss ser

fram til den.

J fantasien minnes ·vi julen i

freelens trygge ro. Barna som så

juletreets glans lIled gjenskinn i

blikket' og i spent forventning

ventet på sine gaver. Det var de

res kjæreste stUlId. Julebordet

med alt det som menneskene hi

ger etter i denne lid. Den tradi

sjonelle julekost Illed alte, eller

mer sagt alJe, sydens frukter ved

siden av vårt eget· lands produk

ter. Da var vi glade og sendte ,i
våre vakre juletoner ut i den stil

le natl i hymner og takk lil Gud.

Våre tanker var vendt mot Ull

dcn.~t SOIll skjedde for 2000 år

sidell, da et barn ble født. Det·

var sendt til oss for at vi skulde,
l;erc å elske hverandre og leve

i tiflit og tro lil hverandre SOIll

brødre.

julens vakre toner cr blandet

med <lngslskrik fra tmeneI' av' Herr Aksel A. Jensen SOI11 ved
" 's,irede og lemlestede. .( 'de~te års t~tgang slutter SOIll

5<'1 samles våre tanker delllle~~~«1 egn. og 1 ale»s kas.serer, k.an
juletid 0111 lo vidt forskjellige ; ved sm fratreden feire IO-ars

. It kt D fl IJ t'" jubileulll, idet han ble ansatt som
lille pun er. et ene I arne li bladels kasserer i 1933.
som lyser av kjærlig!lel og fred. 'li Det har ikke alltid vær! Iloen

Dd annel' til mennesker S0111
1J behagelig beskjeftigelse for hr.

står mot hverandre i et tenner-~l' Jensen når hall ofte har. måttet
skjærende !lat og i blodig strid. '1 passe på at bladkontIngenten

H f f · .. Id? D I kom inn i ret! tid, så det alltidvor 01' eirer VI Jllerl a. e' .
. kunde være kontanter r kassen

gode og rene sinn og tanker fra til å bestriele utgiftene til tryk
bal'lHlol11stiden har de fleste 11Ii- ning og annet hver måned.
slet troen på. Vi lever i en brutal Men han har på grunn av sin

lid, og menneskers sinn tar næ- dyktighet og aldri sviktende in
ring av det·. Vi burde bøye oss i teresse for bladets økonomi løst

sine oppgaver på en helt tilfreds-
skam over oss selv og vår egen '·11 1 f ·kk • . bSlenec, or 1 e d SI eUIl-
lid; men vi er alle slik, og det dringsverdig måte.

finnes ingen unntagelser. Del er Når han no fratrer stillingen
Illellneskets egen mentalitet SOIll SOI11 bladets kasserer, vil vi i
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I/rluh'r MOI'.

lh. Strømme

Vår landskjente redaktør hr.
Thorolf Strømme, Oslo, kan \'ed
delte års utgang feire sitt IO-ars
jubileum som redaktør for Døves
/,andsforbunds organ «Tegn og
Tale».

Hr. Strømme, som ble ansatl
som redaktør den l. januar 1934,
har i alle disse forløpne llr som
bladets ansvarlige redaktør vist
seg å være en særdeles dyktig
døv fagmann, som har nedlagt et
stort· og interessert arbeid til
gagn fOr bladet og tit glede for
abonnentene. Egentlig. var det hr.
Strømmes hensikt å slutte ved
Arcls utgang, men pA mange opp
fordringer har hr. StrømllIe dog
erklært seg villig til å forIsette

i slillingen lil førsIk. landsmøte.
Vi ønsker vår populære redak

tør til lykke med lO-årsjubileet
salllt retter vår største anerkjen
nelse og takk for hans gode inn
sats.

visning av komiske levende bil
der. Midt under forestillingen
brast han plulselig i latter og
oppdaget dermed at han kunde
bAcie høre og tale igjen.

(Mange cløve vil sikkert spør
re: «Herregud, hvilken film var
det?»)

Pastor Conrad Svendsen.
Det var Illed sorg jeg leste j

«Nordlandsposten», «For Fattig
og Rik» og «Tegn og Tale» al vå~

landskjent'C presl for Norges dø+
ve var avgått ved døden, men
jeg gledet lIleg i det håp at Gud
j sin kjærlighet har tatt ham til
seg i himmelen hvor han no har

'det godt, for Svendsen var {"l

fram og god Guds tjener. Han
var de forsømte og syk:e døves
venn og gode hjelper.

Da Svendsen ble ansatt son.
prest for døve med lønn av Sta
ten, reiste han i mange år over
hele Norge og besøkte mange
døve og holdt gudstjenester "R
altergang for dem i kirker fra
Lindesnes til Finnmark. M"n
ge av de døve, både unge og
gamle, lærte ham å kjenne og
fikk ham kjær; de døde den ene
etter den andre, og no Cl' han
selv også dØd og hans l11ange
årige virksolllme gjerning i silt
kall blant de døve avsluttet, og
han er gått inn til flvilen hos Gud.

Gud velsigne gamle Svendsens
minne og trøste hans gjenleven
de søstre og døtre i sorgen.

Peter V. Kosmo.

svant og ønsker ham og hans frue l
en gledelig jul og et godl nytt O-åM .j.u6.i.leu,m.
år med takk for det gamle.

Til. Strømme.

&. trWIJ;diAf "eL&u.def.u.
Fra LondOn rneldtes det for

noen år siden al en amerikaner
SOlli deltok i verdenskrigen Sl,,1ll

SOldat i den britiske arme, eller
tidligere å ha vært motorsyklist
i Chicagos politi, plutselig under
kampene i Flandern ble både
døv og shull.

Mannen hvis navn var Roberl
Beck, oppholdt seg seinere i Lon
don og overvar der en fillllfrarn-

I 10 år har Henning Dahl vært
sei elskverdig å fungere som vårt
blads revisor. I vår uttalte han øn
sket om å fratre vervet, men på
vår henstilling innvilget han ei
forisette ,het ut.

Vi vil herved reile vår varmeste
takk lil herr Henning Dahl, ikke
bare for det arbeid han har utført
til bladets beste i sin egenskap av
revisor, men også for de mange
artikler og bidrag vi gjennom dis
se årene har hat! fornøyelsen av ei
lI10tta av hans hånd, og nærer det
håp al han enna i Mene framover
vil være så elskverdig ei forIsette
denne virksomhet.

Vi takker ham for alt godt
samarbeid i del decennium som

Frelser, jo føre oss Illed deg, vi
som Iror på disse ord av deg.
Faeler, jeg vil al hvor jeg er,
der skal også de som du har gitt
meg, være hos meg for al de må
se min herlighet.

All jorden bør glede seg til
julen med å synge: «Ære være
Gud i det høyeste, fred på jor
den og i menneskene en verbe
hagelighet.»

Gledelig jul i Jesus, vår kjære
brors navn, ønskes redaksjonen og
alJe Norges døveforeninger!

Peter V. KdSJIlo.
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Det første

•

Del vil kanskje interessere v<l

re lesere å se el bilde av bladets
styre fra den første tid. Eller

bcslulning på landsmøtet i Ber

gen i 1920 fikk formannen

Landsforbundet bemyndigelse til

å oppnevne et styre for bladet.
Valget falt på tilskjærer O. Ot
termo, skredder C. Carlsen og
skredder J. Fuglestad, henholds-

Personalia
De Døves Forening i Oslo fei

rei 65 år den 18. november.
•

Osloforeningens arbeidsutvalg
har salt i gang et førstehjelps
kursus under ledelse av frk.
jakhelln. Som lolker fungerer
paslor Slokke og fru Magda
Ål11old. Kurset følges med stor
interesse.

•
Aksel A. jensen kan ved sin

fratreden SOlli vårt blads kasse-

TEGN OG TALE

bladstyre.

vis som formann, kasserer og se
kretær.

De nevnte herrer arbeidet med
meget stor interesse for bladets
vel i årene som gikk. Mens sekre
tæren etter 6 års arbeid måtte
slutte på grunn av andre gjøre
mål, stod de to andre i arbeidet
helt nr bladet flyttet fra Trond
heim, i den siste tid med hr. DI
lles SOlli sekretær.

rer i disse dager se tilbake på
10 års virksomhet for vårt blad.
I løpel av denne tid har vi lærl
å seile pris på hans medvirkning
og alltid redebonne pung. Ikke
bare når del gjelder bladets drift,
men også ved andre anledninger
kunde han være en god mann å
ty til når det knep som vers I.
Således vil nok flere av oss SOlli
\'ar llled til den uforglemmelige
kongress i København i del gla
de år 1934 godt huske hvordan
vi hadde Ialt- oss lokke lil å bli
Iilt lenger enn vi hadde penger

213

lit og det knep med å skaffe pen
ger li! veie til billettene lil heim
reisen i siste øyeblikk på hoved
banegården. Her var det at Ak
!'el Jensen visle seg som vår red
dende engel med sin velspekkede
10lllmebok, så vi ikke bare slapp
å søke utenlandsk hjelp, men og
så kunde reise l'il faslsatt lid. Og
del er mange andre anledninger
hvor vi vet al han i stillhet har
rakt en hjelpende hånd.

Så vil vi ved denne anledning
takke ham for alt godt samar
beid i de forløpne år og ønske
ham og hans familie en gledelig
jul og godt nytt år llIed takk for
del gamle.

Til. Strømme.

•
Enkefru Lise Gaarder fylle 70

år 21. november. Hun er stadig
å se på foreningens mører og er
frisk og rask.

•
Forlovelse er inngått lørdag

den 26. sept. 1943 mellom frk.
Signe Bjørø, Bjørø pr. Bergen,
og hr. Bjarne jellllundsen, Lakse
våg.

•
Fru Marie Bjørnstad fyller 90

år den 5. januar.

•
Herr Wilbert Martinsen er an

satt som kOll1misjonær i Østfold
for «Tegn og Tale~.

Dødsfall
Søndag den 24. oktober fanl

en fryktelig ulykke sreJ på øya
i Trondheim, iaet enkefru Stine
Brændbo ble overkjørl av trik
kens tilhenger. Likeledes ble og
så en gammel mann, .!ohan Nil
sen (Einarsen), overkjørt samti
dig. Flere døve var også med
på Irikken. De var på veg til
Døvekirken hvor det skulde hol
des menighetsmøte om kvelden
Det var så llIørkt al del var van
skelig å se. To døve unge menn
SOlli var nærmest de forulykkede,
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hjalp dCm opp i cn bil SOm kjør
te dcm til Røde Kors klinikk. Fru
Brændbo døde på vegen. Johan
Nilsen var alvorlig skadet, filen
er liD utenfor fare og må holde
seg j ro i lengre tid.

Da dødsbudskapet kOlli til kir
ken, ble møtet straks avlyst og
lllan gikk heim.

Fru Brændbo ble 70l/z år
gammel, hun var enke etter snek
ker Ole Brændbo som døde for
3 år siden. Johan Nilsen er 62
.h og ugift.

Fru Stine Brændbo begravdcs
på Stafne kirkegård den I. no
vember linder stor deltagelse fra
slekt og venner, hvorav især de
døve var IlIØtt fram for å følge
henne lil hennes siste hvilested.

Pastor Skollerud lalte varmt
over henne og hennes liv og Iy
sle fred over hennes minne. Han
la en krans på den rikt blolllster
sllIykkcclc båren fra barna, svi
gerbarna og barnebarna med
takk for alt godt, samt en krans
fra døvetllenigheten, og forret'tet
sft til slut! jordp~kastelsen.

Fred være med hennes minne.

Olan.

Ludvik Nilsen Skjerstad.
Forleden dag var jeg med

opprop og bidrags riste SOI11 herr
1-1. Lindgaard i Oslo hadde sendt
meg, på Skjærstad hos Ludvik
Nilsen Skjerstad og visle halll den.
lian skrev sIraks silt navn p~ li
slell og gav 5 kr., og han skrev
også for sin kjikresle og gav 5 kr.
av sinc egnc penger !il å reise en
slein til minne om avdøde pastor
Conrad Svendsen, den rørste prcst
for døve i Norge.

Ludvik Nilsen er snekker. I
hans verksted står en høvelbenk
og en dreiebenk. lian har en
lIlasse forskjellig verktøy: høvler,
sager, bor, filer osv., SOlli han
holder pent i orden, med alle
ting på sin plass. Han forteller
at han skal arbeide forskjellige

Snart skal kirkeklokkene atler
ringe inn julens tradisjonelle høy
tidsstund. De malmtunge og
vakre, klangfulle slag skal ringe
fra tårnene over den hele jord.
Til hvert el hus i by og bygd,
til hver en liten bortgjemt hytte
oppe i dalene eller ute ved fiske
værene - og gjennom eterens
bølger toner de ut over de åpne
hav til våre sjøfolk som ferdes
der ute. Del cr en mektig «ekko
fanfare» SOIll ikke en hærskare
av de fineste sangere og llHlSi
kere kan etterlikne eller tolke. _
Budskapet i de malmtunge slag
er i år SOlli for århundrer siden:
«Fred på jorden - oss er i dag
en frelser født - den herre Je
sus Kristus av Davids slad.»

Sangens mektige røst skal ik
ke bare bli hørt av Israels ut
valgte, - nei, den vil talle ul'
til deg og lI1eg. - La så san
gen i klokkeklangen legge en
demper over all mismot SOI11

preger menneskene i dag - og
la dens vederkvegende toner
bringe oss kraft og: lro på dagen
i dag og på frallltiden SOlli kOI11
Iller.

møbler lil den annen lille slue
til han skal gifte seg. Han bor
fremdeles i den rtorp stuen.

Skjerstad er en stor og vakker
gård ved kirken, SOlli er en av
de slørsl'e og vakreste kirker I

Salten. Den ligger oppe på Hol
lIlen nær ved Ludviks heim, så
han og alle i heimen hver dag
kan se kirken og også helt til

kimet
La julens forsonende melodi

lone inn i mitt og ditt øre _
selv om vi ikke alle kall høre
det bokstavelig. - Vi døve som
av skjebnens lunefullhel er blitt
berøvet en av livets goder, nelll
Iig å høre, vi kan også fornem
me tonene fra Betlehem ved vårt
indre øre.

Del varme og underbare SOlli
strølllmer oss i møle ved jule
budskapet, åpenbares gjennom
klokkeklangens skjønne harnloni.
En frelser er oss født - cn Mes
sias-sønn er oss givet.

Til mang en far og mor, brur
eller søster som har en «døv» i
sin midte sier jeg: Se ikke med
vemodig og llIed tårefylt blikk på
oss når klokkeklangen toner gjen_
nom luften julaften. - Og-sa
v<'lrt sinn er ved høytidsstunden
blitt lagl i rolig leie - dvs. vi
har også funnet tonen fra hilll
mclen, budskapet fra Betlehem
er også nådd inn til våre åpnc
hjerter. Og la lIIeg avslulle denne
lille epistel med del kjære, /.{'\l1l

le ønske: God jul! - mens klok
kcne IOllcr: «Fred på jorden _»

Ragnar Sallll('s.

Valnesfjord, hvor mange av oss
døve bor på forskjelligc sledcr.
Det er ikke så lenge siden del
for førsle gang ble hold l guds
tjeneste i kirken for oss døve
Salten ved pastor Skollerud.

Med vennlig hilsen fra

Peter V. Kosmo.
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G1e~elig jul og go~t nyttår ons~es av døve i Oslo og Bergen!
OSLO

Lilla og Henning Dahl.
Arne Waieland med frue.
E. Carlstrom med fme.
Leif johnsen med frue.
Haakon Zapffe med fme.
Arne Henrichsen med fme.
Mikal Aamold med fme.
Hjalmar Lindgaard
Alfred Torp med frue.
Bernhard Uddal med fwe.
Ragnar jensen med frue.
Ola Moon med frue.
Bjarne Haakonsen med frue.
Harald TlllIJle med frue.
Herman A. jansen med frue.
Lauritz B. Lorenlzen //led ffi/l'.
SIIerre Lindquisl med frue.
Haakon Karlsen med frue.
ROlf Nyberg med frue.
Ole Sundet med frue.
Martin Larsen med ffi/l'.
Familien Mel/ik.
Kaare Arnesen.
johan L. Larsen.
Ole Rogsfad.
UII.~'/01/ Henriksen.
Einar Melll/llll.
Pri/hjof Homel/.
Anker GI/sfre.
Art/c Nal/sen jr. og Lill O/UI/.
Leif Wilhelmsen.
Otfo Schroder og Lill 8nel/-

holen,
jenllY Pcclefscn,
Fr. Arbeek.
N. A. Haukl'lla/l'fI.
john Viwestad,
Margal Gry/dal.

Margi/ Bølslad.

Rulh Dammen.

Vesla Maarlenson,

AfL'hild Svindal.

jacob Hallerstein.

Fridljof M. Tenden.

Harald Bolslad.

Dagny Heieslad og Kaare Eu-
gen jacobsen.

Thorva/d Hansen.
Dagny Bjelland.
Ragnar Fallske.
jens jacobsen.
Erik Sviggum.
Hans jensen.

BERGEN
Karen og Ansgor Brei/eig,
Oline og Ole Fristad.
ÅSe' og Alf Olsen.
Bertha og Kristoffer Einarsen.
Margit og Harald Harlveidt,
Birgille og Sverre Grepstad.
Anne og Albert Kl/inge.
Agat og Lars johannesen.
Hilda og jakob HOll/and.
Anna og Valdemor Dahle.
Rikka og Sil/eri Samuelsen,
Gudrun og Olal! Olsen.
Gudrull og Ar//lllr Tynes,
Marlha og Nils Gjers/ml,
Kari I(endeda/,
Ro/I Mjdsefh.
A//fuf Vedd,
0{a1l J-Jauf!"
NOI'I'{11c1 Eikel/I"~,

Edllord jacobsen,
John Wiesener,
Hara/d Nesse.
Marfllo ReIsdal.
Klaus RaSlIIfIssen.
MO/lflUS Teigen,
Rjame jelemuu(/sen.
SiKlIl' Rjl'ffJ.
As/aug Kristensen.
Torkel Eike/ami,
Kjel Andersen.
GUllIlar Myklebl/st.
Mor/Ila Teige.
Andor Arnesen,
Ottar Dalllo.
Odd Evensen.
Ole Reinemo.
Olav Kristensen.
Olav Vik.
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TRONDHEIM

God jul og godt nytt dr øn
skes olle al' De DOl/es Forening,
Trondheim.

ODd jl/l og godt nytt dr
anskes olle idrefls_ og spor/s
venner av De Døves Idrettslag,
Trondheim.

En gledelig jul og el godt
nyll dr ønskes alle sjakhelwer
all Døves Sjakklubb, Trondheim.

God jlll og godt nytt år an-
skes alle aJl nedensIdende:

Rull! og Helmer Moe.
A,,,,o og Lunde Johansen.
Karen og Ely MYfllonK.
Nanna og Trygl'f Eliassen.
Ingeborg og Sigurd Aune.
Anne og Chr. O. Carlsen.
Olise og Tore Skjørestad.
ENda og Josef Anki/e.
Thea og Lars Boften.
Lise og )011011 Sor!orslid.
Eldbjørg og NO/llor Mjul/es.
Nelmine og Agllr SJakkeda/.
Pal//o og Egil Stram.
Lilly og Bemh. Bdrdsen.
Ragna og I(onrad !(vidalll.
I<risline og Georg Kirkreillt.
Agnes og Ole Anderssen.
Gerd Selle.
Malhilde Magnussen.
jenny Hårslad, Byåsen.
Ragnhild Weie, Verdal.
Petter Holberg.
Olm/ Gjære.
Carl Carlsen.
Peter Hagen.
Bertel Dyrsefll.
Per Klllø.
Arne G/lndersen.
Reidar Femris.
Arild Moslet.
jørgen B. Einmo, Heimdal.
johan Andr. Nilsen.

DRAMMEN
En Ile/signet god jlll og et

godl nytt år ønskes alle dOl'e.
Drammen og Omegns DOlle[or
ening.

Finn johansen.
Doris Hagen.
Reidar jensen.
Mary Reinen/O.
Sverre johansen.
Gllnllor Lysnes.
\lilhelm Engslrom.
Gunnar jakobsen.
SIlerre og Arnhild Klemmelsen.
Alfred og Bergljot Johansen.
Signe Eriksen.

God jul og godt nyff dr ønskes
Dli Ingl'ald Rondes/veil, Ull/ik,
Hardanger.

Birgil Elljell, Orkanger.
Kåre Næss.

Døve-Dramalen oflsker alle
dOlle vellIler og kjenninger, fea/
refs publikum og forretningsfor
bindelser en riklig Mod jul og el
fredelig, gOlIf nyft dr, med fakk
for del forfoplle år.

Efl riklig god jlll og el frede
lig, godt lIylt dr ønskes alle l/åre
dOl,e kamerater og vdre IlOrende
lIellner, /lied takk for det gamle
dr, av Døves Ungdomslag.

Gledelig jul og godl nytt år
ønskes av Kari og Jonas RallflO,
Lærdal.

Gledelig jul og godl nylt år
ønskes all Ul' Dyrslad.

En gledelig jlll og et godt nytt
dr anskes alle dølle I'enner av
Peder Ulskol og frue, 01011
Haug, Dore i BrtJllik.

Gledelig jul og godt nytt år
anskes alle dove lIenner

Petrr ". Kasma.
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Tilsammen kr. 100.-

Pastor Svendsens minne.

H. C. Lindgaard.

/
r3.ededfUjuteu.ne i
:rw.ndAeim.

50.
50.-

kr. 90.-

Fra Saltc,,:

Ved P. V. KOSlIlO, Valnesfjord.
Gudrun 0iseth, privat

bidrag kr. 2.-
Kristiansands Døveforcning

Illeddelcr al de allerede har fålt
inn kr. 148.- og venter lIler.

Stevnet begynte med gudstje
neste i Døvekirkcn fredag den
5. november (bededag) 0111 kvel
dCIl ved pastor SkoIlcrud.

Det var møtt fram mange dø
ve tilreiscnde, hell fra Sandnes
sjøcn i nord og så langl sørfra
som Røros og Dombås, ialt 40
-50 i tallet.

Elterpå var det menighetsmøte.
Vår tidligere prest, Olav 1~1I

slad, SOlli no er rcsiderendc ka-

Tilsammen

Hans E. Stellsland,
Valnesfjord ......... kr. 25.-

Einar johan Sandvik,
Sulitjelma ............ » 25.-

Peder Lundbak og
frue, Valnesfjord ... » 10.-

Ludvik Nilsen Skjer-
stad, Skjærstad ... » 5.-

Hans Andersen, Bliks-
vær v. Bodø ...... » 5.-

johanna østensen, Dy-
bos, Valnesfjord ... » 5.-

Hanna Olsen, Dybos,
Valnesfjord ......... » 5.-

Peter V. Kosll1o, Val-
nesfjord ............ » 10.-

Inf/kommel:

Drammens og Omegns
Døvef. kr.

Innsamlet blant medl. :t

Fi - Jo.

holder på å feste brynjelauet. Et
kr<lfOg hyl fra grisen får det lil
11 grøsse i oss. Vi holder oss for
ørene. Peller har Hitt grisen i
fin stilling mellom bena sille. Så
seiler han høl pipa på - og klask
- far slår lill

Grisen går over ende. Petter
k<lster seg grildig over den og
slikker knivcn i sirupen på dell.
«I(om med bøtta, ungcr!» brø
ler·n. jeg løper lil, skal la blodet.
Det varme blodet fosser ut av
hølet, og Pelter øser det opp i
bØtta. jeg rØrer så sveiten renner.
Grisen rører seg ikke mer. Vi
lemper den opp på krakken, og
Pelte l' strør harpeis over. Ko
kende vann komlllcr til, og vi
bløyter den alt i elt Illens vi kjcn
ncr om busta er løsna.

Skollinga lar til. Dcn greier'n
Petter alcne, men når trynet skal
bløytes i bøtia, må vi hjelpe til.

Han Petter kommandcrer:
«Dere to tar i beina og du i

rom pa,» sier'n.
jeg tar falt og holder mens

trynet bløytes. «Hiv opp!~ ro
per'n Petter, og jeg lar i, Illell

rompa er glatt som en ål, så t'3
kct glipper og jeg går over ende
i bakken. Petter selter i 11 kneg
ge. Han er i godt hUl1lør no elter
alle dramlllene. «På'n igjen!»
sier'n, og snart' har vi grisen fer
dig på krakken.

Han ser anerkjennende på gri
sen som ligger der fin og hvit.
«Fint balbert, gutter, reint som
ei bånerompe!» leggcr'll til.

Vi bærer grisen bort i veclskju
let og henger'n opp. Petter vas
ker godt og begynner operasjo
ncn. Vi ser beundrende på ham.
Med noen få snilt åpner han ma
gen og tar ut innvollcne. Han
førcr kniven like sikkert som no
en kirurg, og i løpet av kort I'id
henger griscn der fin og ferdig,
mens Peller slakter forisetter sin
vandring til nye griser og flere
drammer.

Jeg husker del så godt. Del
var juleslakting heime på går
dell. «Løkka::t ble gården kalt
av folket omkring, og den hadde
mange husdyr. Men det viktigste
var no griseslaklingen. Det var en
egen forventning over oss små
gulleT når jula nærmet seg. Og
da tiden var inne og hu mor bad
oss å gå ncd og henie han Pet
ler slakter, så pilte vi av gårde
som en vind!

Snart eNer var han Petter på
pletten med klubba i hånden og
ei veske med kniven slengt over
skuldra, hølpipe. brynjetau og
mye annef rart.

Vi så på ham med store, be
undrende øyne. Han var en svær
kar, Petter. Så rent fryktinngy
dende ul. Del rødmussete fjeset
bar lydelige tegn på at en dram

alltid var velkommen der!
Far passet derfor alltid p.å å

ha akkevitlflaska framme når
Peller korn. Etter et par veldige
dratl1mer var Petler ferdig til å
ta fatl! Først inspiserte han om
alt var i orelen. Reita litt' på
slakterkrakken, så over om har
peisen var fin nok, og så en tur
inn i kjøkkenet for å kjenne på
vannet. jo, alt var i orden! Og
sll bar det i veg oppom til grise
huset med Petter i spissen.

Han klør griscn gallll11alkjent
bak ørct. Gissa, gissa, gissa,
sier'n. De diskuterer litt om vek
ta, Illens et par drammer finner
vegen innabords, for det er slik
med han Petter al jo flerc dram
mer han får, dess Iller veier gri
scn!

Far skal slå. Han er visst ikkc
særlig lysten, men tanken på ju
lematen får ham til å gjøre det
likevel. Petter er alt i full gang.
FollolIllIlen er kOllllllen på, og han
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pellan, var til slede og holdt el
fengslende foredrag til oppbyg
gelse. Og mall hygget seg med
diverse medbrakt Illal og erstat
Iling.

Lørdag aften hadde Døvefor
eningen møle samme sted, da den
ikke har noe lokale selv no. Man
hygget seg på salllme måte som
fredag kveld. Formannen, Tore
Skjørestad, ønsket alle velkom
men lil delte lTløte som vaf det
førsle foreningen hadde etter ie
rien. En utlodning liI inntekt for
foreningen gavet smukt resultat.

Tore Skjøreslad holdt et fore
drag om sin feriereise vestkysten
rundt til Stavanger og Sandnes,
og belø"feS med håndklapp.

Allehelgens sØndag stevnets
sisle dag, vaT en høytidsdag.
Kirken vaT fylt til siste plass og
vel så del. Pastorene Skoilerud
og Digre var lil stede.

Festgudstjenesten begynte med
<lI pastor Digre talte ved kor
døren, hvorpA pastor Skollerud
forrettet ved alteret og pA pre
kestolen. Derelter var det alter
gang.

Etter gudsljenesten lrddte Skol
lerud fram foran kordøren og
talle 0111 kirkens klokker SOI11 I

disse dager kuncle feire silt 10
årsjubileum. Og j den anledning
ble klokkeren, Ole Andersen, over
rakt en vakker kUlIshlerisk utstyrt
aclresse saml et pengebeløp fra
menigheten med takk for hans
arbeid i kirken og fOr mcnig
heten i de forløpne 10 ar. Han
mottok gaven lIled stor overras
kelse og takket beveget for den
vakre oppmerksomhet.

Om kvelden var det feslllløte j

kirken. Alle sitteplasser var opp
tall. Pastor Skollerud ønsket alle
velkolllmen lil festen; det var til
hans store glede at sA mange
døve, bAde tilreisende og der
værende, mølle fram. Han talte
0111 grunnleggeren av prestegjer
ningen bla nI Norges døve, paslor

Nede ved sjøen, langt vekk fra
mennesker, ligger et ellsomt gam
melt, falleferdig hus. Det ser gis
sent og trekkfullt ul, og er slått
sammen av vrakbord.

Her bor gamle Amund. Som
Iller som vinter har han bodd her
sA lenge jeg kan minnes fra
barnsben av. Noe annet navn enn
Amund har jeg aldri hørt snakk
0111, for vi kalle ham bestandig
Amund på Revberget.

Han hadde fart li! sjøs i all
sin tid og var litt rar av seg.
Mennesker snakket han nesten
aldri med, det sA nærmesl ut
som han var litt menneskesky,
og hendle del engang ibJandt at
smågulla forvillei seg inn på
hans enernekeI', da knurret han
som ei arg og sinna bikkje! Da
var del som om stormer fra alJe

Conrad Svendsen, og hans livs
virke.

Derelter vistes fraIll en film
fra el1 reise langs Norges vest
kysl, lIled foredrag av Ungdoms
forbundels generalsekrelær, pa
stur Johnsen.

I pausen fOl'synle man seg med
medbrakte smørbrød og kaker
lIled erstatning li I, og del ble
loddet ut el1 borclkake. Den var
meget etteriraktet, så nUlllll1Cr
salget' gikk sl rykende, og del ble
el fint resultat.

Deretter holdt paslor Skolle
rud et lærerikt og fengslende fo
redrag om livel eller døden.

Før festens slutt takket han
alle de frammøtte for det hygge
lige samvær og festkomiteen for
dens strev med å bringe stevnet
til en vellykkel avslutning.

Så avsluttet pastor Digre med
andakt og man skilles med takk
for det hyggelige samvær.

O/an.

verdens hav brøt løs for sa å gti
over lil den rene orkan! Alle for
skjellige språk og dialekter
strølllmet ut av den tannløse
Illunnen hans, og med skjegg og
strittende værhår så han nærmesl
ut som en gammel geitebukk som
slår ferdig lil sprang. Og små
gutta var ikke seine om å for
dufte! De pilte av gårde i alle
retninger og forsvant som Ander
i en fillehaug!

Nei, han var ikke god A kom
Ille innpå, gamle Amund.

Del' lakket mot jul. Jeg husker
så godl at det var en av de sno
løse. Det hadde vært løvær i lang
lid, men plutselig satte kulden
inn, og da julen holdt sitt inn
tog, var det barfrost og kald
sno.

Vi tenkte på Amund i den
gamle, falleferdige hytta. Mon
tro hvordan julen artet seg for
ham? Fikk han noen del i den
stare julegleden, han som sall
der ensom uten venner?

Vi ble enige om å forsøke il.
brillge lill glede inl1 til AI11lllHI
på julekvelden.

Vi er lrc kamerater. Heime Ull'
vi Illcd oss en del av julebordets
gleder og en del kull. Del skal
bli godl' og varmt Ilos Alilund
denne julaften! Det slore spørs
mål er: Vil han ta imoloss? Vi
Cl' ikke sikre, og med bange anel
ser legger vi i veg! Del er mOlkt
og kaldt. På himmelen tindrer cl

veId av stjerner. Det er SOIll de
blinker til oss. Godt 1110t! sier de!

Vi er kommet ned til sjøen, en
isnende SilO jager imot oss, Illen
vi føler ikke snoen, for vi har en
tung bør.

Endelig er vi fralllme. Alt s~r

øde ut. Intet lys skinner fra hylla
lil Amund. Han har vel hengt noe
for vinduet, tenker vi. og banker
på døren. Vi ser spent på hver
andre. Plutselig går døren opp!
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«Hvem er det?:. spør han. eDel
cr oss, Amund,» sier vi spakt.
«Vi vil bare få ønske dig god
jub

Han ser skarpt på oss, men
sier ingenling. Går lill lil side så
vi kan komme inn. Del blir trangt
Olll plassen, for stua er ikke stor,
akkurat plass til sengen, ovnen,
en slolog et bord. Vi ser oss 0111

kring. Veggene er uten maling,
og dell eneste pynt er en fullrig
ger SOlli henger i glass og ram
me på den ene langveggen.

«Nå.» sier Amund. Vi skvet
ler lil. Har vært så opptatt med
å se oss omkring, men vi var jo
ikke kommel for å se. Det er
første gang jeg ser Amund på
nært hold, han er ikke stor, kan
skje litt over middels, Illen bred
skuldret og værbiU; håret er
grått, neslen hvitt, og øynene
skarpe, men klare. Han er en ty
pisk sjømann å se Ill. Jeg rekker
ham hånden. «God jul, Amund,»
sier jeg. «Vi tenktc det var st us
lig for deg som er alene og at
du kanskje vilde setre priS på
selskap julekvelden,. fortsetter
jeg. cA ja,. sier han, «<Iere veit
det kan bli stuslig å være alei
ne, så dere får selta dere ner å
væra vel kOlll men, guttær,» leg
ger han lil.

Han cr visst i godlag i dag
det cr julekveld. Vi ser på den
ene stolen. Amund merker del'.
han ser fra stolen til oss, og så
ler han. «Det er skrall med møb
ler,. sier han, Clllen det skal vel
bli ei råel.» Og så krabber han
IIndcr sengen og trekker fram
tre margarinkasser. «Dere Ur ta
til takke med delte, karer," leg
ger han til. Men nå var det vår
1'11 r.

Det var ikke så liie vi hadde
med oss, og på kort tid hadde vi
tryllet fram et Ickkert julcbord.
Ovnen ble fylt med kull, og snart
var del varmlog godt i den vesle
hylla.

Amund stod og så pa oss. H:lll
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trodde visst ikke sine egne øyne.
«A nei, å nei, så gildl,. sa han.
«Detta blir nok orntlig julehøy
tid detta, gutl'ær.» Vi så på
hverandre og smilte. Ennå var
ikke all kommet på bordet. Vi
hadde en overraskelse i bakhan
den. Men den skulde komme sei
nere. Bordet var eller evne dek
kei så pent som mulig og med et
lite juletre på.

Vi tenner lysene og går til
bords. «I kveld er det du SOlli

skal være gjesl, Amund,. sier
jeg lil halll. «Vi håper du ikke
forsmår.•

Amund er blitt stille. Han har
fått en egen glans i øynene. Det
er liksom julefreden har senket
seg over ham og gjort ham høy
tidsstemt. Muligens tenker han
på tiden da han var heime hos
sine kjære. Det er lenge siden
no. Mange, mange år er gått,
og han har nok opplevd mye bå
de av vondt og godt i disse <'Ire
ne. «No Ur du spise, Amund,
mens malen er varm,. sier jeg.

Han skvetter til. Han ser på
oss. «Jeg fall' visst i staver,:. sier
han. «Det kommer så overras
kende detta, og det er nå så rart
med del1na julekvelden,. legger
han til.

Amund lar seg ikke nøde len
ge. Illen forsyner seg av rettene:
Ribbe, surkål med øl og dram,
ingenting mangler! Vi er alle go
de og mette. Jeg byr på sigar,
og snarl er den vesle hytta full
av røyk. Vi må lufte.

Praten går lett. Det er SOlli vi
har kjent Amund i flere år. Vi
setter i å synge alle de gamle,
vakre julesangene. Det er som vi
ikke lenger merker at vi sitter i
ei gammel, fa11eferdig hytte.

Amund nynner først forsiktig
med, men lill elter lilt stemmer
han i! Vi har <let så koselig. Jeg
trekker fram en flaske konjakk.
Amund ser på den med store øy
nc. Det var overraskclsen.

Snart silter vi llIed en rykendc
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lIyl/ år onSRe5 alte

døoe venner I

Aslaug og
Aksel A. Jensen

toddy foran oss. «Skål, Amund.
God jul,» sier vi. «God jlll, ka
rer,:' sier han, «og lakk SOIll hyr!.

Han cr kOllllllet i godt humør
no og blir pratsom. Vi ber ham
fortelle, og snart etter si Iler vi
som ivrige tilhørere.

Han forteller om sine reiser til
fremmede land og Oll1 livet lil
sjøs. Det er ikke lite han har
opplevd som sjømann, og mang
en god historie han kan berette.
Slik sitter vi, så opptalt av
hans mange spennende beretnin
ger, al' vi glemmer tid og sted.
inntil vi plutselig oppdager al
det er på tide å bryte opp.

Amund sa del var leit al vi alt
måtte gå, for vi hadde del s;'l
gromt sammen no, synles han.

«Ja, ja, dere får ha rokk for
alt sammen cia, guttær, del ble
rektig julekveld for meg også i
år, og det er lenge siden elell er
blitt feiret hos meg•• legger han
til. Vi håndhilser med ham og
ønsker ham fortsatt god jule
kveld.

Han ser langt eller oss. Han
er blank i øynene, men er glad
og fornøyd. Vi vinker til farvel
og går Ilt i l11~j ...kel. Også vi er
fornøyd me<! julekvelden. Vi har
fåH del i gamle Amunds glede
over å feire julekvelden på ny.

Pi"" JO/WI/SPII ..
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Gunnar Frøishagen:

Jens-Jørgen.
- Ja.
- No kan du komme med

ve'n.

- Ja.
Jens-Jørgen slod borti skåle

døra og så på snøfillene som dalte
store og gilde ned fra julekveld
himmelen. Han hadde lagt øksa
fra seg et øyeblikk, vedhaugen
var så stOr at den rakk langt inn
i nyåret' no, og han hadde råd
til å ta seg en lilen pust. Men så
skulde veden inl1 da, stables opp i
hvite lag fra golv til tak i peis
kroken. Slik var del hver jul. ..

Det var Bergljot som ropte.
Jens-Jørgen kunde ikke like

Slemmen lil Bergljot, den fikk
ham Hl å tenke på hogg og Slag.
Bergljot var ilter og bister, og
ikke engang om søndagene var
hun snill. Og del var noe jens
Jørgen Ikke kunde glemme. En
sommermorgen, da Bergljot jagde
kuene ut av fjøset, var Fagros
ikke rask nok til li kOlllme ut
gjennom døra. Fagros hadde
vonde bakbein, og når hu gikk,
drog hu beina stive og stTake et
ter seg, og så hadde hu den uskik_
kcn at hu bestandig skulde snuse
borl på veggen der mjølbøtla
hang når hil gikk forbi. Men
Bergljot Ulte ikke slik drunting
av kuene. Hun hadde påken i
handa, og med den peiste hun på
Fagros bak på ryggen av all
makt. Del gjorde sikkert fryktelig
vondt. jens-jørgen hadde lyst til
A gjøre akkurat del salTlme mot

Bergljot, men han torde ikke si
noe til henne...

Fagros var den snilleste kua.
jens-jørgen syntes synd på Fag
ros fordi hu hadde vonde bein,
og det var sårt at Bergljot skulde
slå akkurat henne så hardt. Jens
Jørgen gikk etter opp i utmarka
der kuene var den dagen, go'pra
tet med Fagros og så på ryggen
der hu hadde fåll slaget. Det var
blitt en lang, rød stripe på ryg
gen, og hovent var det også.
jens-Jørgen fant svart jord og la
på stripen, del skulde hjelpe for
smertene, hadde han hørt. Det
hjalp mot kleggen og fluene og
så ...

Fagros gikk med aen røde stri
pen på ryggen i mange dager, og
hver gang Bergljot ropt'C og var
hard i stemmen, målte Jens- jør
gen tenke på åen. Den røde stri
pen dukket fram både till og
ofte. Men han torde ikke si noe
til Bergljot. Nei, han torde ikke
det mer.

For lenge siden hadde han Ilok
prøvd å bite fra seg. Men så had_
de far hans talt ham fatt. Han
husket så godt den kvelden, jCl1S
jørgen, han husket det så godt
fordi det var den eneste gangcn
han hadde sett' far sin morsk og
streng.

- Du skal ikke væra opster
nasig mot Bergljot, jens-Jørgen,
- det er hun som styrer huset
her, ikke du, hadde han sagt...

Å, jens-Jørgen hadde hall så
god lyst til å ta igjen med far
sin, tTampe i beina til ham og si
sin mening om Bergljot. Si som
det var at BergljO\ ~kke kunde
styre et hus. Hun rorandret på alt
som var og fant nye plasser til
alle ting både på kjøkkenet og i
stuene. Og den blå kista som stod
i kammerset hadde hun satt i en
lIIørk krok på loftet. Del llled dell

brå kista syntes jens-Jørgen var
det verste av alt. Kista tilhøTle
mor hans, og den gang var hUll
nellopp død ...

Men han sa ikke noe til faren,
hverken 0111 kista eller andre ting.
Han måtte love å være pen gull
og aldri fornærme Bergljot. Og
han hadde holdt ord. Ikke haode

han satt seg opp mot Bergljot
siden den gang, og ikke hadde
han sagt noe. Ikke engang da hun
slo Fagros ...

Jens-Jørgen vissle at Bergljot
ikke var noen alminnelig tjeneste
gjenle. Hun var fra en stor gard
og kom for å styre alt sammen da
mor hans døde. Men Jens-jørgen
kunde ikke bli fortrolig lTled at et
fremmed menneske skulde være i
morens sted. Ingen kunde Ildlc
seg med henne. Ingen, ingen i
hele verden var så snill og god.
Han var ålle år da hun døde.
Det var to år siden no, l11cn
jens-Jørgen husket henne så god1
og kom aldri til å glemme hen
nc...

Og så var det noe annet tIled
denne fremmede Bergljot 50111 VM

kommct i 11Ilset. jens-jørgen had
elc snakket med Petter tjeneste
gutt, så han viss le litt :tv hvcrt.
Peller var dell encste som fortaltc
noe 0111 ting som bare de voksne
visste om ...

- Affer trur du han far vart
så sint da je fornærmet a Berg
ljot, hadde han spurt Petter. ..

Petter drev og hesjet høy nede
på Langjordet, og han satte seg
Iled og gav seg god tid før han
svarte.

- Hm, ja, døm skal vel gifte
seg vel, sa han ...

- Gifte seg? Jens-jørgen kun
de nesten ikke fal1e alt det fæle
som kom til å skje hvis det var
slik som Petter sa. Det vilde jo
si det samme som at han skulde
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få Bergljot til mor. Del var bare
såvidt han ikke begynte å gråte
Illed del samme...

- Veit du del hell sikkert, Pel
ler? spurte han igjen.

- Je veit ingen ting, legger
bare to og to sammen, men du
må holde snavla på deg og ikke
si et ord om det lil noen, Jens
Jørgen, svarte Petter. ..

Jens-Jørgen hadde ikke sagt det
til andre enn Berte-Marie, søste
ren sin. Han syntes han måtte be
lro seg til lloen, men Berte-Marie
var bare sju år og hadde liksom
ikke forstand på hvor gall del
var. Når de pralet sammen oppe
på sengekammerset Dill kveldene,
slod de ved glaset og så på stjer
nene og natthimmelen utenfor. Da
visste også Berte-Marie at moren
bodde der oppe et sted og at hUll
så dem og alt som foregikk nede
på jorden. Men Berte-Marie var
blid mot Bergljot og pratet med
hCJlne SOI11 med andre. jens-jør
gen tok henne fat for det ofte.

- Det er ikke sikkert at hu
mor liker det, sa han ...

Hadde enda mor hans levd. jCl1s
jørgen ønsket dd så inderlig. Det
var liksom ikke greie på noen ting
eller at hun ble borte. Ikke på
julen engang...

- jens-jørgen.
Det var sant, veden, lia ropte

Bergljot igjen.

- Ja ...
- KOlllmer du ikke llIed ve'n

snart?
- .lo, no kommer je.
jens-jørgen hukte seg ned ved

vedhaugen og begynte å lesse på
seg...

jens-jørgen stod og så på at
Bergljot pyntet julegrana seinere
på kvelden. Berle-Marie diltet og
så med henne og fant den gamle
pynten fram av eskene. jens-jør
gen skulde ha pratet noen ord llIed
Berte-Marie, han dyttet' tit henne
med armen et par ganger også,
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men Berte-Marie var så opptatt
lIled juletreet at hun visst ikke
forstod noen ting. At den dumme
jentungen aldri kunde bcgripe
noe ...

juletreet var stygt, syntes jens
jørgen, juletreet og alt sammen.
Når moren pyntet og han sjøl
hjalp til, var det noe annet da.
jens-jørgen kunde så godt huske
juletrærne fra den gang, de strålte
som et eventyr. ..

Bergljot gikk lit i kjøkkenet et
øyeblikk midt under pyntingen.
jens-jørgen ble alene med søste
ren. Han gikk like bort· lil henne
der hun saft på huk under grana
og rotet i en eske med hvite vall
daller og glitter ...

- Affer gjør du dell a, Berl'C
Marie, - å trur du mor sier om
sånt? sa han hviskende og skottet
IllOt døra. Bergljot hørte så godt
hvis det var noe hun ikke skulde
høre ...

Han ventet at Berte-Marie skul
de legge stasen fra seg, ITlen hun
løftet bare hodet såvidt det var
og så på ham ...

- Kanskje hu mor synes at
juletreet er pent, svarte hun.

jens-jørgen fikk ikke tid til å
gi henne et hardt svar, helst en
ørefik skulde hun hatt, men så
kom Bergljot feiende inn igjen ...
Om en liten stund kom far hans
også ...

jens-jørgen kjente seg så fattig
og trist med ett.

Ikke engang Berte-Marie kunde
han stole på lenger. Også hun
hadde sviktet moren og stod
sammen med Bergljot. Del var
ingen julekveld dette, helst vilde
han ha gått opp på sengekam
merset og lagt seg med en gang,
men det ikke ikke an del heller ...

Han fant seg en bok i hylla og
salte seg for seg selv borti en
krok. Han lot som om han leste
og var ivrig opptatt, men han satt
bare og skottet bort på de andre.
Far hans var uvanlig godt humør,
han merke til. Da jUletreet var
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ferdigpyntet, løftet han Berte
Marie opp på armen, og så
klappet han Bergljot på skulde
ren. jens-jørgen slapp neslen bo
ka han sall med. Faren klappet
virkelig Bergljot på skulderen ...

Så var det vel sant det Petter
tjenestegutt hadde fortalt likevel
da. Han hadde håpet i det lengste
at det ikke skuIde være slik, men
no så han det altså med egne
øyne. Og mor hans hadde nok
sett det hun også...

Da de satt ved kveldsbordet,
sa Jens-jørgen noe. Han sa dct
for at Bergljot skulde få visst
hvor likeglad hun var og for ..tt
far hans skulde få noe å tenke på.

- Stakkars nisS<'n får ikke

no' graut heller nå, sa han.
Mens moren levde var han

sjøl med og sa~e grauten på lå
vebrua til nissen julekvelden.
Nissen var så snill, hadde moren
sagt, og den skulde ha en god
bit til jul fordi den stelte så
pent med dyra i fjøs og stall.
jens-jørgen hadde også selt
snerten av den vesle tassen borti
høygolvene av og til. ..

Men no var det ingen som
tenkte på nissen. Bergljot bare lo
da han nevnte nissen ved bordet,
og faren var nok også blitt like
glad. - Hill, nissen, ja, sa hall
bare ...

Berte-Marie var den eneste
som begynte å spørre etter I1IS

sen ...

julekvelden var dell lcngste
kvelden i året, for ela fikk også
ba rna være oppe så lenge de
vi/de. Men jens-jørgen var nes
ten glad da han stod inne på
sengekammerset sitt og skulde
legge seg. Det var neslen godt
at julekvelden var over ...

- Så stille og laus du er,
jens-jørgen - er du ikke frisk?
hadde far hans spurt da han ikke
vilde være med og synge rundt
juletreet.
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Jens-Jørgen kunde hatt lyst lil
<l fortelle faren at hall ikke var
rrisk, al far hans sjøl og Berg
ljot og: alt sammen gjorde ham
dårlig. Men det var best å tie.
Del hjalp så lite hva han sa like
vel. ..

Han slod alene ved glaset
også i kveld. Berle-Marie stupte
til sengs med elet samme og sov
lIet visst nesten før 'hun hadde
lagt seg. Jens-Jørgen vikle ikke
prate til henne, han sa ikke god
natt engang, for Berte-Marie
hadde oppført seg usselt denne
julekvelden. HUll hadde holdt
Bergljot i handa og gått rundt
juletreel. Men han fikk unnskyl
de Berle-Marie litt'. HUll var så
(!L11I1 og bare sju år, og så had
de hun fått en ny kjole i jule
gave av Bergljot.

Ute hadde det sluttet å snø.
Himmelen var så blå, så blå, og
stjernene blinket og blinket så
klare og lyse over den hvite jor
den. jens-jørgen stod ved gla
set og tenkte. Der oppe et sted
bak stjernene bodde mor hans.
Kanskje hadde hUll også juletre
i kveld, et slort, ~nl tre med
stjerner på istedenfor' lys. Og l
toppen av treet satt den største
av alle stjerner ...

Når jens-jørgen så gOdt etter,
syntes han tydelig å kunne se
stjernetreet. Og moren så nok
ham også, og alt· som hadde fore
gitt! om kvelden hadde hun sett.
Sa godt SOl1l alt kunde være hvis
hall bare slapp å få Bergljot til
11101'. Bergljot SOIll bar morens
kiste på loftet, S01ll slo Fagros
og ikke vilehi' gi nisseIl mat· på
selveste julekvelden ...

Nissen ja.
jens-jørgen syntes tydelig han

hørte noen hviske. - Kan ikke
du gi nisse!, litt lI1at, jens-jør
gen, - kan ikke du gi nissen
lill mat, sa elet...

Det målle være maren som
pratet til ham oppe fra stjer
nene. Hvorfor hadde han ikke

sjøl tenkt på det? No sov alle,
og i låven var han da ikke redd
for å gå alene. Oer bOdde bare
dyra og den snille nissen ..

jens-jørgen stiltret seg over
golvet og lied '·rappa. Det knirket
i kjøkkendøra, Illen ingen hørte
ham. Det var så stilt overall. l
benken fant han resten av røm
megrøten fra middagen, og oppe
i skapet' stoel den rosete bollen
som nissen hadde fått graut i
før i tia ...

jens-jørgen øste dyktig i til
ham, det var andre jula nissen
ikke haclde fått noe no ...

Borte på låven var det bek
mørkl', men jens-jørgen gikk mo
dig på. Det var ingen ting å
være reeld for. Tydelig kunde
han hØre stemmen som 'hvisket
no også. - Del er riktig elet,
jens-jørgen, - elet er riktig det.

På den gamle plassen satte
han grautfatet fra. seg. Men å
kOlllllle ut igjen fra låven hastet
elet i grunnen ikke så fælt meel.
Inne val' far hans og Berte-Marie
og Bergljot, Illen de var liksom
blitt så frelllmede for ham alle
tre. Her i låven hadde han ven
ner, dyra og nissen ...

Jens-jørgen satte seg borl'i
høykaggen og ventet litl. Kan
skje kom nissen så han fikk se
snerten av den igjen. Det var
ikke kaldt på låven, grov han
høy over seg kunde han goelt
være der hele natta ...

Hysj. Tasset det ikke borti
høygolvet? Jo .. jens-jørgen satl
spent Iloen øyeblikk, no kom
vissl nissen. Men da lyste del
to øyne borte på brua. Det var
bare Truls SOllI kom ...

- Pis, pis, kom da, lokket
jens-jørgen.

Katten strøk seg kjelent inll
!'il ham og 1110) så det durte i
høyet. Låta virket søvndyssende
på jens-Jørgen. Meel katten i
armene la han seg bakover i
høyet. ..

Nissen kOrtl nok snart.

jens-jørgcn våknet brått ved
at noen ropte navncl hans. Det
var nesten lyst inne på låven.
Han måtte ha sovet lenge ...

Da han så etter borti graul
bollen, var den tom, det fantes
ikke cn bit igjcn. Så hadde nis
sen hatt julekveld likevel da ...

- Jens-jørgen! Ropenc ble
sterkere. Det var far hans som
lette ctl'er ham.

- Ja.
Bare no ikke faren ble sint

for delte ...
Da stod faren rneu ~tt i låve

døra.
- Er du her, jens-jørgen?
jens-jørgen gikk imot ham

l11e(1 (len tomme grautbolJen. 
ja, du skjønner, nissen, den fikk
ikke noe rnat i går kveld, nis-

. sen er ikke vant' til det, for mor
gav den mat støtt ...

Far hans sa ingen ting. Jens
jørgen syntes at han ble så rar.
Kanskje han angret seg fordi han
haddc glemt nisscn.

- Men no er nissen mett, fal'.
jens-jørgen holdt den toml1le
borten i været.

- Din raring, sa fareIl, og
jens-jørgen kjente al han ble
løftet opp og satt på armen. Slik
gikk det ut av I~vell ...

jens-jørgen føfte seg så nær
faren Jlled elt. Del var så lenge
siden han sist sat1 på annen, og
midt på tunet slo han plutselig
begge armene rundt halsen pa
faren.

- Ikke gift deg lIled a Berg
ljot da, far, sa han.

- Nei, men jens-jørgen, har
du hørt sånt, faren lo en liten
latter. - Gifte oss, del har vi
visst ikke tenkt på hverken hu
Bergljot eller jeg, det, sa han.

jens-jørgen ;ble så glad, så
glad. Han klemte far,en hardt og
hviskel i øret på harn: - Del
er ikke sikkert a mor vilde like
dd, hvisket han.
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Dcn store mangel pA rhtoffer
gjM seg ganske særlig merkbar
inncn metallindustricn. Spesielt
da innell de bransjer SOlli ikke
kan betegnes som livsviktige.

Krigens utvikling og teknikk
medfører at nær sagt alle me
taller reserveres krigsindustrien.
Unntatt herfra er dog de c.edle
lIIetaller~, SOIl1 den ikke har bruk
for, Illen disse er til gjengjelå
sterkt ellerspurt i del sivil~ liv,
da de danner el utmerket objekt
for en sikker pengeplasering.

Innen melallindustrien er dei
derfOr gull_ og sølvvarefabrikan
lene som får den sterkeste føling
/lied melalJmangelen.

Noen gullproduksjon har vi jo
ikke her heime. Riktig nok er aet
fra tid til annen dukket opp mel
dinger om gullfunn fra forskjel
lige kanter av lande I, spesielt fra
Finnmarken, men noe Klondyke,
selv i miniatyr, har disse funn
Ikke vis I seg å være.

Her er vi altså utelukkcnde
henVist til import, som under de
nuværende forhold jo er svært
problematisk. Og da glillet cr li
ke eUerspurt Ovcr hele verdcn,
er elet' kIMt al intet av delte me
lall fin ncr vegen hit. Gullsmede
ne blir s!lledcs henvist til det de
kan få kjøpt av «gam1llclt:. gull,
dvs. ringer, kjeder, lIr. e.l., som

Faren salte ham lled på dør
hella. Han var så underlig. Jens
Jørgen hadde ikke sett ham slik.

Og Jens-Jørgen lovle med seg
sjøl: Han vilde bli så snill både
11101 far sin og Bergljot og Berte
Marie og alle, alle. Han hadde
vissl ikke vært SOlli han skulde
bestandig.

Det var virkelig. SOIl1 julens
fred tonte inne i ham der han
stod på dørhella og <:;10 høyrusk
og bøss av seg.
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for eieren ikke har noen nyite el
ler affeksjonsverdi og derfor sel
ges. Det er jo også ell god for
retning i dag, da gullprisen er
steget meget sierH.

Av dette gull blir <let laget nye,
moderne ting, som straks finner
nye eiere. Denne vekselvirkning
har således Ire faser. For del
første gir den eieren av del gam
le gull anledning til å få fullt til
bakebetalt det han i sin tid be
talte for gjenstanden som ny.
Dernest gir den de kjøpelystne
anledning lil å anskaffe en "ir
kelig verdifull gave til seg selv
eller sine kjære, og sist, Illen ik
ke minst, gir den gul/arbeideren
anledning til fortsall å drive silt
virke.

Som man forstår har de gamle
gullgjenstander, SOlli ligger gjemt
upåaklel i en elJer annelI skuff,
sin slore misjon. Her må man
selvfølgelig sc bort fra de ting
som har særlig affeksjonsverdi.
Det kan være el kjært minne el
ler en avdød, en gave for lang og
11'0 tjeneste, ting som Illan selv
sagt holder en fast og verllende
hånd om.

«Sølvet minner - gullel bin
eler,» sier et galllmelt ordspråk.
Uten a kOlllllle nærmere il1l1 pil
sannheten i dette, er det dog et
faktulll al det uforgjengelige gull
alJe dager har værl brukt som
symbol for de bånd som kjærlig
heten binder. De unge, forelskede
lIlenneskers slørste dag er kan
skje ikke den da de vies, men vcl
så meget den dag de vandrer ul
av gullsmedens butikk mcd hver
sin glaIle gullring pa hånden. Det
forteller for enhver al «vi 1'0 hø
rer sammen, og disse gylne rin
ger er bevis for det:..

Gul/mangelen har imidlertid
her nødvendiggjort en forand
ring i produksjonen. De unge
mennesker av i dag har dess-
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verre ingen ank>.cJning til å kjujlc
ringer av det c.purc gull~. I ste
det lages den såkalte «krisering»,
SOIll besIår aven solid sølvring
lIled et tynl «rør» av gull lnlk
ket' utenp.t På denne måte har
man kunnet spare inn ca. 70 pst.
av den gullmengdc SOlli ellers
vilde gått med.

Alle ting er relative her i ver
den, også kjærligheten. Tross
gUllets høyl besungne evne SOlli
c.bindcmiddel» har dt'l ofte vist
seg ikke å holde, formedelst sin
skrøpelighet, mcn gullet er ved
varende det symbolske bindeledd.
Selv 0111 <le unge menneskers rin
ger av i dag ikke inneholder dCI
de gir utseende av, kan kjærlig
heten være ekte nok, ja kanskje
i høyere grad cnn om ringene
hadde vært av massivt gull, og
del kan derfor fremdeles sies:

«Sølvet minner - gullet bill
der.~

L. J.

q:;.imerÆe

L
SPALTEN

En gravør med dårlig hukolll
meIse er del som er den direkte
foranledningen til at «Blå M(///
rifil1s~ er verdens dyreste fri
merke. I 1840 forsøkte den da
værende briliske poslministeren
Hill å skaffe seg et frimerke SOlli
skulde gjelde over hele del bri
liske imperium, men reformen
gjorde fiasko, idet flere av kolo
niene strengt holdt på sin rell til
å gi ut sine egne frimerker. I 1847
fikk Mauritius en slik tilla"telsc,
!tg postmesteren på øya gaven
gravør i oppdrag å komponcre el
slikl merke. Etter å ha gil!' sine
direktiver, tok han «weekend~,

mens gravøren satte seg til å ar
beide.
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e5 X '(14

SeG-e5
Se5 X 13

D14-e4
trygt gi opp.

SI3 X h2!
De4-cf4
Sh2-g4

Tf8 X Il!
w. M.

Il. ---
12. Db4---a3
[3. Lg5 X f6

14. Da3 X <l6?
Del gode trekk Ld3 er ell1l0

ikke gjort, da kunde hvits konge
foreta rokade i neste trekk. No
trekker det opp til uvær for ham.

14. - - - L<l7-e61
15. Sb5-e7? TaB-d8
16. Dd6-a3 D16-e5
17. Se7 X eG De5 X e4 +
18. Kel-<l2 17 X e6
19. 12-13 De4---14 +
20. !<el2-e2 el4-el3 +!

Hvis L slår c13, så Tel8 X c13!

22 K X el3 (ikke O X tl3, fOt"

Sb4 +. og D går tapt). Tf8-t18
+ og lell ~seier.

21. Kc2-dl
22. b2-b3
23. Da3-eJ

Her kunde IlVit'
24. Del-e3

25. Dc3-el
26. Tal-bl
27. 1'111-114

Oppgitt. Anl11. av

Nr. 2 spilles i Sarpsburg:
Sjakklubbs korrespondansetllrnc
ring i A-klassen.

Hvil: Sorl:
B. Tobiassen. W. Martillscll.

1. d2-<14 Sg8-f6
2. Sgl-13 c7-e6
3. e2-e3 el7-t15

4. Lf l-d3 c7-e5
Denne spilJcåpning l1led tI

bønder kalles for CoJlcs system
og anvendes foruten av E. Collc

selv også av andre slonneslerc.
5. b2--b3

Etter teorien anbefales e3, som
vanlig spilles. Ovennevnte trekk
ser ikke bra ul.

5. ---
6. e3 X cl4

Ikke S X d4, far da spilles
e5, og SOl'(' får et sterkt sentrul\1.

o-o

Le8-cl7
e5 X el4

J. path
Hcnry Petterscn,
Mosjøen (hvit)

Wilbert Martillsen,
Sarpsborg (sort)

5g8-16
e7---e6

U8-b4
e7-e5
d7-d6

00000000000000000000000000000000000000000000000000

[ooS i ;.I~ I~ S.I ;.1 te IlaJ
Herr redaktør.
Jeg sender inn to particr til

sjakkspalten. Det ene er spilt i

A-magasinets korrespondanse
turnering, hvor jeg som sorl vant
lllot Henry Pettersen, Mosjøen.
Det spiltes i klubblllest'erklassens
gruppe I, som telte 5 mann. Noen
avgjørelse av kampen i denne
gruppen foreligger enno ikke.

Det andre spilles i Sarpsborg
sjakklubbs korrespondanseturne_
ring, som finner sted i dis~c da
ger. Dette padi spiltes i klasse
A, hvor jeg vant en hurtig seier
over B. Tobiassen, I'akket være
hans svake spill.

TI;:GN OG TALE

I. e2-e4

2. Sgl-13
3. Sbl-c3
4. Ddl-c2
5. e2-e4
G. cl2-d4

J G. trekk torele a2-a3 Ita vært
bedre. SOft viJcle da spill Lb4
-aS.

6. - - - e5 slår el4
7. Sf3 slår d4 eG-e5

Delte trekk ser vågsomt ul,
lllen sorts fører søker nye veger.
SbS-e6 viJcle vært beelre på sin
plass.

8. De2-a4 +
9. Da4 X b4
10. 5c3-b5
Il. Lel-g5?

Dette trekk er ikke bra. Beelre
var førSI' Lel3.

solgtes 1939's makulatur i Sve
rige, og det ble om lag G tOnn i all'!
Over 4 tonn er allerede solgt, og
snart er partiet slut/'.

,

*
elet svenske rostmuseet fin

iles en meget verdifull fril11erke
samling. Hvert år får en 0111 lag
'~OO nye merker fra alle verdens
i<anler, dvs. fra eie land SOIll til··
IlØrer den internasjonale verdcns
postforeningen. Samlingenes V('l'

~Ii el' allerede oppe i millioner!
Bare en enkclt gave - fra den

wenske ministeren i USA - står

110 i en verdi av ca. 400000 sven·
ske kroner.

Men - han hadde glemt hvil
ket ord 50111 skulde slå etter
«POS!». Han gikk til post'kontoret,
og der stod det «Post Office»,
og så gikk han heim igjen og
graverte dette. Del ble stor skall-
dale, cia postmesteren korn heim:,
for lian hadcle sagt at det skulde
slå «posl' paid», dvs. portoen be·
talt. Hele oppjaget målte altså
kasseres, men postmesterens frue
tok Linna et mindre antall merker,
SOIll hun vilcle gi noen venninner
av seg. Snart ble disse feiltrykte
merkene en verdenssensasjon og
gikk fort opp i en verdi av 1000
pund! I dag cr de fak('jsk grense
løst verdifulle.

224

*
Italias eieisle verdipostfrimerke

',l':lInmer fra 0111 lag år 1500 og
finnes på el brev som en kjøp
mann i Aleppo skrev til Leonardo
da Villei, meddeles del.

Kjøpmanncns brev til den be·
rømle italienske kunstneren I11cd
dcUe ham at det var sendl ham
en pakke malter med et veneti

ansk skip. Brevet Sam også ble
befordret av den venetianske sjø
fartsorganisasjoncn, bar SOlli por
l.otegn et rundt stempel med en
helgen figur og 2 lanser i midten.

Brevet fantes tilfeldigvis i en
pakke makulatur SOI11 skulde øde
legges, og dct befinner scg no i
elel venezianske Museo derra Pao
lera.

Etterspørslene ett'er makulerte
frimerker stiger stadig. I 1943
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vår by på en turne de foretok.
Han reiste og opptrådte under
sitt- kunstnernavn: Don .

.. , S0111 for meg ikke sa
noen ting. Hadde han derfor ikke
oppsøkt meg og min kone, var
aldri dette blitt skrevet.

Visstnok hadde vi sett annonsen
0111 foreslillingcn og omtalen av
tryllekunstneren i avisen, men del'
var ikke nevnl med et ord al han
var døv, og da vi sånn i alminne
lighet er heilllcmcnnesker med cl

lite nøste il passe på, gikk denIle
reklamen hus forbi. ,

Men den som ikke gikk hus for
bi, det var Arne P. & K. B. En
kveld vi satl på kjøkkenet (nøstet
sov fast· og rolig), åpnet døren
seg langsomt innover. Ingen ting
å se. Hvem og hva mon det var?
Der stakk et hode inn. jeg be
trakter del litt. Et gjenkjennelsens
smil og opp av stolen i en fart.
Kom inn.

«jeg har en med meg»', sier
han. Og der kommer hUll. jeg
hadde «hørt» at Arne P. nylig
var blitl' gift og lykkønsker paret,
idet jeg ikke våger å mønstre
«fruen».

«Hva?» spør Arne, «jeg girt?
Ha. ha, ha», ler han. Enda cl
rykte avlivet. De døve er også
flinke til å lage rykter i disse
ryktenes tid, ser det ut til. Det
var fjæra SOlli ble til fem høns.
Bare synd at disse hønene som
ble avlivet, ikke var til å ha i
gryta.

«Hva gjør du på disse kanter
no?» spør jeg, «elet Cl' over 9 51'
siden du var her sist».

«Har du avisen?»
ja, jeg finner fram byens avis,

og der peker han på en stor an
llOllse om «Stor Magisk I~cvy»

et'C. Det var onsdags-avisen. Fre
dag skal det være 2 forestillinger,
og vi får innbydelse til en av dem.

TEGN OG TALE

en sort brikke, b4 likeledes en,
og den annen b-bonde, opprin
nelig fra e2, 3 sorte brikker.

Den tenkte hvite bonde b7,
opprinnelig utgått fra f2, har slått
4 foruten den sorte offiser på
eS, altså 5 sorte brikker. Alt iall
10 serie brikker.

Så trekker man 10 fra l G, tel
ler de sorte brikker sorn er igjen-på diagrammet, det er ganske
riktig 6. Altså stemmer regne
stykket.

«Var det det hele? Hva er da
poenget?»

Så aner man uråd og ser nøy
ere etter, og da oppdager man
at Loyd i nye omgivelser har an
vendt et gammelt fiff som han
har brukl før. På e7 og g7 fin
nes en sort bonde. Følgelig kan
den løper som ved spillets be
gynnelse stod på f8, ikke være
slått av noen bonde. Med andre
ord: den løsning llIan var k0111
Illet til, var -ikke riktig.

Man må da ant'a al den første
antagelse var riktig, og at hvits
siste trekk Ilar \lært Kf3-g3 +.
Kongen må cia ha vært angrepet
av sort dronning og tårn sam
tidig, hvilket kun kan være skjedd
på en måte: Kongen har slåH
en sort bonde på g3, som har
avdekket dobbeltsjakk ved fra f4
å slå en passant en hvit bonde,
SOIll i hvits forrige trekk er gått
fra g2 til g4 for å parere den
sjakk som sort har gitt med sin
dronning. l sannhet tilbakeblikk!
avslutter den danske problern
forfatler j. jespersen sine be
merkninger.

Der var en gang (begynner
atle eventyr) i høst at Arne Pe
terson med assistentene Karin
Berg og Arnfinn Matre gjestet

Skill.mag. 189/.

en, dø.fJ- t'l.fjeeefcuMJ-tn,e'l. Mm CJiø.'l. det f.'l.a.

:f""ele P"',j o.q. .to.t ~",e.ee ",,,det Co.teuieli"q.e"e,

o-o

SbS-c6
Sf6-e4
US-d6

f7-f5

f5 x e4
OdS-fG
Of6-e5

e4 X f3 e.p.
Sd4 X 13

De5-h2 +
Dh2-hl +

Ohl X g2 +
TfS X f3 +
eHer noen få

neI'.
12. Ld3 X e4
f3. Sf3-g5
14. Tel-fl
15. 12-f4
16. Sg5 X f3
17. Tfl X f3
18. Kgl-fl
19. Kfl-e2
20. Ke2-d3
og hvit gav opp
Irekk.

Anm. av W. M.

6.---
7. c2-c3
8. o-o
9. Tfl-el

10. 112-114
Il. c3-c4??

Bedre var Lcl-b2.
Il. - - - Se6 X d4!

El ulmerkei offer. Hvis 12. Sf3
X <14 så D X h4! 13. L X e4,
f5 X c4, 14. Le3-Ld7 og vin-

Løsning al' oppgal'en i jorr. nr.
Man ser straks al hvit i siste

Irekk hal' gitt sjakk med løper
a8, hvilket kun er blitt mulig
gjort ved avdekning. Ved første
øyekast· ser det ut S0111 om den
eneste lllulighet er den at hvit
konge i siste trekk fra diagonalen
a8-1l I er trukket fra f3 til g3,
men man blir hurtig klar over
al da m.1ltte sort tårn og dame
samtidig ha angrepet hvit konge,
hvorfor man forlater den første
innskytelse. 5.11 oppdager man at
en hvit bonde på b7 kunde ten
kes å ha avdekket sjakken ved
å slå en sort· offiser på e8 og
selv blitt forvandlet til drollning.
No er det bare gått et par mi
nutter og man tenker allerede
ved seg selv: rart at amerikaner
Ile måtte bruke 45 minutter på
(len ne oppgaven! Men så får

'll1an øynene opp for de mange
hvite bønder og begynner å lure
på om stillingen muliggjør at det
har stått en hvit bonde på b7.

Så begynner man å telle de
slag som er gjor!. a3 har slått
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et inteJw.ju med

Al vid Røslad

Ylø4tad ..Il!l-lJ.id

svensker, finner og dansker. Et
t"Cr kongressen startct jeg sal1l
men med hørehde idrettsmenn i
noen år.

- Når deltok du første gallg
i Norgesmesterskapet?

- Del va l' i Oslo i 1932. Jeg'
var ela med i lengde, høyde, ku
le, diskos og 100 meter løp.

- Hvordan klarte du deg?

- Det gikk fint. Jeg vant
uventet fire øveJser. Men før det
le var jeg med og representertc
Norge ved Døve-olympiaden i
Niirnberg. P<'i gjennomreisen dil
oppholdl vi oss tre elager i Ber
lin; elet var meget intercssant å
bese severdighetene Berlin hadde
å by på.

- Hvordan gikk elet så i
Niirnberg?

- Ja, det var i stavspranK
jeg ble nummer en. Jeg lrodde
ikke selv jeg skulde greie det.

·for jeg hadde hodcpine og kval
me og holdt på " kaste opp.
lllen det· klarte seg fint lell.

Ja, slike søllner SOlli Arvid
skuldc mor Norge hall mang-c
av, rOr cn slik kampvilje og t'f1cr-)I. A.

Jeg har t-enkt llleg at det kun
de være mOrsomt lar «Tegn og
Tale.»s lesere å få høre litt 0111 Ar
vid Røstad og hans karriere SOI11
idrettsmann og hallS rciser til
utlandel. Del var ikke slllålle
rier han hadde å fortelle. Men jcg
kan dessverre ikke ta lllcd alt og
legge for slort· beslag på bladets
spaJlerom. Jeg traff ham altså,
og det førsle jeg spurte om var:

- Hvor gammel var du da du
startel din løpebane som idretts
mann?

- Jeg var cirka 16 år" den
gangen jeg slmtet ved Verdal
Idret"tslags stevne.

Hvilke øvelser var du
med i?

- Del var høyde, lengde og
tresleg. Det var en uventet over
raskelse å vinne alle tre øvelser.

- Var du med på flere stev
Iler deretter?

- Nei, jeg deltok ikke på tre
år. Men da jeg var 19 ål' gam
mel, var det kongress for døve
i Trondheim. l samband hermed
ble det også holdt idrettsstevne.
Min no avdøde bror, Gunnar,
SOill også var døv, tvang l11eg
til å delta.

- Hva slags ø\4Clser var du
llled i?

- Det val' lengde og høyde.
Jeg ble best i lengde og nUlIl
mer to i høyde.

- Var det mange SOlli del
tok?

- Ja, elet skal være visst. Det
var foruten oss nordmenll også

I<ritikken i avisen var rosende.
Og Arne P. var fornøyd.

En uke elter arrangerte han
selv to forestillinger i en forstad,
også med nær fulle hus. Og sa
gikk turen videre. Til nye sukses
ser? Vel biASI, løve.

Fredagen kOllllller. Byens stør
ste lokale Cl' leie!. I god lid slik
ker vi oppom, bak scenen. Hilser
på kunstnerne. som pl1no ikke har
JlIgl sisle' hånd på verke!. Tar en
lill" over scenen og kikket' ned i
salen gjennom el hull i teppet.

Det var ikke komlllet mange cnna,
men elet er el kvarter igjen. Og
da teppet går opp, er del praktisk
talt fullt hus.

Arne Peterson kommer scene
vant inn. Opptrer med den mest
selvfølgelige og nOllchelante mine
av verclen j kjole og hvitt og med
floss på hodet.

De forskjellige 11I1111ll1Cre går
flott og kvikt unna uncler stor
jubel og latter. Særlig CIl gang en
gutt har vært oppe på scenen for
å kontrollere al det går «riktig»
for seg. Glltten blir takket for
hjelpen og snur for å gå ned i

salen igjen. Han blir ropt tilbake,
og idet han kOlllmcr helt bort til
Arne, tar dcnne et tak i gul1ens
slips llled den ene håntl, mens
l1an med den annen hurtig trek
ker en saks opp av IOlllmen og
klipper slipset av. Alt gikk så
kvikt, og guttens fjes var så pus
sig al folk skoggerlo, ja, en del
lo så tårene trillet, og selv da
A. P. holdt på llled neste num
mer, salt en del av latteren igjen
f ra det forrige. Slipset ble
klipt (lV flere ganger og Il'yltet
salllmen til et hell slips igjen. Jeg
skal ikke gå i detaljer, men bare
nevne at han var i besitt-else av
en fingerferdighet som var rent
fenomenal. l en forhåndsomtale
i avisen nevnte red. at flere be
rømte tryllekunstnere tidligere
hadde gjestet byen, bl. a. 501i
mann, Arnardo etc. og at· A. P.
ikke stod tilbake og nok vilde
føye seg verdig til rekken av de
tidligere tryllekullstnere.

Fredag kveld ble elet 2 fulle
hus, og på manges oppfordring
ble forestillingen gjenlall d,lgen
eller. D<l ble del nok cl rulH hus.
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gi ll1å vi la halten av for, og: jeg:
Cl' l1leget s~olt over å være hans
venn.

Elter heimkomsten fra Tysk
land var han Illed i fire Norges
lI1csterskap for døve, og i 1935
var han med og representerte
Norge under Døve-olympiaden i
London.

- Hvordan hadde dere del på
reisen til England?

- Det var en fin reise over
ordsjøcn. Om kvelden kom vi

frallI lil Newcastle og drog
straks videre med jernbanen til
London. Der bad vi 0111 å få låne
en idrellsplass lil å drive vår tre
ning før konkurransene med de
utenlandske idrettsmenn. Men del
var del ikke så lett å få tak i, så
vi målte nøye oss lIled å Irene i
Hyde Park.

- Og øvelsene?
Høyde, lengde, stav og

hekk.
Del var vel flere olympia-

der?
Ja, den neste ble holdt i

Slockholm i [939, like før kri
gens Iltbrudd. Der bal' del' løs
for Illeg i høyde, lengde og stav.

- Og så etler at du kom heim
t1crfl'<l?

- Da startet jeg ved hørendes
stevner og høstet mange premier.

- Har du blitt kretsmester
noen gang?

- Ja, jeg har vært kretsmes
ter for Nord-Trøndelag fire gan
KeI'.

- Enn internasjonale stevner?
- Ialt seks - det var i Oslo

«Il gang, København to ganger,
Goteborg en gang o~ HeisinR
fors en gang.

- Hvilket land syntes du besl
UlII?

- jeg synes Tyskland var
mest interessant ti reise i. Dess
ulen var de tyske jernbaner me
~ct behagelige å reise med, de
kjører meget fort, mell rolig. Her
h~illie rister togene som ll~r en vål
hund rist~r seg.

TEGN OG TALE

- Du hadde vel noe Il vanske
ligheter med å forstå dl' uten
landske døve?

- Det var bare de danske
døves tegnspråk det kunde være
tale om å forstå noe av, da deres
legn så noenlunde likner dem vi
bruker heime.

- Du tenker vel på å slutte
sorn idrettsmann?

- Langtifra. jeg brenner frem
deles av lyst til å konkurrere med
de døve igjen når krigen er slutt.

- Hvor gammel er du no?
- 38. Men det spiller for meg

ingen rolle.
Så vil jeg avslulte intervjuet

mett å sette opp en liste med
Arvid Røstads beste resultater i
forskjellige øvelser:

60 Ill: 7,7.
100 m, 12,1.
200 111: 27,0.
400 m: 60,1.
110 m hekk, 18,6.
Lengde: 6,36.
Stille høyde: 1,33.
Stille lengde: 2,92,0.
Femkamp: 2131,73 points.
Høyde: 1,71.
Tresteg: 13,81.
Stav: 3,26.
Kule: 10,10.
Diskos: 32.81.
Slegge, 21,19.
Ja, det var altså alle hallS ~lvel

ser, som han har deltatt i med
slike fine resultater, og 110 håper
jeg bare at leserne er fornøyd
med dette intervjuet.

Eivind Hn~sl(/cI.

General Hl/gh L. Seolf, stab
sjef ved den amerikanske arme,
en godmodig og flink mann, for
lalle engang en journalist i Chi
cago, hvorledes han som ung løyt
nant hadde fått i stand fred lI1ed
fiendtlige indianerstammer:

Det var i 1878 at de lå i krig
med de fryktede Chcycl1nc-india-
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nern\: ved «de svarte høydene»
langt oppe i Dakota. Der opp
nådde Scoll en konferanse på
t-egnspråk med høvdingen. Eller
samtalen vasket høvdingen krigs
malingen av ansiktet sitt som
tegn på underkastelse.

Scott stilte indianerne i Arizona
tilfreds i 1908, og i 1911 over
talte han Hop i-indianerne til a
stanse fiendtlighetene sine, og I

1913 ordne I han en konflikt med
Navaho-indianerne i New Mexico.

Blant indianerne fikk Scoll til
navnet «Mole Tequop» - «man
lIell som snakker Illed hendene...

no.'U1Wæ
dø.l,l.e-~~.

En sak som vil vekke stor in
teresse i alle nordiske land er
muligheten av atler å arrangere
nordiske døvekongresser når for
holdene tillater mellomfolkelig
samvær SOlli før i tiden.

Sekretær Gasla Wiberg har for
en tid siden utviklet den svenske
døveverdens syn på delte i en ar
likkeI hvorav vi lillater oss å
gjengi følgende:

De nordiske <tøvekongressene
er en ide og et foretagende som
vi bør verne Olll så godt vi kan.
De er et av de få bånd vi hal'
SOlli sammenbinder Norden i dis
se splittelsens tider. For meg SOI11

har vært med fra begynnelsen av
står det klart at vi ved den før
ste nordiske <løvekongressen i
København, som var arrangert
både SOIl1 kongress og Iltstilling
all diJlles arbeider, hadde fUllIlet
dell aller ~iktigste form fOr et
slikt initiativ.

Kongressen representerer. teo
rien - ulstillingen praksisen.

Hensikten med både utstillin
gen og kongressen er jo først o~

fremst å hjelpe de døve lil bedre
ervervs_ og arbeidsmuligheter.

Naturligvis hjelper en ulstil
ling best i så henseende. Vi kan
1.1 cl enkelt eksempel: En hånd-
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verksmester, SOIll ikke Ilar sær
lig høye tanker Dill de (loves mu
ligheter SOlli arbeidsfolk, leser i
avisene Dill kongressen. Refera
tet interesserer ham ikke særlig.
og han forisetter llled noe annet.
De døvstulIlme har altså ingen
nytte av del. Men hvis salllme
mester leser 0111 en utstilling, så
går han rimeligvis bort og lit
ter på den utstillingen, og da får
han vite hvor dyktige de døve
håndverkere SOlli oftest er. Han
går derfra ell erfaring rikere. En
dag søker sA en døv arbeid hos
ham. Mesteren kommer til å hu
ske på utstillingen og gir den
døve arbeid. Dette er en direkte
følge av /I/stillingen.

Kongressen med alle sine re
ferater "adde ikke kunnet gjøre
det,

Teorien har naturligvis også
sin verdi som orte framholdt.
Men la meg likevel stille et spørs
mill:

Hvor maflge døve har nytte av
tillatelsen til å kjøre motorsykkel
eller bil? Nei, elet er nok utstil
lingen som gir det beste resultat
med omsyn til arbeidet og kam
peil for tilværelsen, iallfall for
de aller fleste døves vedkom
mende.

Hvis det ikke blir flere nordi
ske døvckol1gresser, så kan iall
fall det lille Danmark Ila æren
av både å ha begynt og sluttet
serien av slike kongrcsscr og ut
stillinger.

En kongress med dens store
og kostbare apparat har ikke
noen berettigelse, med mindre det
finnes diskusjonstemaer som kan
ha betydning fOI alle de flordiske
land! Meget SOIll kan ha betyd
ning i Slockholrn og Helsinki, har
ingen interesse i København eller
Oslo og omvendt.

Det vilde være fristende å ga
enda mer detaljen inn på dette
spørsmillet, lIIen jeg antar det er
bedre å vente med det til det er
lill fredeligere omkring i verden.

Ulvehyl kløver stillheten, flok
ken har los på en hjort. SOlli grA
skygger jager villdyrene over
snømarkene og blir bort-c. Del
er årels lengste og mørkeste natt.
Midtvinternatl.

Frøyshoyet skyter sin dystre
gavl opp av snøen. I sekler har
det ståt1 der, tømmerveggene er
blitt fete av røyk og blod fra
talløse ofre. Innerst i skAien står
guden. Kald og forferdelig står
han der og stirrer, han er som
et bilde på sine dyrkere og deres
harde liv. Av og til kaster lang
ilden framme på jordgolvet et
flakkende skjær over statuen så
den synes å røre på seg; tell1pel
tjenerne - som strør halm ut
over golvel og ellers gjør rede
til festen, skuler med redde øy
ne bort på guden.

Men i døren slår Vige, offer
presten, og lytter ul i nattcn. I
åtti vintrer har han vært midler
mellom gliden og menneskene.
En hard tjeneste har det vært,
guden krever meget for å gi
menneskene sin stølte. No Cl' Vi
ge {·rett og Icnges etter freden
hos gudene. Det hvite hårct hen
ger i tafser ned på herdcne, hen
dene er magre og svære, den ene
støtter han til dørstolpen, den
andre er krøkt i beltet. I natt
skal han igjen be guden Olll godt
år og fred for folket, men han
har også en bønn for seg selv
i natt Han fryser under den tun
ge skinnIlludden og går inn til
ilden for å varme seg.

Men langt borte hopper små
røde flammer over snøen. Det er
fylkeskongen SOlli kommer til
midlvintersblot hos Frøy. Kon
gen er enno ung av år, og sinnet
er barnslig mykt. Noe rørle seg

i hans hjerte da han lot menne_
ne hente ut trellen for å binde
hal11. Han forstod del ikke, men
delte er hans første offerting,
han må følge slektens og livets
krav og gjøre seg til venns med
guden, derfor vn han gi Frøy
del størsle offer i natt.

Menneskeoffer. ..
Mennene lar seg fram på tru

ger og ski, de er kledt i dyrl'_
pelser og bærer sverd og hrede,
runde skjold, og hver mann ly
ser seg fram med en Iyribrallll.

Men midt i flokken går trel
len.

Han er blindet på hendene o~

t-rekkes Illed SOlli et slaktedyr.
Ingen snakker til ham, han 11l;i

bære sin angst alene. Vel er det
tllngt å være trell, men livet Cl'

ham likevel kjært, ja, en stor
glede har gitt det mening og
innhold. Kjærligheten til kvinnen
og barne\". Men no er del slutt,
hun skal gis til en annen, og
barnet skal glemme sin far. Hall
skal dø. Han Ilar sett den gill11le
oHerpresten blote andre treller,
og fryser i angst - og fra dy
pet av sin redde sjel roper h.l11
lil ukjente guder om nåde.

Flere og flere lys blusser i
snø-ødet, - folk samler seg til
vinterblot. Framme ved templet
stikker de faklene i veggringeIlc
eller i snømuren omkring. De
røde flammer kaster et tungt
skjær over lempelveggene og
den hardtrampede vollen. Tje
nerne har sopt snøen vekk fra
steinalteret. Det har stått der pa
vollen fra før hovet ble reist, og
er så ~ellig al bare mennesker
må ofres der. Tusener er de trel
ler og krigsfanger som har farget
langsteiIlen rod Illed sitt blod. -
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før manns minne, ofret
øndene sin konge der på stei

nen, da hadde det vær! hunger
tre år i trekk. Siden da har gu
den [åt!' menneskeoffer hvert år,
og slik må det være til tidenes

ende.
Da kongens følge kammer

nær hovet, bryter trellen sammen
og blir båret fram på et skjold.

Der blir han grepe.~ av tempel
tjenerne og bundet ~la.ken til of
fersteinen, mens Vige og lyden
bærer guden i prosesjon 0111

kring templet. Siden tar Vige
offcl'karret og den urgamle stein
kniven i sine skjelvende hender,
mens Ireilen ynker seg under
mennenes jernharde grep og
stirrer i redsel på der: gamle
mannen som nærmer seg.

Skinnkledte høvdinger står
omkring. De kan tyde gudens
svar etter som blodet rinner fra
offeret'. Kongen står her og
kjenner igjen denne underlige
rørelsen j silt hjerte. Det dun
skjeggete gutteansiktet skjelver,
men han forstår ikke silt hjerte.
Alt løfter Vige kniven og roper:

«Jeg gir denne trell til Frøy
for godt år og fred ... Unh også
Vige freden no,» mumler ha'n og
boyer seg over trellen.

Da er det som 0111 himmelen
blir Icvende over dem. En stjer
nc løsner og farer gjennom rom
Illct, flere følger - de store
hill1J1lelfaste runer fUSel' i knit
rende raseri over landet, 1110t sør.,
mot sør går de alle. Mennene
roper og peker. Noen løfter skjol
dene over seg SOIll om de. vil
flykte, og Vige nøler i sin blo
dige gjerning.

Mer enn hundre vintrer hal
han levd, men aldri har hans vise
øyne sett slike jærtegn. Farer
Ila også stjernene til Hel, da
vet han det er Filllbul,,;.tfer som
komIller, da vet han det Cl' Rag
narok som kOllllller. Sijerner
langvegs fra suser over dem,
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faklene blafrer og slokner. Øde
og sljerneløs blir naHen.

Da er det som Allheimen åp
ner sine porter. En veldig stjerne
løfter seg på himmelen, og dell
svarte Illidtvinternatl blir lys
som den klareste dag. Mennene
blendes av lyset, de slipper skjol
dene og gjemmer øynene bak de
svære pelsvantene. Vige senker
hånden mcd kniven og Intimler:

«Mon Balder er kommet l"iI
bake fra Hel - eller hva er det
te for jærtegn? Vil ikke Frøy ha
menneskeoffer, siden han gjør
natt til dag?»

Mennene står tause. Selv trel
len glemmer sin angst der han
ligger naken og bundel, lyset
kjennes mildlog svalende som
på en vårdag. Da slipper Vige
kniven, han famler for seg med
hendene og st'uper. Hpdet slår
hardt mot steinafteret så skafJcn
brister.

Da er det som der unge kon
ge kan tyde silt hjerte. og han
roper høyt:

Edle metaller har til alle tider
vært ettertraktet av menneskene,
men ingen i den grad 30m gullet.
Fra det enkelte menneske til hele
riker har de vært besatt etter et
umettelig begjær etler det gule
metall. Et begjær som har
utartet i den grad at menne
sket til slutt er blitt gullets slave.
Ikke noe mieldel er blit"l skydd,
intet hensyn tatt, bare man er
kommet i besittelse av gull. Ikke
noe metall kan derfor framvise en
slik bloddryppende historie.

Allerede i oldtiden var gullet
kjent og etlertTaktet i fike høy
grad SOIll i vår tid. Den greske
kong Midas (død ca. 700 år f.
1(1'.) hadde tatt Dionysos' pleie
far, Silenos, til fange, men frigav
ham. Som takk for dette skulde
kongen få oppfylt et ønske, og
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«Gi trellen fri! Frøy har selv
kåret sil'l offer!»

Trellen fallt sin kvinne i hu
sets mørkeste krok. Der haclcle
hun gjemt seg med barnet. Hun
hadde ikke tårer for sin angst
eller skrik for sin smerte da hen
nes husbond ble ført bort, men
no skriker hun da han huker seg
gjennom den lave døren. Hall
tar hennc og barnet i favn og
forteller det· vidunder1.ige som er
hendt. Han hvisker om sinc
stumme rop til en ukjent gud.

«Han var det SOI11 gav meg
tilbake til livet, han må være
mektigere enn Frøy og alJe an
dre guder. Kvinne, la oss tilb\.:
denne ukjente gud n~ i natt, og
siden hVG{t· år på denne natt ... »

Så sier sagaen:
På den lid keiser Augustus

rådde for verden, tok Frode ri
ket etter Fridleiv, sin far. Da
ble det straks gode år og fred,
og nordmennene kalte del Frode
freden.

han ønskes da al alt han rørte ved
skulde bli til gull! Ønsket gikk
i oppfyllelse, men fikk skjebne
svangre følger. Da han vikle spi
se, ble maten forvandlet til gull
når den berørte kQngens lepper,
vinen stivnet til gull, 111. a. o. midt
i sin herlighet og rikdom !loldt
kongen på å omkomme av sl1lt.
Hall målt'C til slutt be guden befri
ham far gaven og fikk beskjed
om å bade seg i elva Paetolos,
som sielen var gullføl'cnde. Jn,
således forteller sagnet, og Ira del
den SOlli vil t

Historien derimot kan fram
viste enda mer dramatiske, virke
lige hendinger i kampen om gul
let, men vel ingen mer drastisk og
nedstemmende enn historien om
Inkarikets undergang.

Inkariket var et stort rike som

,



kunde også få et videre
og et avskrekkende eksempel er
kampen om Dewils Creek.

Noen spaniere hadde her fun_
Ilel gull oi avmerket og reKlSlrcrt
sine felt - «claim» - på lovlig
vis. En del irlendere, SOm hadde
en aning om feltenes rike gulJil1l1_
hold, besluttet å rydde spanicnJc
av vegen og selv overt'a feltcll\:.
For å utslette alle spor, hle el11
betsmannen som hadde registrert
feltene, også talt med i beregnin_
gen. De ble sperret inne og hll:-Cl
svidd av over hodet på dem. Imid_
lertid lyktes del' en av spanierne
A kamille unna. Han varslet lIOCII
av sine landsmenn, SOIll så gikk
til angrep på overfallsmennenc.
Disse fikk på sin side hjelp av
sine landsmenn, spanierne yth..'r
ligwe av sine osv. Slridighc.:lclIl'
tok liI slutt el slikt omfang at
militær l11åtle~ulkolnll1anden.'s. I{e_
sultatet ble at helt nye eiere kOllI
i besittelse av feltene, da tie opp
rinnelige eiere var drept.

Seinere fikk Australia sin «gull_
alder» og ved <'irhllndreskiflc.:l
Klondyke i Norcl-Amerika. Dette
siste er eie l' vel, S0111 gjennurn
jack Londons bøker har sall fan
tasien i sving og lagt eventyret
og spenningens glorie 0111 gull
graverens hode. Men, her SOI11
overalt ellers, har det utviklet seg
til industri som beherskes av slore
selskaper som driv.er det hele ra
spjonelt, og gullgraverens roman
tiske liv hører derfor historien til.

Hva er no gull?
Til «edelt metall» henregIlcs de

metaller som finnes i rell tilstand
i naturen ut.en at dette dog alltid
behøver å være tilfelle. Gullet' fin
nes dog i de fleste tilfelle SOl11

fritt metall. Man skjelner mellol11
to hovedformer, cl. e. berggllil og
vaskegull. Med bergguJl menes
gull som er innsprengt i steiner
som klumper eller fint korn. l
l<atifornia er funnet en gullklump
på 35 kg og i Ny-Syd-Wales en
på hele 70 kg. For å utvinne dette

~Æ eTe jimwel'

!JO/Il aner/el'er I blade/.!

~~~-,-TEGN OG TALE230

Vill' dannet av indianerstal1ll11er i
Syd-Amerika. Dets veldige gren
ser sIrakte seg både nOrdover i
Ecuador og sydover i Chile. Ho
vedstaden var byen CllZCO i elel

Iluværende Peru. Jnkariket ble <111-

l<lgclig grunnlagt i slutten avelet dem selv utelukkende var brukt
I l. århundre, men noe sikker!' til smykker c.l., trodde kongen
herOIn vites ikke. Dets sal11ful1l1s- han også skulde red eie sil'l liv ved
orelen er i eldre historieskrivning gullets hjelp. Kongen tilbød dcr-
beskrevet SOI11 en langt fralllskl'c- ror Pizarro at han vilde fylle del
dell statssosialisl11c, noe som ny- 1'0111 han oppholdt seg i lIIed gull
cre tids forskning hverken be- så høyt SOlli en manns oppsfrakte
nC'kter eller bekrefter. Ryktet Om h"nd kLInete nå. Dette kunde la
d<'ltc land med sine ufalt'elige rik- seg høre i fall det var en vanlig
dommer, et EI Dora<lo, nådde og- lrang celle han befant seg i, men
sti til spanicl"J1c ved del Karibiske når en hører at «cellen» var ca.
have. En av disse, Francisco Pi- 7 meter lang og fl l1leler bred,
lilJ"l"O, kanskje den mest hensyns- • synes tilbudet utrolig. Allikevel
løse, brutale og troløse oppdagcl-Ulyktes det i løpet av noen måne-
sesreiscnde SOI1l historien kjell- der å skaffe gullet til vege, salll-
ner, beslelllte seg for ;i erobre tidig SOnl også to mindre rOIll ble
d<'lte l.'lIlCI. Det tok ham åt·te ål fylt mcd sølv. Etler at kongen pa.
f\1r lian nådde silt mål, mel1 da denne måte hadde oppfylt sine
tok han også med hensynsløst forpliktelser, ble han på den
begjær til seg alt han klarte, og skjendigste måte henrettet.
da i første rekke gull. Deltc er Dette hendte for over 400 ill'
for øvrig el trekk som ikke cr siden, men begjæret etler gull og
eget for Pizarro, men typisk kampen om <let er i mellomtiden
spansk framgangsmåte overfor øket' i uhyggelig grad. Ikke minst
sine kolonibesittelser. De span- fordi gtillel mer og mer er blitt
ske kolonister bestod for det' norm for det enkelte menneskes
meste av eventyrere, som uan- rikdom og anseelse, men kanskje
sett midler fOl'søkte å samle seg mest S0111 den håndfaste garanti
sA mye gull og sølv SOIl1 mll- for de forskjellige ~:tnds seddeI
lig, for snarest å kunne returnere fabrikasjon.

til mOderlandet og nyte sin ny- Fram gjennom tidene er del
ervervede rikdom. At det erobrede funnet gull mange steder i ver-
land ble lagt øde, og dell innfødte den. Mer eller mindre. l 1848 kom
befolkning gikk til grunne, brød imidlertid det store «gullrusj», ~Ia

de seg ikke om. de stOre kaliforniske gullfelter ble
Men tilbake til Pizarro. Inka- oppdaget. Alene på et år ble det

riket var erobret', og dets høvding, således funnet gull far 300 millio-
Atahualpa, tatl til fange. Under ner kroner.

sitt fangenskap, hvor han for Disse rike gullfunn vakte stor
øvrig ble bra behandlet, ble han sensasjon, og fra hele verden
snart klar over at spaniernes be- strømmet folk til for å sikre seg
gjær eHer gull var den egentlige noe av rikdommen. Det var ikke
spore for alle deres handlinger. mors beste barn alle som drog
For inkaen som ikke kjente lil dit, og forholdene var derfOr alt
penger eller pengers kjøpekraft, annet enn idylliske. I ka111p~t1 om
var det hele ufattelig, m('n når de beste fellene var det ofte re
spanierne satte så mye inn for volvel' og rep SOIll fikk det av
å skaffe seg delte metall, S0111 av gjørende ord. Men stridighetene
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må anlegges bergverk med

kostbare maskiner, o~ her Ilar
dl'Jl enkelte gullgraver llIed spade
o~' vaskepanne og: hele eventyrets
n;lllhus over seg ingen sjangser.

Vaskegull er små, fine gull
kum, som ved fjellenes forvitring
~jl'11l10111 Arlider Cl' løsrevet og
ved bekkcrs og sterke regnskyIls
hjelp ført ncd til elvebredden.
Langs elvebredden eller elvenes
delta (slette ved elvemunning
dannel av løsmaleriale SOlli elven
h.u ført med seg) har så gullgra
veren sin sjangse. Med sine enkle
Icdskapcr, en hakke, ell spade
og ell vaskepallIlc, tilbringer han
m;lIleder, ja, gjerne år av sitt liv
for å bringe fram i dagens lys
meSI mulig av de glilrende korn,
SOlli for ham betyr inngangen lil
l'! nyll og rikere liv, fri for allc
IIkonollliskc bekymringer. Tror
han da. Al virkeligheten her, som
ved de fleste av livets ønske
drømmer, blir en annen, Cl' dess
verre så all for sanl.

Det er dog ikke bare i fjell og
elvesand det timtes gull, lIlen også
i havvannet. En vitenskapelig be
regning har således kalkulert hav_
Vllllnets gullinnhold til ca. I Y.! mil
liard tonn gull. Lot detle seg ut
vinne, vilde det gi 2-3 millioner
kroner til hver av jordens bebo
ere!

De største gullforekomster fin
nes i U.S.A., Afrika, Australia og
og Sovjet-Unionen. l Norge ute.
vinnes det årlig noen få kilo i
Finnmark, ellers er det funnel
gull både i Eidsvoll og på Bøm
meløya, /IlelI ikke i slike /Ilengder
at det lønner seg å utvinne del.
I vårt naboland Sverige utvinnes
elet Q~rilllot ca. 6-8 lonn årlig
eller l prosent av verdenspmduk
sjonen som er på ca. 600 tonn.

Gullets egenvekt er 19, dvs.
ni Ilen ganger så tungt SOlli vann.
Til oppløsning av gull brukes en
blanding aven del salpetersyre
og tre deler saltsyre, det såkalte
kongevann. Det er et smidig lI1e-
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talt som villig lar seg: bearbeide,
og det har i tidens løp vært fram
stilt mangt el gedigent kunstverk
i gull. Dets anvendelse illustreres
best ved et par eksempler. Såle
des kan en gullmynt ulvalses til
en så stor flate at lllan kan for
gylle en rytter og hans hest. Av
et gullkorn på størrelse av et
knappenålshode kan man lage el1
gulltråd på ca. 200 meter.

Ordet «karat. betegner gullets
legering. 24 karat er således be
tegnelsen for renl gull. 18 karat
betyr 18 deler gull og 6 del~r an
net met-all.

Slorparten av gullproduksjonen
anvendes til framstilling av myn
ter, deretter til smykker etc. Og
så i tannlægepraksisen anvendes
ilO meget gull. El lypisk tTekk
hos de fleste heimvendte norsk
amerikanere var i sin tid «gull
tennene., som de ved brede smil
gjorde sit! besle fOr å stille lil
skue. Al dette ikke alltid var like
heldig viser følgende historie fra
Amerika, som også gir et tragi
komisk bilde fra den moderne tids
kamp om gullet. En rik amerika
ner hadde satt en del av sin rik
dom i tennene og gledet lenge
både seg selv og sine omgivelser
ved sine strålende smil, hvor gul
leTs forjet1ende glans kastet sine
stråler. Manncns blide vesen fikk
en brå slutt, da han en dag ble
overfalt av noen gangslere som
trakk ul alle hans tenner og for
svant. Hvorvidt mannen eller det
te anskaffet seg nye gulltenner,
forteller hislorien intet om, men
det er vel lviIsomt.

Leif jensen.

I England døde for en tid si
den en gammel, meget rik herre
som testamenterle neslen hele sin
formue til en ung pike SOlli var
ham omtrent ukjent.

Saken forholdt seg slik:
Den avdøde var en slor origi-
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nal. For å liilille liiine llledl1lel1ne~

skers rettsinn og reItsbegreper pa
prøve, intcresserte det ham å an
sNile alle slags eksperimenter,
SOlll nesten alllid bestyrket halll
i den opfatningen at menneskene
slort sett var slelte.

Således lok han en dag: plass
i cn omnibus like ved konduktø
rens plass. Han gjordc seg he
redvillig NI melloll1l11ann mellom
flere av passasjerene og konduk
tørcn, så at folk ikke behøvde ,l
reise seg opp fra sin plass for ;:i
nå fram til konduktøren i den
ovcrfylte vognen.

Den gamle herren passet Ilt)

hele tiden på ~ la en av sine egnc
mynter gli ned i hånden på pas
sasjeren, slik al det kunde sc ul
som al konduktøren hadde reg
nei feil i sin egen disfavør da
han vekslet. SA iakttok den gam
le herre speidende mottageren.
Denne tellet rolig opp pengene,
mcrkel naturligvis feiltagelsen,
lellet dem elter enda en gang oJ..:"
puttet så med d tilfreds smit pel1
gene i lommen. Delle hendtc den
gamle herre femten ganger med
femtcn forskjellige passasjerer!
Del var ikke en eneste av dem
SOI11 underrettet konduktøren 0111

hans «feiilageIse».
Først den sekslellde - en fat

tig ung pike - sa fra. «Konduk
lør, De har gill meg femli øre
for meget tilbake.»

Den gamle, underlige herrens
ansikt oppklartes, og da den UII

ge piken steg av, fulgte han cl··
Icr, Ilol"erte seg hennes adresse
og søkte seinere opplysllingel
0111 henne. og da disse falt gun
stig ut, salte han hennes navn i
test'amentel, og femtiøringen skaf_
fet no den unge piken en formue
på en halv million!

(Moralen av denne historien
er foruten a~ ærlighet varer
lengst, også denne: Kjør enda
mer med buss!)

Sfr.



Søndag 18. juli hadde vi stev
nc i Kr.sand. Det er no 3-4 år
siden vi var på liDe stevne, så det
var riktig hyggelig å hilse på
gamle bekjente og snakke tlJCCI
dem. Vi var nokså mange delta
kere, og liI tross for alle vanske
ligheter lTled kOlTllllunikasjonene
var det flere utenbys fra, derav
flere fra Mandalskanlcn, og fra
Arendal kom fcm stykker samt
tre unge døve fra Os[o, som ufor
ferdet reiste hit sjøvegen.

Festen åpnedes av fOfllldnnen
Martin Hansen, som ønsket oss
velkommen. Det viste seg dess
verre 1I11ll11ig å få ordnet med
spising noen steder, hverken på
kafeer. hoteller eller spisesteder,
så del ble ordnet slik at en vel
villig dame påtok seg å lage ma
tcn for oss heime hos seg, hvoret
ter den ble båret til Ynglingefor
cningen av festkomiteen. Om for
middagen var det gudstjeneste i
Domkirken ved pastor Slokke.
Kirken var fylt til siste plass.

Så samledes vi rundt del vel
dckkede middagsbord i Ynglin
geforeningen, SOlli var vakkert
pyntet Illed blomster og norske
flagg. Vi ante ikke hva vi skulde
ha til middag, og pastor Slokke
salle opp en bekymret mine og
mente vi skulde ha bare fisk, TIl
vår store fryd og behagelige
overraskelse viste det seg å væ
re lapskaus med deilig kjøtt, nye

en varm takk til formannen med
frue og barna som hadde forbe~

re-elt alt så godt og klart· del så
utmerket i disse krisetider.

Vi var alle enige om at det
hadde vært en hyggelig og vel~

lykket fest. Alt uten omkostnin_
ger for deltagerne, for vi fikk en
pen kollekt' ved gudstjenesten i
Domkirken.

Jeg vil benytte denne anledninK
til å ønske pastor Stokke en god
jur og et gOdt nytt år Illed takk
for hallS elskverdighet llled å
være !'il slede hos oss tross all
reisebesvær, og jeg vil likeledes
sende de andre deltagere en takk
for samværet.

En amerikansk antropolog SOlli
korn heim fra en reise i illdiallcl'
territoriene, fortalte følgende:

Hall hadde besøkt Osega-india
nerne og ble der høytidelig mot··
talt av høvdingen, som presell
terte seg som c:Tapre ørn», sin
sønn SOI11 cSkarpsynte falk» og
sin søflneS01!fl som «Firemotors
bombemaskin:..

Tja - det går framover med
kulturen, ser det ut til!

e.,. 'Jam md 'fiedde.
Det er ikke riktig som del ofle

sies at ele/anlen er det dreI som
blir eldst av alle dr. Det er <ter
imot gjedden! En bar nemlig be
vis for at en gjedde kan bli opp
til 250 år. Blant fuglene er del
gOsen og uglen SOlli blir eldst,
henholdsvis 80 og 70 år. Blant
patledyrenc er del' {'fe/nnien og
!llIa/fisken som leder med 0111 lag:
200 år, så følger eslel llled lOG,
heslell llled 40 å 60 år og klla
med 20 il. 25 år. En kalt kan bli
22, ct får 20 og en Iwnd 15 ar
gammel.

Og en døgnflue ... ? ...

Lil' Dyrs/ael.

Nr. 10

poteter og grønnsaker SOlli smak
te fortreffelig. Vi lindret oss
svært på hvor formannen hadde
fått all herligheten fra uten korl.
Han vilde først ikke si det, men
lil sist fortalte han at det var
gaver fra snille mennesker. Det
smakte herlig, især for dem som
ikke hadde sett kjøtt på aldri sa
lenge.

Vecl l4-tidcn clrog vi til jern
banestasjonen, og på toget lyk
tes del oss å få en kupe for oss
selv. Etter en snau halvtime var
vi framme ved Strai. Der var det
en stor og god plass hvor vi
kunde leike av hjert'Cns lyst, og
vi leikte også mange slags leiker
under stor munterhet. Vi ble trak_
tert med erstatning ute i den
vakre natur, men denne gang
med deilige kaker til. Med hen
syn til været så var elet avveks
lende sol og regn, utfluktsdagen
falt det noen dråper til å begynne
med, men elter hvert vek skyene
og det ble en deilig solskinnsdag.

Ved aftensbordet ble vi trak
tert Illed te-erstatning til våre
medbrakte sl1lørbrød. Pastor
Stokke holdt festi'alen, og etter
på holdt Maroni andakt for oss
med pastor Stokke som tolk.
Maroni ultalte sin glede over å
være med og hilse på oss. Han
forsØkte også å lære å bruke tegn,
lIlen det falt tungt for hall1.

Til slutt rettet pastor Stokke
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hi11/1/1ele1/$

den cr I' ti r ild

Her hos oss lyser
lys, fredelIs ild.

Himmelens ild,
den.

jorden. Det kl/nde gd på de mør
ke skogSllegene lied !lje/p (Ill him
melens eget lys.

Og folket l/andret rolig og
glade og beundret himmelen der
oppe.

Og def skal Il; vært> takknem
lige for.

Vi her langt oppe i def yffer
sle norden, vi har vdr! eget lys,
vi, SOm ingen kan ta [ra oss!

Vi har del store nordlyset som
spraker og gnistrer, himmelens
egen ild, som brenner og lyser
se/li IIdr jorden har slukket sine
lys.

Også {lO brenner def melis det
hersker l1uJ)"ke i det 'store, stolte
syden.

Men nordlyset synes ikke i sy
den. Det brenner bare hos oss
her oppe i norden.

De/ l/akre, flolllll1efl(!" lIoulfy
sel er l/dr egen ifd. Det er lIå,.

nordiske himmels egen ild SOlli

lyser endog i lIår lIlorkes/e "all.
Det er himmelens store, fr e
de {i g e ild, er del, ikke kri
gens fiendeild!

I syden raser dell store krigen,
og dens uhyggelige ildebranner
flammer sa himmelen blir rod
SOlli blod.

De /I elsker III og ikke kngens
ftommcr!

MARIT OG TH. STRØMME

•
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Men - vi md leve i mørke,
for slik er tidene no.

Hele folket famler i mørket.

Da flamllJer det pfutselig tif,
et stort lys synes pd nattehimme
len i nord. Det gamle, lIe1kjel/te
nor d l Y .'I e t i full file!

Først tennes ell liten fakkel ved
den nordligste tlimmelrallden. Det
sitrer og gnistrer. Snart tennes
en anllen fakkel i øst, og den
spraker enda kraftigere. Og sd
lennes en Iredje j vest. Den vider
seg ut og brer seg og stiger høyt.

Nordlyset vide.r seg mer og
lIler Ilt. Det sitrer og flammer
!Itover i øst og Ilest. Og snart
sldr hele himmelen nordover i el
eneste ild/lOV. Det ndr nesten opp
til Polarstjemen og Karl.~llogllen

og dekker himmelen fllllstendig.

Del lyser i grønt, all og til i
rødt, bldtt og guf! .

Hele den nordiske himmelen
flammer opp..

Og den falle, mørke jon/en og
folket som har famlet i mørket,
fdr se den store klarheten.

Da jorden slukket sitt lys, sd
tente himmelen sitt i stedet. Den
store himmelen er barmhjertig.
Del ICI'Cf/de folket belløvde ikke
d vandre i mørket mer nede pd

Skildring fra nutidens Finnland.

~Ol\DLYpET FLRJYlJYlEl\

Det er en sørgelig november
aff('/I. Himmelen sllOrt, jorden
mork, og det mest dystre av 011
er den nofffige skogen. Bare smd
Jlonnpytter ved vegkanten glim
ter litf, og smd stjerner tindrer
på himmelen langt, langt dl'/"
oppe.

Oppe fra mørket lyser Polar~

stjemen meget alJJorlig, og Karl.'l
llognens 7 stjerner er også ahlor
/ige.

Ht'le byen og landdislriktet
rundt 0111 figger mørkt. OateIJe
lysningen er slukket, vinduene
lildekket, sd ikke en lyss/fipP.
kommer Ilt.

Det er mørkt, en riktig ekstra
SlIort natt. Man kan ikke oppdo
Re et eneste skimt av lys - bort
seil fra stjemene og va/lllpyUene
laf/Us lIeKkanten.

Ml'nneskene beveger seg som
.warfe skygger i de mørke ga
tene. Ofte tørner de mO/ hJler
omlre. Fotgjengere prøver seg
frallI for ikke d gd seg vill eller
snuble Oller en stein eller falle
lIell i en skillen trappehals eller
et dike lied landevegen.

Det er meg e I mørkt.

Sell l husene, som jo menneske
ne bor i og som er opplyst inn
llef/dig, er skremmende mørke å
Se til utenpd. En skufde ikke tro
(jJ der inne er det fevende men
nesker, ja til og lIJed gode ven
Iler eller bekjente.

Det er tllngt å lel'e i mørket.

Def er treffende d gd i mørke ga

ler og på morke skogsveger. 111

gen er å se. Inf/iblant foler en

liksom Iloe skyggeaktig som glir

forbi. HJlem mon def er?
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Vecl en c1øvekongress i Paris
for noen år siden ble del fortalt
en del meget illustrerende histo
rier 0111 døve:

«Tillat meg,» sa en av talerne,
«å berette en historie som en
«urettferdighet» imot en <føv.

En rik kunde kom en dag inn
til sin juveler for å få endret et
arbeid 50111 han hadde bestilt
hos ha111. Juveleren førte ham til
sin arbeider, SOlli ved tegn ble
gjort oppmerksom på hva kun
den ønsket. Arbeideren var nCllI

lig- døv.
«Men jeg vil ikke at en døv

arbeider skal utføre elene,» sa
kunden forarget.

«Godt, min herre,» sa gull
smeden, «jeg skal Ja en annen
gjøre del.»

Da kunden var gått, lot gull
smeden allikevel sin døve arbei
der utføre forandringen av
smykket, vel vitende at bare han
kunde ufføre det tilfredsstillende,
så meget' mer som del hørte til
,lrbeiclerens spesialitet.

En tid seinere kom kunden
igjen og var meget tilfreds, nes
((;:n forundret over del fortretfe
lige arbeidet. Etter som juveleren
var en rettenkende mann og føl
te seg ilJe berørt over at' kunden
hadde betvilt arbeiderens kom
petanse, som jo ikke hadde noe
med den ting å gjøre at han var
døv, kunde han ikke la være å si
til kunden at arbeidet allikevel
var utført av den døve. Kunden
sa ikke et ord, men bare gikk
sin veg.»

«Jeg skal fortelle en liknende
historie,» sa en annen taler. «En
døv, M. Cochefer, var ansai't SOI11

arkitekltegner hos det berømte
rirma Mazorez-Ribalier, og det
er ham en har å takke for bil
ledhoggerarbeidene i Råclhuset i
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Paris. En dag bad en greve om
firmaet vikle sende ham en teg
ner sorn skulde tegne et monu
mental! ildsted,

Firmaet sendte naturligvis Co
chefer. Idet han holdt på lIled si
ne utkast, nærmet greven seg og
talte t'il ham, CocIlefeI' gav ved
tegn til kjenne at' han var døv.
Hcrover ble greven meget irrTIert
og gikk til firmaet for å si at han
ikke vilde ha noe med den døve
tegneren å gjøre,

Firmaets sjef bøyde seg for
ballset og ironisk, og han sendte
en snekkerarbeider SOIll skulde
motta beskjed om grevens bestil
ling. Arbeidet flillførtes deretter
under Cochefers overoppsyn. Da
det var ferdig var greven meget
fornøyd, og firmaets sjef fortalte
ham da at det likevel var clen
døve som hadde utført arbeidet.
Greven var da så nådig å gi ut
trykk for sin beundring.»

fiu.O'l-eede6 of21J-munhe

de dø.lJ.e?
Et fransk døveinstitutf satte

opp en stor premie for <{ICll beste
besvarelse av det i titclcl1 gjcn
gitte spørsmål.

Første premie tilfalt følgende
besvarelse:

De døve bor oppmuntres til d
lese!

Den beste måtcn på hvilken de
døve kan oppmuntres til li lese
er å holde foredrag for dem og
vise dem bilder, hvoretter en for
syner dem med litteratur som de
lett' kan forstå.

De dope barna i øverste klasse
bør lese aviser og tidsskrijterl

De skal lære hvorr'~des de skal
spørre og hurtig gi svar på spørs
Illålene angåcnde dagens bcgi-

venheler. Lær dem å legge lIler~

ke til de forncmste punktene i
avisenes meddelelser og hVOrle_
des de avfattes, for derigjennolll
blir eieres skrivemåte lellere.
Oppmuntre dem !'il å lese gOde
bøker av forskjellige forfalfere.

Denne lesingen er av stor vik_
tighct for en døv person. Om han
skal kunne lære seg språket, tor
de skrivearbeidet neppe ha sa111.
Ille betydning, men likevel bør
den døve ogsti øve seg i skrive
arbeidet.

Mange hørende personer uten
høyere utdannelse Ilar frahlgang
i livet, og mange døve SOlli har
fålt, utdannelse på døveinsfituttc_
ne, har likeledes framgang, DCI
finnes mange hørende SOIl1 har
tatt artium uten å få noen glede
av det, så det Cl' meget viktig at
alle døve studenter lærer seg me
get Iller eon d~ før har villet,
gjøre,

Døve barn bør lære !I\I()rle(le.~

de skal omgtis pellf.!erl
0111 de selv kan tjene penger.

så er det så meget bedre. De bør
lære hvorieeIes de skal kjøpe og
selge saker og hvorledes eie l/IIf

fig skal selge. De bør lære hva
eie saker og ting SOI\1 eie nødvclI
digvis behøver, er verd. Likeled('s
bør de lære å sammenlikne S;l!l1

Ille slags varer av forskjellig kVil

Iitet og vurdere dem.
Enllller døvstllmskole !JOJ' Ol/

ordne el eflerkurs for sine 111
gåfle elel'er!

Ytterst få døve får ellers høve
til å fortsette sin utdannelse.

De døve bør lære seg el yrke
i skolen!

Når en døv forlater skolen, bør
han straks være i stand tit å
kunne få seg el' noenlunde {\II

stendig levebl'ød. Hvis hall Cl'
blitt utdannet i et fag, Ilar hall
nesten ingen vansker l11etl å få
arbeid, mens en i sitt fag Ult/

lært cløv fål' en hard !'id, idet
arbeidsgiveren foretrekker å læl'e
opp Cil hørende framfor en dm'!



litt. Men en dag, mens AI/Ila l'Ol"

hos presten siste gang for kOIl
firmasjonen, kom hI/sverten inn
om dem der heime og sa at 1/0

m d II e han ha den skyldige
leien, ellers ...

A'I/IOS far sti dysler/ {.ramfor
seg - del fantes jo ikke efl ore
i husel, del lian huskel.

Moren lenkte pd' de slantene
IlI/n hadde spart sammen fO! tJ
Ilje/pl' Anna. Da !llIsket mannen
plutselig allikevel pd del lille pen_
geskrinel heime og spurte verlen
om han ikke kunde nøye seg /lied
en fil/betaling. No !ladde lJall luip
o.m å fd arbeid, ug da vi/de jo
all bli lel/ere.

«Jo, !Il/is del bare ikke er for
lite,» svarte verten, som ikke lIi/
de være helt I/medgjørlig lIeIler.

«Ta fram pengene,» sa man
nell til sin kone, "barI/ei flif Itå
som lIulI er. Del er verre li hli
kaslef pd galen.»

Mannen fikk sin vilje, of.! sti
gikk verten med pengene.

pa AflllO kom lIeim og fikk
høre del/e, ble hllll som rimelijt
kan være flll/stelldig forlvi/el.

«Da må jeg bli heime,» sa IIUII,

«jeg kan ikke slå /il konfirma
sjon i den kjolen jeg har 110.»

«Den svarte kjolen jeg fikk Ol'

fm Strøm kan lIi lIok sy (1/11 til
deg - den skal nok bti /)1"0,»
trøslet I/Iol'en.

Men Anna 101 seg ikke trøste.
A/fred som spiste middag lleillll',
saft laus lied bordel. Men plut
selig reiste t'an seg opp og Rikk
barI til Allt/o. Han så jZ/ad og fri
modig ul. «Gråt ikke dll, AWIf1,»
,<;0 11011, «gli dll i dine ga/llie klær,
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Idrettsøvt'lsene hjelper til il
gjøre legemet sterkt og de hjel
per til fl øke oppmerksomheten,
de gil' en selvtillit og 11101.

DØI'e barn bor tas undet ob
servasjon!

Ethvert barns begavelse bør
undersøkes nøye. De er Ilesten
arte ulike. 0111 barnet har et sær
lig talent i en eller annen ret
ning, bør de få mer utdannelsl::
enn de andre.

Dell beste l11åten å forberede
de døve på for det praktiske liv,
finner en når en lar dem ekspe
rimentere med saker og ting og
ikke bare lære hvorledes disse
skal behandles og innrettes.

De bør utføre et virkelig ar
beid, slik al de kan sette seg inn
i alle detaljene!

en butikk, men for del fikk hun
bare kosten. Hennes eldste bror
hadde post, og IIvcr øre hall Ijen
te, lok han med' heim fil mol'.
Men barneskoren var star, og den
hadde god appelilt. /-I1/orfra skli/
de de kl/nne la del som trengles
sd Anna kunde Id en ny hatt og
en IIY kjole lil konfirmnsjorren?
... «Vi må forsøke d spare sam
men ti/ dette,» sa Alfred, «for
Allfla 111 å jo være fin ndr hlln
sidr på kirkegolvet.»

Ja, de snakkei megel Oln del
te og s p a ri e. Både moren og
Alfred spisle så liIe som mlliig
for d skaffe Anna den nødl'endi
ge konfirmasjonsdraklefl, og spa
repengene økte I'irkelig litt efter
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En bør ikke lære dem litt om
<Illting, JlIen heller alf 0111 en ene
ste bestemt sak!

Lær dem fll/orledes (le skal ar
I/l'ide, iS(l'.r hvorledes de skal ar
heide godl, så de ikke gil' høve
til Iloen slags beklagelser ellcr
hCll1erkni nger.

De døve bør Illdannes til hu
morister.'

Lær dem hvorledes de skal se
saker og ting fra den hlllllorist
iske siden! Lær dem hvorledes
de skal skaffe seg en rolig hvile
ovenpå det daglige arbeidet, dog
liten å forsømme pliktene.

De døve bør så meget som 11111

lig omgås Illed hørende for at de
hørende kan lære å kjenne de
døve.

Idrellsove/ser bM tm e/l slor
p/ass )led siden Ol' IIlIderl'isfllfl
grll!

Anna gikk for presten og skll/
(/(' snart konfirmeres. EI/cr som
liagen nærmet seg, begynte venn
innene hennes ti snakke 011/ sine
linc, nye hvite !latter og sille
nye, sl/ade kjoler. Og Anna, stak
kar, 111111 sl/akke.t jo også om det
te i heimen sin, men der møttes
!llIfI bare 01' lal/sllet. Faren hen
Jles hadde ikke pd lang lid haff
fast arbeid. Han skyldte !lusleie
{or flere mlineder, og han sd in
gen muligllet til ti Id betalt den
lIeJler. Moren hennes mdtle 
.~J "odig IlIIn Ilifde - være borte
fra !Ieimen hele dagen for dvaske
101' folk. HI/Il fjen/e jo filt på
del, /IIcn ikke pil langt nær til
strekkelig. Anna løp ære,id [or



gLem iUe den d'f'l-ee.allæ taee-e()..nen,
'i--, deAe uru:;e dø.u.e!

236

- /il'('''' Iror dlf bryr seg om
det?»

«Affe de andre blirl jo så [ille
sd,. lill/keI AI/Ila.

«Ja, liva sd,? La dem bare væ
re fine, du. 0/1 skal ikke gå /il
deres aller, ikke til prestens hel
ler, men til G 1/ ds alter. Tror
du Glid spør deg om du kommer
i en gammel kjole? Hllis han
brydde seg 011I det, sd vifde nok
han skaffe deg en ny kjole. Hall
vil nok nettopp af du skal kom
me som du er.•

Annas grnl ble litt mindre for
tvilet. En ny tanke grep "enne:
Det IIOr Guds egen konfirmant
/tl/n vi/de være. I sin illel" etter"
få pene klær, hadde !IlIfI tenkt
a/lfor lite pif Glid! No IIdr tan
kene ble dralt fil ham, Herren,
ble klærne - kjolen - av min
dre betydning. For at Gud så el
ler liDe annet elin kjolen, del føl
le 111111 seg forvisset om.

Til kon/i,rmasjonen gikk sd
Anna i sin gamle vintal/att og i
!fIl Strøms omsydde kjole. De
andre var sd fin e sd. Anna,
slakkar, hadde mest Iysl til cf 10
/1e sin lIeg.

Overhøringen gikk ROtll, og
Anlla svarte riktig pd alJe de
spørsmål /l/In fikk. Og deretter
synles hlln al hltn kunde vdge seg
/il d se opp litt. Sd talle preslen
(JfII cden rettferdige drakt». Frel
seren reddet oss syndere lied sin
lydighel og sin død. Videre lal/e
presfen am livets krone og den
hIlile drakten foran lammets tro
lle. Anna hørte oppmerksomt pd.
Det var noe som hlln kunde fd
/lIen penger og som ble budl alle
- fattige og rike, høye og lave.
A,ma syntes riktig at det lIar noe
for henne. NUll glemte d tenke
mer pd sine gamle klær - sin
Ramle, omsydde kjole.

Men da de så seinere ski/Ide
forlate kirken, la hun merke til
tIllortedes et par av de andre pi
kelll' monstret' henne fra lopp fil
!ti. AnllOS Dyne fylles med !drer,
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og inn i hjerlet hennes smog det
seg pd ny en bitter foleise, og
hun tenkte for seg seh, at 1111fl
vel fikk la være d gå fil nllers.

Men det ble likevel umulig for'
henne cf sitte heime. Hlln gikk fil
kirken den dagen som presten
hadde bedt dem komme, for at
lian kunde fd tale med dem enda
en gang 01/1 'lad verden.

Hall tafte sd alvorlig 011/ syn
den og bad barna 110 foran GI/ds
dsyn d tenke over om de hadde
fei/el i noe. Anna bøyde Ilodel
siU og lenkte pd sin bif/erhel, sin
misnøye og sin egenkjærlighet.
Hun hadde lott moren sin og
bror Altred arbeide og sulte for
at hun skulde fd noe som hlln
jo slett ikke belwvde ndr del kom
til stykkel. Def/e I'ar nok en uver
digere drakt å komme i enn den

Dere unge døve, som har gått
i taleskole, dere vel vel hvilket
uhyre arbeid som ligger bakom
evnen lil å kunne tale og 11 kUIl
ne avlese fra leppene hos deres
medmennesker! Døveskolens læ
rere har vist dere en beundrings
verdig tålmodighet innen de klar
te å få våre stumme tunger til 11
tale, og dere husker vel hvor me
get lykkeligere vi følte oss da vi
merket at vi kunde få de høren
de til å forSlå oss! Et under var
skjedd: Ved Guds og tålmodige
læreres hjelp var en stor del av
vårt tidligere mismot SOIll blåst
bort. Og våre lærere følte også
en stor tilfredsstillelse da eieres
lange og tunge arbeid endelig
gavet resultat!

Men - hvorledes går det så
ofte elter at skoletiden er slutt?
De unge døve blir ensomme eller
kommer sammen med gamle døv
stumme. Tale-evnen blir lill etter
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gamle omsydde 7.jolen, og hil"
torde l,isst ikke gd fram for al
teret. Men akkurat da begynte
presten cf Idle 011I Guds rensende
blod, om Guds kjærlighet til alle
sine små barn, også de som had_
de feilet og var forvillet. Hall
talte om jesu lIllife rettferdighets_
kledning, som han fritl sk,enkei
til alle sa/Il bare trodde på ham.

c.Kom, kom lil Herrens bortI,
kom i hans favn, slik som dll
er," sluttet I/{In.

Og Anna kom. Som en jesu
gjest bøyde hlln kne foran 01/1'
rei, hungrende og tørslende et
ler livets brød og Ilann, og be
kjente sine synder der IHlfl Id
ikledt jesll Kristi reflferdig!lel.

(Innsendt lil det fins1<e
døvelidsskrift av A. Hans
son, Åland)

litt glemt bort, ordforrådet min
ker og ullalen blir dårligere.
Snart· finner den døve at del l'r
meget bekvelllt11ere og lellere li
ctegne» enn å tale. Hva vilde s:l
hans eller hennes lærer si til del
te hvis han traff sin gamle elev
og merket at han eller hun allc 4

rede hadde glemt så meget nv
elet han hadde lær! dem? Og
læn elem I1CItOPP for at de skill
ele fli det lettere her i livel! Han
vilde sikkert med sorg tenke pil
at alt hans strev og alt hans ar
beid hadde vært bortkastet.

Men slik md det ikke gå!
Den taleevnen du engang har

fått, den må du for enllver Ilti.'>
forsøke å belloldl' uforminsket.
og du bør forsøke å utvikle dell
videre framover og slett ikke gå
tilbake i kunnskapene dine. Ved
å lese gode bøker lærer vi oss
språket og øker vårl ordfomld.
og det salllme gjør vi når vi snak·
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kcr lIled hørende medmennesker.
Og de døve SOI11 kan tale, må ik
ke falle tilbake og bare ctegne..
(bruke legnespråk - noe som de
Iwrenlle jo ikke forstår).·

Ved å tale (i steclet for å «teg
ne») bibeholder vi vår evne til å
forstå leppenes bevegelser, og
derved kan vi fortsall opprett
holde muligheten for samtaler
med hørende medmennesker!

I Budapest så jeg en gang dø
ve som snakket både med hver
andre og med hørende. De talle
like flylende som de hørencle og
ulen ullødig mimikk og andre
bevegelser. De gestikulerte bare
~anskc lite grann. Vi vilde ha
meget A lære av slike.

Kjære unge døve! Forsøk en
delig å beholde din evne lil å
kunne tale. Glem ikke bort den
evnen, men øv den fli1tig så du
k<11l bli enela bedre cnn du alle
rede er. Det er din plikt både
mOl deg selv og mOt samfun
net, skriver Helvi Korhonen i
c:Tidsskrifl fOr d6vstllnulla:t
(Helsinki) .

2),ø.v.e~ moJl.4måf.:

Xe~fJAåfæt·
Vi hitselter fra c:Tidsskrift filr

diivSllllllll...U (Helsinki) 'neden
stående interessante belrai<inin
ger av Eima Ignolius.

I el Hdligere nUl1lmer ~v de Ile
hlad skrev pastor L. A. Paunu
cn artikkel: TegnslJI'åkel pd he
dersplassen - en artikkel som
gledet undertegnede særlig me
get. Sjelden har jeg lest noe som
i den grad viste forstAeise av de
dOl/cS fIlorsmdl som pastor Pall
llll kalte c:gjengivel$csspråkel:t.
Først og fremst fryder jeg lIleg
over at vår tinge, Finr:lands ny
cste, døveprest alleredc har satt
seg inn i de døves tankeverden,
og al han forstår den så godt
SOlli han gjør.
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Jeg var selv barn i en heim der
vi hadde døvstumme foreldre, og
jeg har fra første dag i mill liv
vært sammen med døve og døv
stumme og lært· å forstå deres
følelser. Da jeg var barn, fantes
det jo enno ikke laieskoler i Finn_
land, så at den eneste måten vi
dengang kunde komme i fOrbin
delse med de døvstulllme på, var
å c:tegne» - å bruke tegnspråk.
Min far hadde ganske visst 1II1

der et års opphold ved Manilla
døveinstitultel i Stockholm så
noenlunde lært seg å tale, og han
pleide av og til forsøksvis å tale
med oss barna sine, men tegn
sprdket - del var nok h~irne

språket for oss alle når det kom
til stykket. Det var relt og slett
vårt morsmd/, var det, enda alle
vi 6 barn kunde høre. Vi lærte
oss først å c:tegne», siden å tale.

Problemet tegn eller tale ek
sisterte ikke, hverken blant de
døve selv eller blant lærerne de
res. Men så .kom den nye melo
den, la/eme/oden, til Finnland.
Til å begynne med stille nok de
gamle lær<;rlle seg temmelig re
servert til den nye metoden, mens
de yngre med stor energi og
kjærlighet gikk inn for dell. Det
val' en lid riktig mye strid om de
lo metoders fordeler og ulem
per, og begge metoders tilhenge
re overdrev den annen parts uvil
je lllOt c:deres» system. jeg hus
ker enno godt hvor det smerte l
meg da jeg fikk høre at elevene
ved en del døveskoler ble straf
fct for å bmke tegn!

Nåvel - no for tiden går man
ikke til den slags avstraffelser.
jeg tror nok at alle er enige Olll

al det i tateskolene bibringes et
bedre språklig grunnlag enn i
tegn$kolene, og hvem av oss 
de døves venner - skulde ville
berøve dem noe som kan gjøre
dem livet lettere? Jo bedre de
døve lærer seg til å tale, desto
gladere er vi for elet. Men jeg
tror at de døve bell01ler gjengi-
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velsesspråket - framfor alt i den
innbyrdes omgang med hveran
drel Det blir i lengden lungt å
bare tate og lese av på den
annens munn. l slørre møteloka
ler, ved kongresser o. likn. blir
delte jo faktisk aldeles umulig å
gjennomføre.

Men det er enda en side av
denne saken som jeg gjerne vil
berøre: En ganske ømtålelig sak
er del. Men den som er aven
annen mening, kan jo uttale seg
her i vårt tidsskrift. Altså - del
forekommer llleg at det er galt å
bibringe den døve den oppfat
ningen at hans tale er like klar
SOlli den hørendes tale. Det er jo
slett ikke noe nedstemmende for
den døve å få vite at han nok
ikke snakker ganske som andre
(som de hørende). Det er tvert
imot naturlig, da dell dølle jo ik
ke liMer sill egc" stemme! Det
vilcte være bra om de alle sam
men fikk vite om dette før, for
da vilde de sikkert legge mer
brett på det å forvisse seg om
den hørende har forslått del SOlli
den døve har vill~t si. Del er ik
ke bare dc døve SOIll har van
skelig for å følge med i det som
de hørende sier, del" cr tvert illlOt
de hørcnde som hal' enda van
skeligere for cl forstå hva de dø
ve sier. Hvis en døv for førsle
gang treffer sammen med en
ukjent som ikke vet 'al han har
Illed en døv å gjøre. så må den
døve ikke uten videre tro at dcn
hørende har forståtl hal\1. Han
må ha tåhnodighct og gjenti'l fl(.:
re ganger elet han ønsker å si
før han kan være så nocnlunde
sikker på at han er blitt forstått.
jeg har iallfall enda aldri truf
feI på en døv, hverken her i
Finnland cller annet steds, som
har kunnet tale som en hørende
kan tale. (John Sundberg var en
lysende unntagelse, og han vak
le da også oppsikt i mange
land). Og det er etter min me
ning urett å forholde de cløve
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denne viktige opplysningen al de
ikke kan lære seg å tale like godt
som en hørende kan tale. Dette
bør bare spore dem til enda slør
re anstrengelser for å lære tale
språket.

Det har hendt llleg at jeg har
kommet i berøring Illed en døv
som ikke kunde «tegne», og at
jeg derfor ulllulig kunde forSlå
hva han sa. Da har vi vært nødt
til å ta fram papir og blyant for
å forstå hverandre. Og naturlig
vis har andre hørende like van
skelig for å forstå en slik «talen
de» døv. Derfor vilde det være
bare bra Dill alle døvstulllme fikk
undervisning i tegnspråket først

og fremsI'.
No ikke mer herolIl i dag. Jeg

håper at også andre må ta disse
prohlemer opp lil drøftelse her I

tidsskriftet vårt. Det vikle være
hyggelig å høre både de laIende
døves og deres læreres mening
om saken.

•
S.i vidt Eima 19natius. Vi slut

ter oss fullstendig tn og ber til
like «Tegn og Tale»s lesere 0111

:t «gripe ordct».
Red.

!D.en au-dø.de CUwh
~dent Kai1.iO.

SOlli Cll vil minnes hadde
Filllliand under den førsle fillsk
russiske krigen i 1939--40 SOlli

president Kyosli Kallio.
Han var i grunnen en gammcl

Illann allerede da krigen brøt inll
over Finnlan<l, og de store sor
gene som fulgte lynget meget på
ham.

Ikkc desto mindre holdt han
ut t·il siste sluml, men da den for
Fillnland så knugende freden ble
sluttet, knekket han sammen og
søkle 0111 avskjed.

Dette ble ham selvsagt innvil
get, og som ettermann fikk han
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Fra en dansk kollega sakser
vi nedenstående bemerkelsesver
dige betraktninger, som også har
budskap til oss norske døve:

Det er en ubestridelig kjens
gjerning at skjebnelikheten hos
de døve er c1rivfjærcn og grunn-

Rista Ry t i. Ry ti valgtes 19. de
sember 1940.

Da den nye presidenten var
valgt, ville den gamle Kallio for
late Helsinki for å begi seg heim
lil sin landeiendom, Hekkila
gård i Nivala sogn. Fulgt av de
Illest storartede hedersbevisnin
ger begav han seg til Helsinkis
jernbanestasjon, hvor et æres
kompani siod oppstilt.

Kallio i'Ok avskjed med dem
som hadde fulgt ham og skulde
akkurat ved feltmarskalk Man
nerheil1ls ann stige inn i jern
banevognen. Da sank han phlt·
selig sammen og døde i Malmer·
heims armer.

Det gjorde det dypeste inn
trykk på atle de tilstedeværendt
al deres gamle landsfader så å
si gikk borl for deres øyne. De
var kamIllet for å si adjø til ham,
og de fikk si adjø til ham!

President' Kallio var en virke·
lig far for landet sitt. Fra bondc
var han blitt opphøyet til Finn
lands førstc mann, men var like
vel fordringsløs og vennlig og
tenkte stadig på landels og <te Is
innbyggeres beste.

Begravelsen fant sted fra
Storkyl'kan i Helsinki, og liket
ble deretter begravet på kirke
gården i Nivala.

Når en tenker over hvorledes
det seinere er gålt mcd Finn
land, lIIed en ny uendelig krig
får en nok si at Kallios utgang ble
lykkelig. Han ble forskånet for en
da en krigs redsler .

• IeflUif .
laget for deres åndelige forenillK.
En kan ikke undre seg over at
de mest føler seg dradd mOl hver.
andre, likså lite som en må for
undre seg over at deres forenin
ger pleies med kjærlighcl og flil
Iig iver; for det består jo en slags
ubrytelig overenskomst mellom
dem alle.

Del er et frivillig selskap som
de oppretter med hverandre og
SOlli enhver, S0111 ikke kan høre,
på grunn av fellesskapet stillti
ende betrakter seg SOIll medlem
av og også overtar forpliktelser
overfor som han ikke kan unn
dra seg.

Liksom det eksisl-crer særligc
for døve bestemte utdannelses
steder, sllledes danner ogsa våre
foreningsbestrebelser en i seg selv
sluttet krets. En må ønske at dis
se foreningene må bli et heimsted
for en levende kappestrid Olll

gjensidig å støt1e hverandre-.
Hvis en felles følelse av kjær

lighet og pielet fyller de høre løse
i erindringen 0111 deres utdannel
sessteder og deres lærere, hvis
eie ser deres speilbilder i den
første den beste av deres lidelses
feilers sorger og gleder, hvis el:'

finner trøst, håp og beroligelse
ikke bare i seg selv, Illen ogsa
i deres lidelsesfellers tåirllodighel.
ja, da er dell bestrebelsen forg-jl··
ves SOIll vil fo~øke å reise 1:11

skillevegg mellom døve, døvefor
eninger og døvctidsskrifler.
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f-II/Il kOlli til jord den Frpiser:j()"/1

så full Ul' kjærlighet.

Bfe møtt av krig og kanOl/drUI/I/

og ingen, ingen fred.

Hall strekker sifle hender Il!

og roper med sin røst:

O, menneske, menneske, gå Il;
Gud!

/-fos Gud du linnei frost!

Pall 11/01 dit menneske, ti dl/ l/ct

i hill/Illelen stod din dåp.

Hos Glid du afltid finner tredl

Han er ditt slore l/lip!

Porten åpnes i himmerik,

et syn så betagende skjønll.

Et gliml all kj,ærlighef lli fikk

da Herren sendte sin SOIll/.

Oss er i dag en Prefser født
1111del' englesang,

send! fil jord med misjon søl,

fulgt lill basuners klang.
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Alex Arntzen:

Garnmel-Tormod bael 0111 å få
l3ale hesten sin en' dag, han vilde
ri over til Japplegl'ct og snakke
fred med fjellfolkene, og ingen
vikle han ha med seg.

- Æg er 50 gamal allikavel,
så 0111 lappan slår i hjel meg, er
elel ikkje større skaden, men' æg
har hau til å lala et krestenord
lIlect heidningen før æg dør,
forklarte han. Sønner og sønne
sønner og andre karfolk stoel
omkring og klødde seg betenke
lig i hårrøttene, han skulde no
ikke fare alene, mente de.

- Er del ikkje best gJllJ1tan
ulir med deg, mente sønnen, selv
g-JllJII1CI, men faren skaket sint i
skjeggct, han var vant Illed å bli
lydd.

Slllåglunlan vil bare øyctelegg
for meg, Jappan vil bare tru æg
fcr med fantspik - dokk blir hei
mc, bestemte gubben. Skjegget
rakk neslen ned til salknappen,
ihopestørka og gammel salt' han
der og liknet en lusse, sønnen
tvinnet skjegget mens han for
søkte å hilte på en utveg.
~ Enn om uu lok lisl-Tormod

Illed deg, far, du lrøng vel ein
lil å hjelpe deg ut'or salen og op
pi han all? - Det gikk gubben
med på, og lisl-Tonnod fant at
del var ct godt påfunn. Han
sprang ved siden av og grov og
spurte 0111 alt mulig der de red
fram over små myr og bjørke......
runner, og bestefaren snakket 0111

hvor de hadde sl~st med fjell
folkene før i tida og synte ham
der det hadde vært dyregraver.
Gal11l1lel-Tormod hadde vært en
svær veidemann og fart lenger
inn i fjellet vinterstid enn noen
ilnnen. Og på de jaktferdene Vill'
han kOl11met lil det at lappen
ikke var folk, mennesker kunde
ikke livberge seg inni fjellhei
men. Nei, lappen sakk i fjellet
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om høsten og grodde opp igjen
om våren som mull'eblollllllen,
det var bare lroll- og fantepakk.
Disse svarte fjellbuene visste nok
hverken om helgener eller Vår
herre Kristus, var Gamrnel-Tor
mods mening.
~ Bølingen dem hilr er vel

au underjords da, mente små
gutten.
~ Akkurat, nikket skjegget ~

det er derfor markcn går i reinen
0111 SOl1lran så han stuper stein
dau på flekken, dem tåler ikke
sola, forklarte gubben, og lisl
Tormod nikkct og godtok forkla
ringen. Han hadde med egne øyer
sctt det så oftc hvordan marken
lå i tykke klumper på innsia av
nyflådde reinskinn. Det gikk
langsomt, hcsten var ikkc stort
sprekere Clln rytteren, dcn var
bare måtelig til å lystre og gav
seg stunder til å nappc gras
dotl reil som elet var. ~ lEg
kjem nok til å slå han i hjel j

haust, lruct Gammel-Tormod ~
men hcsten var vant lil denne
truse len og bare hvisket den
vekk med ørene. ~ Sjå no heid
ningen, stakkar, kor han ber til
Jomali, hvisket gubben og pekte.
En skinn kledt mann lå framfor
en stein og bukket scg. Tormod
vikte unna så de kOIl1 uselle
forbi.

Flytlsamenc rckte over viddc
ne uten skall' og kontroll, stats
makten ncdi Danmark holdt på å
la landet gå fra seg, det .var
ingen som hevdet den norske
retten til almenningen innover
viddene. Vel nok kom kongens
foged en gang i året, men del
var ikke for å skifte lov og or
den, det var bare for å pine skall
ut av de fattige bøndene inni
fjordbotnen. Men ål' 0111 annet
kom en ny manJl og ryddet jord,
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og på den tida da andre Kristian
ble konge, var det en hcl liten
bygd oppetter lia fra fjordbOI_
nen, de rådde seg også t'i1 å reise
et lite kapell på sandbakken. De
drev sjøen såvidt til kokfisk og
odlet jorden med hakker og grev,
men ofte måtte de verge seg mot
fjellfolket som rcgnet dem for
illnbrytere, ficndskapen var gått
begge folk i blodet, men det var
til tap og forlis for begge parter.
En og anncn bumanl1 forsvant i
fjellet og ble kanskje funnet igjcn
under en steinrøys, mang en gjæ
ter ble borte fra reinhjordcn på
samme vis, og blllllenncile stjal
rein så ofte de kunde. Mcn ofle
når karene tå utpå fjorden llIed
anglene, loget det opp i et fjøs
eler inne, og når de så kom i
land, haddc lappen ranct med
seg el barn eller et kvinnfolk.
Men med tida ble blllllennenc sil
mange og sterke at flytllappl'll
målte finne en annen veg for
I1jordcll når han reket ned' lil
sOl1lmcrbei tene.

De var et fremmed og underlig
folk, og bUlllenncne hadde som
GaJlllllel-Tormod at dct for mcd
fasingmaklog trollskap. Når d
llaut fikk skabb cller når sjøcn
reiste seg og slukte folk og båt,
trodde de for sanl at dct V,1I'

lappen som ganet, og lappcll lul
dem være i trua. Det barc styrket
del11 selv. Når presten cn Ilcnde
gang kOll1 inn til kapellet, lystu
han gjerne bann over fjellfolkc1;
det var også prestcn som brøl dCII
eldgamle seilen ~ offerstcinen
- innpå eidet og tok sølvct' og
<Indre dyrgriper som sal11ene had
de ofret eler. Hvor han sidcn
gjorde av sølvct, spurte ikke bll
mennene elter. Men han k0111 in
gen vcg med kristingsstrevet silt
presten, han hadde en gang pre
ket for hedningene og skildret
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helvel'Cs vanne for dem, men de
L1vilende Japper fant al helvete
målte være et godt sled, de tenkte
på den isnende kulde og snøstor
mene i fjellet. Siden gav preslen
opp å omvende dem.

Gammel-Tormod og gutten kom
drivende inn mellom sommertel
lelle og ble mottatt av ilske hun
der; de små folkene kom krypende
ut, men gjorde ikke mine tila ville
hjelpe bumJ.lll1Cn ned, han var
sløl efter rideturen og måtte st'ølte
seg på staven mens han samlet
likevekta nedpå bakken. List-Tor
mod bandt hesten til en lav bjør
kestamme og ble for.rnanel om
llvordan han skulde forholde seg.

- Du skal ikkje svare om de
spør deg 0111 noko, dem kan for!
set'le gan på ein Jlled range ord,
Jlviskel gubben og slabbet mol et
av teltene. Folk samlet seg om
kring dem, og Gammel-Tormod
hilste burist og spurte 0111 Heikka_
Eira var heime. En hjulbeint kall

på hans egen lllosgrå alder tittet
fram av teltet.

_. Ka du vil ll1eg? spurte han
sin!.

- Æg kjem med kongens ord
fil dokk fjellfolk, forkynfe Gam
mcl-Tormod, kongen han sa til
futen sin at æg skulde snakk til
dokk, han segjer dokk fjellfolK

skal ikkje lenger tru på Seitan,
men helgenmennal' og han Kri
stus, dokk skal holde opp å vera
ilt'idninga, segjer kongen. __

Lappgubben med de framstå
(:nde noiele-tennene tittet opp med
lømske øyer, folket hans lrengte
seg omkring sendemannen, noen
nappet Gatllll1el-Tormod i skjeg
gel, I;len når han slo etter dem
med staven, hadde han nær kan
tel. Så ble det hauking og latter
omkring.

- Sa han meir, kongen, spur
te Heikka-Eira, han visste ikke
rett hva en konge var, men tenkte
det målte være en stormann, ma
ken Ul han SOm kom til dem i

vinlerbyen langt øslpå og lok inn
skatt.

Jo, kongefulen han sa de
skulde gi skatt av reinen SOIll bei
ter j hans almenIling slik bUlllan
nen må gjera. - Sist høst hadde
fogden VIrkelig pålagt Gaml11cl
Tormod å kreve inn skall av lap
pene; selv hadde han ingen lyst
pJ å iare til de ville fjellfolkene,
no ventet han å finne finneskatten
samlet hos Tormod når han kom
int1 i fjordbotnen på etterSOJ11
merCll. Og Garnll1el-Tormod had
de SVilrt ja til dette, men sa ingen
ting til huslyden sin om ombudet.
~- Ja, kongen vil dokk skal bli
krestenfolk og gje skatt, sluttet
han talen. Heikka-Eira forklarte
stammefrendene hva bumannen
krevde av dem, de hylte opp og
sa elet var et nyN overgrep fra
bumenl1ene.

- Han vil ha gava, skrek en
gjæter og svingte bjørnemiJtet mot
sendemannen, det ble hyling og
truende rop fra alle kanter, Lisl
Tormod stilte seg så nær inn til
gamlingen han kunde, de små,

svarle lappungene nappet ham 1

den korle beltekjorlelen.

- Gje han blImann gava, be
ordret Heikke-Eira, det glitret

Ondt i dc små, sure øynene. Så
tok de til å lesse på Gam111el
Tormod, både menn og kvinner,
reinshIlder og gråverk, bjørne
felder og oterskinn, hujet og lo
og dynget på gubben alt de k01l1
over. Han forsøkte å verge seg,
men gavene tynget ham ned, det
vokste til et berg av skinn og
huder, han mistet staven og seg
over ende, men de dynget· likc
friskf llled nye gaver, og ungenc
eltet Lisl-Tormod mellom tcltene.
Da korn en gjæter inn mcd en
nyslaktet rein, de kastet skrotlen
oppå dyngen, Garnmel-Tormod
var bcgravd under skinnberget.
Det var laNer og leven, da fant
en på å slå i skil1nhaugen 1~'Jcd

bjørnell1iltet - ct kort, tungt spyd
- og snart var de alle i gang

med leiken. BIlIllannen lå sikkert
1110t slagene, mente de, og dengte
så støv og hår gjøv, bikkjcne
gneldret og folkene hujet' og lo,
men Lisl-Tormod grålog blc
jagd av lappungene. Til sist had
de lappene skøyet fra seg og grov
Gammel-Tormod fram, men han
hadde sloknei under byrden, det
var ikke liv i ham lenger.

Sommerkvelden blånet, men ulc
i fjordgapet lå sjøen som smel
tet gull, hvalblåslrcn hørtes mile
vidt, og små skrik fra stTandfugl
økel bare den dype freden. På
Tormod-tullet stod folk i klynger,
de var blitt engstelige for sende
ferden, og noen karer hadde tall
håndvåpen og ruslet innover. En
kunde aldri vile hva fjellfolkel'
stelte Hl, men i kring de tOlllme
fiskehjeJlene leikte noen halv
nakne unger i sommerkvelden og
sauebjeUene klingret ovenfor hu

sene. Halvvegs til lapplegrct møt
tes karene og Lisl-Tor111od, han
gråt og leide hesten etter seg,
men i salen salt likel av uam
mel-Tormod faslsurretj de Skjøn

te på guttens forklaring al lap

pene bent fram hadde slåt'l i hjel

gubben. De var havbønder som

ikke lok noen bestemmelse i brå
hast; no Vill' elet sønn av Gam_

mel-Tormod som fikk bestemme,
men de glante kaldøyde i retning
av lappelegret da de tok på heim
vegen. De merket ikkc al noen
små skinnkledde menn speidet

på dem mellom kronglebjørkenc,
men Heikka-Eira hadde sendt
dem ut for å se hva bUll1ennene
eslet seg til.

Del var en tallS ~kare sonI
svingte ned lia og inn på tutlet,
kvinnfolkene grål", mennene snak_
ket lågmælte 0111 elet som var
hendt, og smått i senn fikk de ul
av smågutten hva Gammel-Tor
lllod hadde sagt !'il lappene. Da
først fikk de greie på ærendet
fogden hadde pålagt den gamle
mannen. Etter det var eie ikke så
kipne på å hevne seg, det var
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tel på legret, Illen lappene stod
ferdige lIled sine små buer o~

tunge bjørnemilt. Unger og kvinn
folk rømte portover lyngmarka,
hundene f6r fram og skjelte ra
senele på de fremmede. Gamle
I-Ieikka-Eira ruslet til møtes med
flokken, lur og vennlig.

- Vi har venta dokk, forsikret
han, han gamlllalburnann orka
ikkje bera skatten. - - Det var
råda han hadde fUllnet Ilt·, å by
dem skatten som var blitt kreve\.
Karcne så litl rådløse på hver
andre, hadde ikke ventet delte.
Eli av Tormod-sØnnene svarte:

- Skalt-en vil nok futen hente,
men han far var kongens mann,
dokk skal gje bot og bota skal
vera alt som dokk leste på gal1l
melbumanl1 til han kovna. - De
andre mumlet samde, de kjente
alt målet hans Oall1lllel-Tormod
i denne sønnen. Men noiden nik
ket og smilte mens han strevdc
med å finne en måte å lure dem
på. Alle de hudene og skinnene
vilde ruinere dem om det skuIde
betales. Han vilde smyge seg til
bake lil stammefrendene, men den
andre sprang fram og hugg neven
i kallen. Han vilde ha gissel og
truet med å sette øksa i Heikka
Eira, dersom de andre fant på
noe dævelskap. Da ble noiden

sier mor' .
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L;OM~VITAMIN 8ARNESÅPE

Goma Vitamin Barnesipe er et ekte
Goma-produkt.

Husk den nir den atter blir å få

det samme, så kOlli han ikke,
tenkte de, lIlen en gjæter fikk alli
kevel øye på flokken og rant i
veg lil fegret med melding 0111 at
no kom varjaggene mannsterke
og med våpen. Da lok skrekken
lappene, dc flokket seg omkring
teltet til I-Ieikka-Eira, noiden, han
måtte vel vite råd? Og noidcn
spurte nøye eller hvordan flokken
f6r og hvor mange etc var, han
spurte for å vinne tid, mcn litt
etler nikket han at han visste
råd. Og for å roe. folket tok han
aske fra etdstaen og blåste ut l

leia der fienden vilde kOllIIlle
fram. Trollmannen visste al hans
cget folk var like overtroiske SOI11

bumennene. Morgenen var grå og
regntung, så han ventet det skulde
bli tåke, så fienden ikke fant
fram; i mcllomtia skulde han nok
finne en råd. Men regnskya løsle
seg, og sola brø~ gjennom, og
ikke varle del lenge heller før
hl..!ndene skjeldte mol bjørkesko
gen der flokken dukket fram.

Det lyste i gule skinnbukser og
rødbrune beltekjortler llIed tungeie
skulderslag, de fleste hadde kolle
Ille på hodet, men noen har ermo
den gammeldagse struthel1a SOIll

hang som ei f1elle nedover ryg
gen. De stoppet der borte og råd
slo, hadde ment å komme UVCIl-
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blitt l11iSlIlllH:lsc mellol1l Torlllod
fulkene og de andre. Når guhben
hadde påtatt seg de Ile, var det
nok for at hans folk skulde slel
høyt hos fogden, han hadde all
lid vært maktsjuk, gubben. Men
sønn av Gal1l111cl-Tormod hadde
et veikere huglynne enn far sin,
han hadde ikke lyst på noen hev 11_

ferd. Den makten faren hadde
samlet til ætta, gled ul av hen
dene hans. Når frendene maste al
han skulde få i stand hevn ferden,
vek han unna og svarte al det
fikk hli fogdens sak siden 11.111
hadde pålagt Gallllllel-Tormod cl
kreve inn skalten. Holder lappene
seg i ro, så kan vi også, mente
han, ellers vil del bare bli ufred
og lap for oss som det var i
gamle lider. De fikk vente lil fog_
den og hans folk kOlli inn i fjor
den igjen. Men harmen verket og
brant hos mange, også blant dem
SOlll følte misunnelse rnot Tor
mod-folkel. En skufde vel ikke la
seg slå i hjel SOlli et vergeløst
dyr av disse villmennene? De
samlet seg femten mann lIled
ymse slags våpen og vilde inn og
tukle lappene, de regnet SOlli sik
kert at de haclcle kongens foged på
sin side, det var jo i hans æreneI
Oalllmel-Tormod falt. Tukte og
kreve mannebot vilde eie, og bola
fikk være elel gavemålet eie selv
hadde lesset på gamlingen og
kverket han med. Det var i hane
galet noen dager seinere flokken
drog i veg, sønnen lil den drepte
stod og slet seg hjelpeløst i skjeg-.
get og så etler dem, han hadde
hverken makt eller myndighet len
ger.

Da flokken kOlli sA langt, rev
de ned Seiten der Lisl-Tonnod og
bestefaren hadde setl lappen lig
ge og be, det var slik en skulde
omvende hedningene, llIed vold og
makt. Så drog flokken videre, bra
set i veg på tunge bUl1lannsføtter
langs den smale dyrestien. Lap
pene hadde ikke lenger speidere
Ilte, når ikke hUllIannen kOlli med
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Iltpa scinSOllllllereu kalte hall
IIICllIlcne til teltet for a Sl dcm
Maktenes vilje og bud.

De skulde bryte legret fjorten
dager før tia og begi seg til
katveplassene inni fjellet, det var
nødvendig for at ikke samelolket
skulde gå HI gruJlne når den store
mannen fra kongen kom til bll
mennene, og de skulde hevne seg
på bumenl1ene. Maktene vilde sy
Ile dem hvordan hevnen skuldc
værc, ja alt i dennc natt skulde
dc få tegnel. - - Han haddc
Sllust på vinddraget, dagene had
de vært kokende varme i det sel
nerc, lIIen på høsthimmelen seilte
det fram mørkeblå skyer, og dell
gamle noiden visste hva skycne
gjemte. Han vISSle tegnet Mak
tene vilde sende samefolket. Han
hadde knapt sluHet talen, før det
første tordenbraket gikk over fjel
lene, lynene knitret og freste, det
l'ullet, drønnet og blinket over hele
himmelen så relllhjordene tok ul,
og menneskene både i fjellet og
nedi bygda trodde himmelen vilde
ramle ned. Da sannet lappene at
de hadde en mekt'jg noide og la
get til å trekke østover.

Hjordene ble sendt noen dager
i forvegen, så fUlgte <lcll store
raiden av unger og kvinnfolk og
gamle med kløvrein som bar alt
deres utstyr. Heikka-Eira var mcd
i raiden, men en flokk av de ster
keste lappene ble tilbake, og noi
den hadde tydet· tegnet for dem

og sagt hva de skulde gjøre. De
skulde komme som ild og torden
over bumennene mens de lå i sine
senger om natten.

Og bøndene følte seg trygge,
de brød seg ikke mer Olll vakt
holdet, men den gamle Tormod
sønnen var retl som tiest oppe og
lyet Olll nettene, han trodde ikke
at samene vilde gi opp tanken på
hevn. Det var over midnatt da
han våknet og måtte kikke lit
igjen; han trakk sjåcn til.side og
stakk hodet ul' av gluggen, ingen
ting hørtes, men han knep de

skuIde gjøre. Med ell ruste alle
mot lappflokken så bråll at de
glemte å gjøre motverge, fem
lIlann ble forl avvæbnel, de andre
tok salllme vegen som kvinnfol
kene. Tormod-sønnen forkynte at
de fem skulde bære byrdene ned
til bygda, så vilde ikke resten
våge noe overfall på vegen.
Heikka-Eira hveste som en tirret
orm da han ble drevet ut' av teltet,
men bumennene rev teltene ned,
så mange av de tørre skinnveg
gene tok fyr og brant opp over
ildstedene. Så ble bærerne drevet
mot skogen, bota var hentet, det
som siden skulde gjøres, fikk bli
fogdens sak.

Tormods gamle sønn mislikte
hele ferden, han mente at fjellfol
kene nok vilde hevne seg, så had
de de all den gamle striden opp
igjen. Men han gjorde allikevel
krav på sin del av bota. Folkene
holdt skiftevis vakt noen nelter,
llIen lappene holdt seg i ro og
vølte på teltene sine. Heikka-Eira
fikk høre at han ikke var noen
sterk noide, og han gremmet seg
fordi'makten hans minket. AlJike
vel vissle han at folket vilde ven
de seg til ham igjen når lia for
høstflytllillgen korn, de trengte
hans varsler for kalvingen og
vandringen i fjellet. Og en kveld
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Produksjon og eksport av klipp

fisk, tørrfisk, rogn, sild, tran m. m.

redd og skrek til folket al de
skulde legge fram bola. Men de
drøyde litt, en løftet buen som
han vilde skyte, bUl1lannen løftet
øksa over Jappkallen, som bare
skrek enda villere at de skulde
hære fram bOla.

Da var del en som slang el
skinn fram på plassen, andre flak
kom seilende etter, gamle, tørre
gal11meskinl1 som hårene føk av,
men Heikka-Eira skrek noe i de
res eget mål, så qaugen tok lif å
vokse, men hver gang <le mente
elet var nok, rislet blll11cnncne på
sine skjeggete hoder og tok fa
stere tak i noiden, det skurde
større bør til for å kverke en
mann. Bjørnefeiden ble Slengt
fram, gråvare og oterskinn fulgte
etler, haugen ble stadig større,
større enn den som Gamrnel-Tor_
l110d var blitt begravd llnder. Til
sist var det ikke flere skinn i
legret, og Heikka-Eira slapp løs.
Det hadde vært et nederlag for
stammens øyne, han mumlet sint
og hatefull der han dukket inn i
leitet, og hvisket ut til dem at de
skulde ta på bumennene når de
hadde lesset byrdene på seg.

Men han som hadde før~ ordet
for flokken, stolte ikke på noi
den, han lot de andre dele byttet
i fem hauger og sa dem hva de

A.s Th. Øverland
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*
Blant simulantene i eie for

skjellige krigførende lanel, når elet
møtes opp på sesjonene, er {Tl'!

et yndet trick å foregi døvhet.
For en fransk militærkommisjoll
møtte engang en simulant; han
var stokkdøv, ble det sagt om
ham.

Den undersøkende lægen bruk
te et gammelt fiff. Han lo: en
mann gå bak den døve med en
protokoll som han så kastet i
golvet noell skritt relt bakom re
krutten. Og se så om den «døveJt
ikke snudde seg! Dermed var hall
solgt og ble straks gotU'all som
soldat allikevel. Saken er imid
lertid al en virkelig døv også
vitde ha snudd seg i et slikt l'il
felle. Han vikle nemlig ha mer
ket støtet fra protokollen lIlot
golvet gjennom beina sine! Denne
fornemmelsen vilde forskrekke
ham, og han vilde helt automatisk
ha kOlllmet til å snu seg.

Men - se, det visste silllulan
ten ikke og dermed var - SOlll
sagt - solgt!

*

lære opp sine ulykkelige kame_
raler.

Blanf Amerikas døve samles
det inn penger til ef minnesmerke
over L'Abbe de l'Epee. En har
allerede samlet inn forholdsvis
store Slll11mer. Det er meningen
å ta en døv billedhogger utføre
minnesmerket, SOIl1 så skal støpes
j bronse. Foreløbig holder en alt
så på med inllsamlingen.

Det franske undervisningsvese_
net sat1e tidligere rekruttenes llli
nimumshøyde til 1.60 meter. No
er grensen satt ned lil 1.53, nOe
som gir en mengde små soldater.
For øvrig overholdes den regelen
som vi også kjenner fra vår egen
sesjon, al når en lll~l1n måler
f. eks. 1.65, så skal han veie 65
kilo. Måler han 1.70, skal han
veie 70 kilo osv. Er det for slOr
avvikelse herfra, blir vedkoll1men_
de kassert.

llidelt
tOGuld

&
Solvmedaljer.

er de
anerkjendt
stlllrkeste

lt'OB.YUI8R1JG~
oliekog[e
HJUL

innover bjørkeskogen. Og langt
øsl i fjellene satt noiden og troll
mannen Heikka-Eira og ventet.

Fra forrige verdenskrig finnes
det en deloppgaver over døvhet
som følge av krigen. Vi hitsetter
fra denne gamle beretningen, som
dessverre har fålt en uhyggelig
ny aktualitet:

Del er blitt åpnet adgang ved
døveinstituttet Nlirlingen j

Tyskland til å lære munnavles
ning for de soldater som er blitt
døve under verdenskrigen på
grunn av de voldSOI11me detona
sjoner fra kjell1pekanonene. Noen
døvelærere, sorn har vært ved
frontene, er blill heimkalt tor å

2H

røyksure øynene sammen og slir
rei mol fjorden, han skjelnet et
bredt råseil nære stranda, i det
samme smalt jernenden av et
bjørnemilt moi den bare skallen,
så mannen seg inn på golvet.
Husfolkene våknet av ramlet, en
for bort til gluggen, i del salllme
svirret en pil forbi ham og smalt
i motveggen. Da skjønte de al
hevnen var over dem. En manl1

krøp gjennom ljoren og sprang
lled på baksia av huset, han kom
seg usett· over til grannen og vek
ket. Men Heikka-Eira hadde på
lagt' mennene al de skulde brenne
blll1lannskapellet; en flokk var
gått dit, og snart slod del feile
furulølllmcret i flammer, og bren
nerne kom hujende tilbake med
branner i hendene. Snart freste
ilden fra nevertekte tak.

Fogden var Ilte på sin ,hlige
skaltereise. I samme stundeo ski
pet seg inn mot landstøa, f1am
lIlet kapellet opp, og skipsfolkene
så brannstifterne mot lysskjæret.
De sprang i land med kongens
foged i brodden, kapellet flammet
og braket, men de både så og
hørte 1l10rdbrennerne oppe på
h<lkken, eie hørte skrik av kvinner
og barn fra brennende hus og
ville rop på et mål de ikke skjøl1
t"e. Mot lysskjæret så de halv...
nakne menn som verget seg med
staur og økser.

Lappene ble var de Ilykolllnc
og forsøkte å smelle seg linna,
Illcn fogdens skyttere hadde spcnt
sinc armbrøster og sendte jern
piler eller de flyktende skygger,
det skrek og jamret i mørkct 01'1'
eller vollene. En lapp tok om
bjørnemillet med begge never og
vilde sette det i en knekt, men
jernet skrenset 11101 harnisket, og
knektens palask gjorde et drepen
de hugg. Bumennene sprang i sine
skjorteI og veidet med øksene,
andrc forsøkte å slokke ilden.

Snart sfilnet kampen, men de
få skinnkledde menn som kom
linna, sprang som skremte dyr
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I et dansk døveblad slod [or
en tid siden denne meget interes
sante beretningen:

Jeg vil fore leserne tilbake til
dell tiden da byen Esbjerg var i
sin llorden - en liten flekk, som
bare bebodd'es (/11 noen Id fiskere,
SOlli fristel en noksd kummerlig
fi/l'ære/se ved hjelp aven møy
.wmmelig ervervet pari av det
lunefulle Vesterhavets fiske-rtk
dom. Noen tjente ogsd noen skil
finger ved hjelp av de fli skipene
.WIII søkte in!l fil fisker/eiets pri
mifil'e havn for li reparere. Es
fljcrg hadde nemlig en hav/I, som
om enn Iilen og /lanseelig og Id
inne med store IIll/lighe/er til å
klInne bli en av Danmarks beste
og (sd godt SOJll eneste) helt is
frie l1OV1I.

(HI!Q Esbjerg jo seinere også
ganske riktig er bli/fo Byen er
som kjent linder fredsforhold ut
gongsf)unktel for den ulmukede
linjen over tit Harwich i Eng
land.)

Imidlertid !ladde en fdlt øynene
opp jor den store belYllnillg en
slik isfri 110 lill ku fine fd fOf dansk
eksport til England, og på for
bløffende kort tid beslultet regje
ringl'n seg til d pdbegynnl! arbei
llei l'ed anlegg 01' en tidsmessig
havII i Esbjerg .

(Esbjergs hl1l'fI ble i sin o Il p
I' i 1/11 e I i g e form dpnei i 1874.
Red.)

SOI1/ lied et trylleslag gikk det
her SOI1/ ndr en ule i den store
l'enlen finner rike gufl-Ieier 
all ble ollerl/firderlf GTllnnene
$Ieg til fabelaktige priser. NI/sleie
og levnetsmidler gikk mange pro_
senl i l/æret, mens tvilsomme spe_
kulanter oversvomte byen og
skapte usunne forllold med dårlig
IllIndeJsmoral!

Under all denne feberaktige
kunstige lralleilleten, grodde den
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elle bevertning og smug-kro opp
etler den andre, og de brukte
de mest raffinerte tricks for å
omgå lovene.

Slagsmdi og overfall høtle tit
dagens orden, og politiet stod
omtrent maktesløst ol/el'for det
ollerhåndtagende drikke-uvesenet.

Slik var tilstandene pd det tids
punktet, da jeg hadde den lille,
sannferdige opplevelsen, som jeg
no skal fortelle om:

jeg hadde et værelse i byens
Iltkant i nærheten lill jernbane
slasjonefl, og det flllsei jeg bOlide
i, Id i et kvarter, som især I'ar
beryktet for sin IovløslIet! fordi
den eiendommen I'ar den eneste
ferdige bygningen på stedeJ, mens
det rundt om Id et hallIt snes hl/s,
som pd del tidspunkt bare l'ar
l/lIlvferdige.

En aften i slutten av november
med tllng og regnfUll luft og
sIlarte, drivende skyer som pisket
i dans tit lonene all en isnende,
kald høslslorm, var jeg gdlt til
ro lidlig pd aflenen for å være
klar til d begYllne arbeidel mill
lidlig ne$/e I/Iorgen - jeg sklIIde
tørne /lI allerede ved to-tiden om
nalten nemlig! Da jeg hadde so
lIet ; noen timer, bit jeg vekktl
1Il/ en del elter hllerandrc fol
gende klageskrik, som slraks
gjorde meg lys LIdken, for jeg val'
pd del reile med at disse skri
kene kom fra el menneske i den
ytterste nød, og min lanke var d
bringe hjelp fil den betrengte.

HI/rtig iforte jeg meg det nød
l/endigste tøyel, stakk en Iyse
stump og en eske fyrstikker i
IOll/fIlell, løp Oller gangen og baI/
kei. pd min verts dor: «Om han
hadde hørt skrikene Ille fra mar
ken?:. jo, det Iladde lian, men det
gav han f. .. i, for han vilde san
nelig ikke blandes opp i noe natt
lig slagsmål.
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feg løp så alene ned trappen,
mens de uhyggelige lydene stadig
lod inn til meg, Ilt pd galen og
; det beksvarte morket hvor jeg
stanset el øyeblikk for d orien
tere meg og bli klar over h vor
ropene - som forekom meg
helt uartikulerte - egenllig kom
fra. jeg konstaterte {ort at- de
mdtte komme fra kjelleren i en
ll1/der oppførelse værende byg
ning borte; vegen.

Etterhdnden som jeg nærmet
meg huset IIvortra skrikene 10(/,

hørtes disse svakere og svakere,
for til slutt å gd Ol/er i ell sllok
klagende støllflcn. jeg ropte inn
i bygningen, men fikk ikke svar,
og da jeg vissle at det lIar meget
sjeldenl al sledets vektere kom så
langt III i Iltkanlen, belaget jeg
meg pd d gå alene ned i kjelleren
for om mulig d bringe hjelp. Det
11f1r 0'11/10 i~'k(' (lIIbra~'1 110('11 I/"II!'!',
sd jfg mdtte hoppe ned fra gatell.

EUer å ha gjort spranget, tente
jeg Iysestwnpen min og belleget
meg langsomt framol'er elter ly
den jeg horte, og som 110 var
ganske nær meg.

Inne i bygningens indre fant
jeg cl menneskelig Fese" I den
sørgeligste forfall/ing. Blod, vonll
og skill hadde neslen utvisket alt
som ellers kjennelegner et men
neske, og da je,g så hl/or ynkeliK
stakkaren I'Qr tilredt, forsvant ofl
min forsiktighet.

jeg innså al her llllr inlel li
være redd for og stilte ly.o;et fra
JIIeg og søkte .o;.d d reise dell syke
opp, men ikke for hadde jeg
kommel borti armen hans, før hall

Rln.3666 Ring 3666
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I!(/ll fm seg ef skingrende skrik.
Jeg tors/od al arme!, ,'ar bmkket.
No JlO' Rode rdel dyre. Alene kun
dl' jet! umulig id "am linder flege_
/}elwlldling, me!! hllor skIIlde jeg
!U'lllIende meg {or il fd hjelp?

Da midt i min rddi/iflllet horle
jr/! hurtige skritt oppe {ra galen,
OK som et lyn \'or jeg lied vin
dl/sdpningen og ropte: ",Hallo, De
der. Vær så vennlig d hjelpe meg
lill. Her nede ligger et menneske
som er kommel ah/orUg til skade
og må ha hI/fliK hje/p.»

Monnen I'or en lokomotivfører
på I'rg heim. I Ildnden hadde han
l'ed himmelens tilskikkelse en tent
lykt, som han no holdt borl til
ansiktet mitt, og del mil ha inn
gitt ham tillit, for lian kom straks
ned til meg i kjelleren, og Il; gikk
inn til den syke, som - tross han
I'Of {1111l bevisst 110 - id ganske
stille borte i kroken .
.. .Slraks lokomotill[øreren hadde
sett mannen, sa han: «Men Herre
Glid - del er jo den døve snek
keren som er [frlovel med ell /lng
pike i vdr gdrd. Glid vet hvor
ledes 11011 er kommet hit. Han er
blitt sl/ærl drikk[etdig i den sei
lIere lidell, og del er vel grullnen
/il al han ligger her som vrak.
Hans kjæreste er sd fortl/ilet over
ham."

Mens jeg søkte å gjøre dell
sykes leie mer beklleml ved hjelp
al/ noell sekker, ille min hjelper
/il politielog kom slIart eller lil
bake med mannskap og ambll
fanselIagn.

Mange ganger besøkte jeg den
unge dove, mens han Id pd hospi
lalel. Han hadde brukkei armen
sin pd lo sleder. Jeg syntes lik
som jeg hadde litl epant» i ham.
Ofle lraf[ jeg den unge piken han
var forlovel med, og da jeg sd
hvor glad han var i henne, [ore
slo jeg henne al kjæreslen, ndr
ha" ble [risk igjen, skulde slilles
l'olgel mellom hennes kjærlighel
og sin egen drikkelysl, do del jo
fin/uliK kunde bli noe Iykkelif{
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somlil' ellers. Hall måtte helf re
'/Of/sere pd d nyte alkohol. Dl'/l
unge piken syntes godt om [or
slaget milt, og da han lIor resti
tuert, stille hlln ham da ogsd llal
get.•

Fra den dagen m' smakte han
aldri berusende drikker, OK da
jeg 5 dr seinere mølte ham Ild
jernbanestasjonen i Fredericia,
vor han en solid mann, som bare
lel'de for å glede henne, han I'ar
glad i~ Han skrev pd en seddel
til meg:

IGud skje fov for en bfllkket
arm!..

Mine siste ord l'iI jeg vende li!
de unge hinner som mdUe lese
disse linjene. Gjør liksom den her
omtalle unge kvinne, før dere
slutter pakl med den mann, dere
er glad i. Still fra begynnelsen
av som betingelse (med ekleSkap
for øye) at deres vordende ekle
mann skal avholde seg fra beru
sende drikker og gi ham llalgel
mellom alkoholen og kjærlighe
len, [or de to tingene kan ikke
[orenes, hvis et I y k kei i g sam
liv meJlofll mann og kvinne skal
finne sted'.

Kvinnen og bamel er de uskyl
dige ofrene [or drikke-Of/dets
maklog må derfor være de før
ste fil å ta kampen opp imot
denne samfunnsfienden.

9dM.ttemeJlk &04 itw-cdidelt!
I Balticulll er det for tiden tem

melig mange krigsinvalider som
under spesialutdannede sports
læreres instruksjon bruker en
større del av dagen til idrett.

I vintermånedene har de fålt
høve til å drive innendørsidrett
elter bestemte regler, og det er
delt ut idrettsmerker liI blinde og
andre invalider.

For idrettsmerket for blinde
gjelder følgende minimumskrav:

Høyde uten tilløp: 1.05 meter.
Lengde uten !illøp: 2.20 meter.
Lengde med tilløp: 4.50 meter.
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Hoppet målcs ikke fra el hi!~

sl'Cmt punkt, men måles fra av
trykket av den foten hvormcd til
løpet gjøres og til bakerste fotcn
i nedslaget. (Begge skoenes så
ler krittes på forhånd.)

Hva kulestøt og spydkast an
går, gjelder samme vilkår SUll]

for seende.
Det finnes dessuten særliKc

regler og bestemmelscr for per
soner med sterkt nedsatt synsevne,
men disse regnes dog ikke som
blinde.

Idrettsmcrker er tillike innført
for forskjellige slags invalider, ol{

bestemmelser for ytterligere noen
kategorier er under utarbeidelse.

Minimumsresuliater for høyde
hoppere med elt bein (uten pro
tese, dvs. kunstig bein) er 1.10 nI.
For lengdehoppere Illed elt bein
(uten protese) er 2.50 m. Mini
llIull1sresu!tatet fOr samme invali
degruppe i «løp.. (utcn protese)
er: 50 meter: 12.6 sek. 200 Ill:

70 sek. 400 111: 3.15 sek. For I km
gang med stokk og protese (l)
godkjenles 10 minutter.

"J-f). pifGeA Q.Cf en "e4t &edø.v.d,
Under et voldsomt tordenv<cr,

SOlli gikk over BackJllora ved En
ånger i Sverige for en lid siden,
slo lynet ned på flere steder i eg
nen og avstedkom store ødeleg
gelser på belysnings- og tclefon
nettet.

Verst herjet dog uværet på J.
Perssons gård, hvor to av døtrene
ble bedøvet av lynet. Da en av dis
se, den 25-årige Sigrid Persson.
kom til seg selv igjen, viste det
seg at hun hadde mistet synet på
begge øynene. Hun var ellers
uskadd. Etler en lægeundersøkel
se sendtes hun til klinikk i Gavle.
hvor hun seinere fikk synet lil
bake heldigvis.

Ved samme høve ble en hest
ute på marken også truffet av Iy
nct og ble bedøvet, men kom seg
igjen den også.
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det forresten?
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fiu.oJtG"" e4 japan.e!l.ne
d.å d.m.å.

Grunnen til at japanerne er
så små er omsider blitt oppklart,
og som følge derav vil en no av
skaffe den (u)vanen i Japan .:lt
nesten alle sitter på sine egn C'

føt·ter!
Japanske kirurger SOlli har fo

relatt målinger av rekruttene i
hæren, oppdaget herunder at ja
panernes ringe gjennomsnitts
høyde bare skyldes at bcna er
rent dvergaktig utviklet!

Dette har utvilsomt sin grunn
i at japanerne fra barndommen
av er vant til en unaturlig måte å
sitte på på ~ine egne ben. Når et
japanerbarn er gammelt nok tit
å silte på golvet, blir bena bøyd
oppunder det. Dette hemmer i
lengden lemmenes vekst.

Likefram misdannelse av bena
er mindre alminnelig blant bøn
dene enn blant studenter, kjøp
menn og andre som sitter meget.
Japanerne venner seg fort til
Vestens skikker, og no når detlc
er oppklart, vil sikkert gjennom
sniNshøyden stige i framtiden.

StI'.

KONTORREKVISITA
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Kl"llflflfag, ncmlig på den misopp
fatningen at manefasene kommer
tilbake med streng regclmessig
het. noe de imidlertid ikke gjør.
Til unntakene hører nettopp året
t943, SOI11 i så henseende er et
ganske usedvanlig interessant
eksempel. Da altså månefascJlc
ikke kOlllmer tilbake strengt re
gelmessig, kan også den grego
rianske kalenderen i visse år 
som 1943 f. eks. - avvike fra
dagen for den virkelige fullJnå
nen. I 1943 inntraff vårjevnuøgn
21. mars kl. [2.03 (verdeIlstid).
Om lag 10 timer seinere - ellcr
kl. 22.08 (verdenstid) var det
fullmåne. En skulde da vente at
den neste søndagen - 28. mars
- skulcle ha blitt I ste påskedag,
men som ovenfor nevnt inntraff
lst-e påskedag først 25. april.
Dette kOllllller av at i henhold tit
de gregoriallske påsketerminene
inntreffer fullmånen alJerede 20.
mars - altså for vårjevndøgn
- og følgelig er først den eiter
følgende fuJJmåne påskefulllllåne.

Det er tidligere nevnt at det
ytterst sjelden hender at 1ste på
skedag fatler på yttergrensene
(resp. 22. mars og - som i år
- 25. april).

Den tidligste påsketerminen er
altså - som sagt - 22. mars.
Det skjedde i 1598, 1693, t 761
og 1818 - altså seinest for [25
år siden, og feflomenel gjelllar
seg - SOm antydet ~ først i
2285 - om 342 år!!

25. april var [ste påskedag j

1667, 1734 og 1886 - alld for
57 år siden - og så i år - i 1Y'f3
- og 1/0 kommer del ti! cf gå
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Vill' en merkelig påske i flere
henseender, liDe SOIll visstnok ikke
;llle var oppmerksom på.

Men ~ bedre seint enn aldri.

L<l oss a1t'Så forklare oss nærmere:
Den metoden som den kristne

kirken bruker for å bestemme
påskens tidspunkt er meget gam
Illel. Allerede kirkemøtet i Nicea
i 325 overdrog liJ biskopene i
Alexandria å utføre de nødven
dige beregningene - elet er jo
over 1600 år siden bare det.

Resultatet ble det alminnelig
kjente: Tidspunktet for Iste på
skedag bestcl11les tir den første
sondagen efter den fors/l' full
månen som inntreffer på eller
etter 2J. mars, dvs. dagen for vår
jelllldøgn!

Almanakken for 1943 serverte
oss irnidJerl'id en godbit på delte
særlige område. Vi fikk nemlig i
lir en ganske usedvanlig sein på
skehelg, etter som l ste påskedag
inntraff først 25. april, dvs. den
seineste datum SOlli i det hele
talt er mulig!

Forrige gang noe slikf hendte
var i 1886, og nesle gangen blir
først i året 2038t Enda sjeldnere
er det at påskedag kommer på
del tidligst mulige tidspunktet,
nemlig 22. mars. Det hcndle sist
i 1818 og hender neste gang først
i 2285.

l selve realiteten skulde imid
lertid påskedag i år ha inntruffet
28. mars. Når det' ikke ble slik,
så skyldes {lei at både den gre
gorianske og dell julianske kalen
deren bygger på et feif(lktiR

tF,åd,teen 1943
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En prest SOlli no er heime hos
Gud, har i en av sine pr~kel1er

for/alt en ganske merkelig histo
rie Dill et fødselsdagsselskap, hvor
fødselsdagsbarnet var en liten
gutt. Men far og 1I10r, og alle de
andre også forresten, hadde det
så travelt al man ikke fikk lid lil
å feire dagen før ut på kvelden.
Og da tok man likså godt og la
gullen til sengs. Men siden del
jo var fødselsdag, vilde man san
nelig ikke la anledningen gå fra
seg til å fesle. Og så kom lllall

sammen. Tanter, onkler, fettere
og kusiner. Pakker hadde man
også llled seg, gaver dil fau og
elil mon, elil tan le:. og til alle
de andre. Og mat var det i lange
baner, mor var opptatt' i kjøkke
Ilct og far inne på kontoret, hvor
forberedelser for aftenen ble gjort.
Del var riktig el fødselsdagssel
skap som sa seks.

lIllens lå gutten alene i sove
værelset og sov sin søteste søvn.
Del fortelles at rnor var inne og
kikket til hal11 i to minutter, men
det er også de S0111 påstår al
hUll hare så vidl gløll'et på dø
ren. Hun hadde del jo så travelt,
slakkar, llled alle ete andre. Og
de glemte merkelig nok også fød
selsdagsbarnet. En hadde riktig
nok diktet en sang om ham, men
dlers gikk han l1){'sl i glemme
hoken. Han kunde for den saks
skyld godt ha frosset i hjel det
inne i soveværelse!. For elet var
ingen som tok seg av ham, ingen
omhu, intet kjærtegn, ingen kjær
Iighel. Bare dette at man benyttet
ham til å feste for seg selv.

Ja, så lyder historien. En rar
familie, ikke sant?

Skal 11'00111 det blir mange
slike rare familier no til jul?

Tenk 0111 vi selv ble ell av dem.

Søndagshilsen til Iladalen.

En god l'enn al' meg sa for en tid siden til meg noe SOI/1 jeg
ikke kommer til å glemme:

«jeg er sd glad aller at jeg ikke behøver dømme andre. F("
syntes jeg det JlUr min plikt d forsøke å bedømme andre men
neskers handtemåte, men no er det en stik lettelse for meg ff
føle at jeg ikke be h o vel' å gjøre deh.

jeg forstod ikke da straks hvu min venn egenl/ige mente me(1
disse ordene sine, men etter hvert har jeg mer og mer lært me~

til å forstå hans tankesett, skriller E. l.S i de finske tidsskriftet
for døve.

I alminnelighet er vi mennesker meget tilbøyelige til å domme
og bedømme, både andres handlinger og deres hensikter, for
ikke d tale 0111 den politiske situasjonen!

Vi har lldre bestemte meninger og IlIIis andre tenker anner
ledes enn vi, eller de handler annerledes enn l'i vilde ha gjort i
somme si/llasjon, ja sd er vi straks parate med skarpt' ord eller
iallfall med skarpe tanker om vedkommende~

Men er dette riktig?
Nei - lIi md lære oss d kOll/me i I/fl at jesus sa:
Dommer ikke!
OR sd skal l'i Ilære oss å forsId h I' o l' f o l' han gOl' sine di

sipter dette fJå1Judet.
Jeg tror nok al dell første årsakell ti! detle er at vi ikke kall

fese hl'erandres talIkeI' og derfor heller ikke kall forstå IIl'el'{lll
dres fIIofilier (dlls. belleggl'llllnene). Følgelig kan lIi ikke I'ilr
hl' (} r for IIdre medmennesker gjm' de! de gjør.

Vi ser bare det ytre, filen ikke def dypere, del innerste.
«Vi ser det med øynene, men GI/d se,. med hjertet», sies (lei

allerede i det gamte testamenlet.
Hvis 1I0en gjør et eller annet SOlli vi ikke forstår, så hemter

det meget tett al I'i laler ille om delfe llårt medmenneske OK
odelegge,. hans elfe,. henlles gode rykle i stedel for å tel/ke:

«jeg forstdr ikke delfe, men det er jo ikke min sak å dIJII/f/I/'
ham...

La oss alle huske at det er Guds ord som dømmer alle men
nesker, og /ll'er og en blir domt efter sine egne handlinger, ikkl'
etter andres. Hvis din bror begår en urett handling, da er det
h fl n ~ synd, ikke din, men hl'is I'i uten kjærlighet bedommer og
kanskje fordommer ham, så er det v d l' synd.

Og vi kan ikke vi/e hvitken av disse syndene som er størst ..
Hvis I'i i kjærlighet l'it tilrettevise lldr bror og forsøke å fd 110111
li/ å forsId det gale i hallS handtemdte, sd er ikke det å dømme.
o. e t e~ tllertom en kjærtighetstjeneste mot den feilende, en tyst
tl! å hjelpe ham i hans vansker.



Det er afferede nevnt at vår manglende eline til ti kunIle be
dO.mme vdre medmenneskers handlemåte beror derpd at lIi bare
:ier det ytre skallet, men ikke inn fil hjertet.• Og pti grunn Ol'

detle !lar vi lIennet oss fif d legge særlig merke til de såkalte
grove synqene, l/VS. slike synder som i wire øyne er 'tsfore'h ng
ioyne/allende, og det er netto/Jp med omsyn til s I i k e synder
af 1'i har så lett for ti dømme strengt. jrg .11i{ slelf ikke forsvare
dem, jor synd er jo synd, men jeg frykter for af mange av oss
er som fariseeren i liknelsen. Vi ser med fo,rakt på de åpenbare
syndene og {øler oss stolte over at lIi slett ikke kan tenke oss
å begå slike overtredelser selv. Men al/ikel1el haf I,i ingen rett
fil ti dømme disse ulykkelige! Vi kjel/fler ikke til de forhold
som !lar medvirket til at de er sunkei så dypt, Vi kjenfler ikke
fif IIvi/ke medfødte anlegg disse 1101' bdret på. Vi lIet ikke IIvor
Sl/ok deres karakter er. Vi har ikke sett de forsøkene de kanskje
har gjal'l for å reise seg igjen. Vi lIar ikke selll hjulpet dem og
stoftet dem når de trengte til det. Og del kan jo hende pd den
siste store dog at li åre /onkesynder, IIdr mangel på kjærlighet,
lIår stare egoisme og andre tunge synder, sam lIåre medmenne
:;ker aldri har !lott noen anelse om, da l'iI bli flleRet strengere
bedømt enn de andres grave y t l' C synder. Hllem lIei;>

Vår dømmelysf, ll,å,f kjærliglletsløse sinnelag l/iser seg nfte
deri at lIi ser en annens handlinger i et så dårlig lys SOlli p...1
noen måte mulig. Vi v i I tenke fIllennfig om et menneske som
l'i ikke liker, og så er:lIi klare til å tolke et kanskje nokså uskyl
dig ard, en retatilll uskyldig ltandling, som om det l'ar noe llir_
keliu vandt. Vi sporer baktanker, der slike baktanker ikke eksi
sterer.

La oss lIuske at lIi ikke be h ø I' e l' å domme. Jo lIIer lli leg
uer oss på sinne at vi skal se med milde øyne på andres feit,
desto mer får vi se lIvoriedes Ili selll belløller en mild dOIll
fra I'åre medmenneskers side, og så åpnes l/åre øyne, slik at vi
Sf!( al pi i høyeste grad trenger lIår altseende og a/fllitende him
melske Faders tilgivelse og hans forbarmende kjærlighet, og da
Ilil lIi endelig komme derhen of Ili filister tysten og trangen lif å
dall/Ille.

Og da kommet lykken ... !
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John Iversen
BAKERI

Telefoner 2275 - 2082

Sandefjord

M. Johansens
BAKERI
~nbch.les

Sandefjord

Tlf. 2369 Tlf. 2369

9),en. liUe elJ.en.tyAe',
På ferjen 111e1l0111 Fredericia

(Jylland) og Slrib (Fyn) hendle
for en tid siden følgcnde:

En av slyrrnel1llenc gikk rundt
og solgle billetter, men så opp
daget hall under denne runden
sin en fit'ell døvstul11 gutt SOlli var

kommet ombord. Gutten hadde en
usedvanlig stor pengesul11 i hån
den. Ve<l ankomsten til Frederi
cia lot styrmannen den vaktha
vende politibetjent la seg av gut
len, som ble ført til politistasjo
Ilen der.

Her tilkalle de en av lærerIll.:

fra dØvstullll11einstltuttet der i by
el1. Og han fikk da ut av gul'len
en UlslåeJse 0111 at han hadde

stjålet pengene, i alt 680 kroner,
på Københavns hovedjernbanesla
sjan fra en eldre dame som hadde
lagt fra seg vesken sin et øye
blikk!

Vesken hadde foruten de 680
kronene inneholdt verdipapirer til
el beløp av kr. 7000. Vesken og
verdipapirene ble funnet i trappe
gangen til Isteds gate [8 i Kø
benhavn, men de kontante pen
ger hadde gutten altså latt med
seg.

Han ble overført til København.
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noe

nen som var trekkplasteret! Ihlll
spille, danset og sang, og henJll'~

krystallklare stemme skar gjen
nom rOlJllllcne i vertshusene, ll1eJ1~

røyk og damp veldet fram, og
dcn røsten - den hørtes over all
larmen fra <le drikkende og støy_
ende bøndene!

Slik gikk elet en tid framovl'r,
innt'jJ Kristina skille lag lIlelI
Kruse og begynte sine bckjente
vandringer mcllom markedsplas_
senc. Hvol' hun viste scg mcd sin
fiolin, hadde hl1n straks en an
dektig tilhørerskare omkring seg.
Og når hun så etterpå stemte i
lIIed sin sang, vilde bifalle! ikke
ta slutt. Under disse vandringeIll'
sinc kom hun også ned til Skåne,
hval' hUll bl. a_ i 1856 sang på
høsl111arkeclet i Broby.

Typisk nok var det på cl slik-j
marked at Kristina omsider ble
«oppdaget:.. •Det hendte på
Ljllllgby i juli 1857. Ifølge legen
den skal daværende herrcdshøv-

gammelt ubrukelig sølv, så la oss

omarbeide det til vakkert og ge

digent

,77 "
"J-t- r lJ es ø [lJ

La Deres gullsmed vise Dem hva

De kan få BV vakre ting i

,,%'vesø[vsel'ien"
jra

Th. Marthinsens Sølvvarefabrikk
Tønsberg

1843-1921-1943..

spille dansel11usikk i de kvalme
og dampende små landsens stu
ene. Var begynnelsen beskjeden,
så skulde det ikke drøye lenge
før «Stina i Snugge:., som Kristi
na NilssOfl da gjerne kaltes, fikk
et berømt navnt ute på den små

landske landsbygda_
Hennes første impressario ble

en mann som viste fram en bjørn 1
Han var'd-essuten trekkspillvirtuos
og hel Carl /(rl/.st'. Han reiste om
lag 1850 omkring på landsbygda
llled sitt tingeltangel. Med ham
slo Kristina Nilsson følge, og så
drog de sal11l11el1 ut på lange
reiser over hele Syd-Sverige. De
bcsøkte gjestgiveriene overalt der.
Bjørncn haddc de for sikkerhcts
skyld latt bli igjen heime, for
no var det J(ristina og ikke bjør-
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Sverige har som Iljcnl fos·
tret lo verdcilsberomle sang:er
inner: Kristina Ni JS 5 o Il OJ!:
Jenny Lind.

I dag: ){ristina N i Iss o n.

Det er i år 100 år siden Kri
slina Nilsson ble født - hus
1ll<1I1l1sgjcnla fra Småland, 80111
ble en fyrstinne i sangens rike,
skriver Gunnar J0I11188011 j «D6
vas van». Tross <let er gått så
mange år siden bifaJlsstofl11ene
fra alle verclens store metropoler
strømmet den feirecle sangerinnen
i møte, stråler navnet hennes i
dag med uforminsket glans 
ikke bare på den svenske, men
også på den internasjonale sang
kunstens himlllel.

Få kunstnere er elet blitt for
Uill å legge både den gamle og
den nye verclen for sine føtter,
men Kristina Nilsson er en av

disse, 50111 virkelig har klart det
lllcslcrslykkel.

Men tross hennes sjeldnc kar
riere og hennes lysende framgan
ger, fortsatte hun hele tiden å
være den samme gode kvinnen.
Hennes enkle opprinnelse var noe
hun var stolt over, og hun snak
ket gjerne 0111 at hun som barn
hadde spill og sunget på mar
keder og torg, men nevnte sjel
den at hun også hadde sungel
for konger og keisere!

Kristina Nilssons oppveksl var
både hard og romantisk. Hun ble
født i den fal1:ige husmannsstua
i Snl/gge i Vederlov sokn i 1843
og måtte i likhet med sine seks
søsken snart hjelpe til med å
holde heimen oppe. For hllShold
ningsarbeidcl hadde hun imidler
tid ikke mye tilovers - Illell
desto lller for fiolinefl, som hun
allerede SOI11 8-åring kunde trak
tere S0111 ingen annen i trakten.

Og s<'l begynte Krishna sin
kllnstllcrkarriere .med å sitte og
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dil1g, Fredrik TornerhieIm, 11.'1
kOlllmet forbi i vognen sin og
lilfeldigvis fått høre den syn
gende piken. Han var selv lllusi
killsk og forstod straks al I1cr
var ct slort' emne. Halls bcslut
Iling var snart fatlel. Han vilde til
Sl'g: av dCll videre utdannelscn
hellncS. Slik gikk det for seg al
da TornerhieIm forlot Ljungby,
tok han Kristina med seg i vog
1Il'1l til eiendommen «Eriksbo»
ul'enfor Halmstad, hvor den da
værellde mamsel1 Adelaiele Wale
fius p,Hok seg å polere overflatell
på naturbarnet.

Her var Kristina i to år, og da
ovcrlot~s hennes videre utdannel
se til den kjente komponisten
Franz Benva/d i Stockholm. Men
Paris-sangkunstens hovedkvarter
lokket. Takket· være sin veigjørei
kunde Kristina Nilsson i 1860
17 ar gammel - reise til Paris.
Og så kunde politibetjenten pa
det lille stedet der heime notere
blant «emigrerte» l<:lni:lsbyboere:
Pigcn Krisl,ina Jonasdotler. Opp
holder seg. i Paris.

Så fulgte 4 arbeidssolllllle, men
lykkelige år i verdensbyen ved
Seinen. Kristina hadde meget' å
lære innen hun ansås moden fol'
det 'kresne pariserpublikumet.
Men i 1864 - da hun var 19 ar
- skjedde det. Hun debuterte på
Theatre Lyrique i Paris i operaen
«La Traviata» av Verdi. Publi
kums forventninger var ikke store
- det var jo bare en debutant,
og til en debutant hadde de ikke
store forhåpninger. Men allerede
etter første akt var suksessen et
faktum, og da teppet gikk ned
etter siste .'lid, var Kristina Nils
sons verdensberøl11melse grunn
lagtl

Etter denne strålende debuten
fulgte den ene sensasjon etter delJ
andre. i de nærmeste årene opp
trådte Kristina avvekslende i Pa
ris og i London og ble overalt
hyldet som en dronning. l 1810
foretok hun sin første reise I'il

Alnerika - no 27 år gammel.
HUll sklIIde synge 100 kvelder
der borte. Gasjen var 1500 dol
lars pr. aften! Allerede elter den
første konserten fikk Nelll Vork
«Kristina Nilsson-feber», og i to
år feiret hun de rene orgier av
triumfer over hele .~ \Ilerika. Hun
la den nye verden for sine føtler!

I 1872 giftet hUll seg med den
franske bankier Auguste ROll

zaud. Bryllupet foregikk i West
minster Abbey i London i stor
artede former. Ekteskapet holdt
i JO år, ela mannen eløde. Denne
tragedie grep henne dypt, for
hennes mann hadde betydd meget
for henne og fulgt· henne på alle
reisene hennes over hele Europa.
I Pefersburg var eie blitt hyldet
som ingen andre, og intet lanel
hadde i det hele tatt vist dem slik
begeistring som Russland. Ved
avskjedskonserten i den russiske
hovedstaden regnet blomstene
formelig over sangerinnen - 73
laurbærkranser, 5 blolTlsterkorger,
16 kjel1lpebukettcr og over 1700
småbukelter kastedes inn på sce
nen. Som maclame ROllzalld opp
trådte Kristina Nilsson også flere
ganger i Skandinavia og ble like
intenst hyldet i Stockholm S0111 l

KolJen/wP" og Kristiania.

Elter mannens død foretok
Kristina Nilsson sin tredje reise til
Amerika og fikk da høve til il
overvære innvielsen av New
Yorks underverk i lIIusikkbran
sjen: Metropolitan Opera House.

I 1884 var hUll aller i Europa
- no 41 år gammel - og i
1885 holdt hun for siste gang
konsert i Stockholm - en kon
sert som slul'tet med en stor tra
gedie.

Kristina Nilsson bodde under
sitt Stockhohnsbesøk på Grand
Hotell, og det var etter hennes
konsert 22. september 1885 om
aftenen at hun fra hotellets bal
kong - eller løfte - skulde
synge for de utallige S0111 ikke
hadde fålt billett til de tidligere
konsertene hennes. Allerede tidlig
på ~aftellen var store menneske
masser samlet utenfor hotellet, og
da konserten begynte var an
slagsvis 50000 mennesker trengt
sammen under og foran balkon
gen del' hun stod.

Krisl'ina Nilsson sang, og publi
kum jublet, men da omsider den
siste tone var forstu1l1met og
menneskemassene sklIIde forlate
plassen, inntraff katast,ofen 
en voldsom trengsel oppst'Od, og
12 mennesker ble trampet i hjel
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Søn

de traktene jeg reiste igjennom
og som etter kartet å dømmc
skulde være svært ensformige og
ikke pli noen måte tåle sammen
likning med vårt eget «de tusen
sjøers land», i virkeligheten var
ganske avvekslende og interes
sante, til dels l11ege~ vakre.

Jeg kom altså etter et par da
gers reise til den litauiske hoved
staden Kallnas, som ligger der
hvor elvene Njcmen og Vilija for
enes. Det første inntrykk jeg fikk
ved 11 bese Kaunas fra stasjonen
av, var at det var en vakker by.

De~ finske konsulatet fant jeg

de Casa Miranda - silt liv av
vesklende i Spania, i Pans ug
delvis i Sverige. Slotter, eiendolll
lIler og palasser eide hUll neslen
overalt·. HenHes drøm var dog å

få slutte sine dager i sitt elskede
Småland, og den drømmen gikk
i oppfyllelse: 22. november 1921
- da hun var 78 år gammel 
mens vintersolens første bleike
stråler kastet sitt skinn over Små
lands bygder, døde hun ikke langt
fra den lille stuen i Snugge hvor

hun var født!

•
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Nielsen

FREDRIKSTAD

Hans

I midten av juli 1939 fikk jeg
høvc til å reise en lur til Est
land, Latvija, Litauen og Polen,
for fil cn viss grad å lærc å kjen
de disse for oss finner i mange
henseender nokså ukjente land.

Min hensikt var særlig å få
rede på hvor langt en var kom
me~ i Litauen med omsyn til dø
veundervisning. Jeg rciste fra
Helsinki med de nødvendige pass
og visa over til Tallinn i Estland
og deretter via Dorpa! og Riga
til Litauen. Jeg vil ikke her trette
mine lesere med detaljerte reise
skildringer, men bare påpeke it

i hele sitt vesen en dame av den
store verden. Hun forstod alltid
på den lIIest glimrende måte å
forsvare sin posisjon i sosieteten.

I 1893 - 50 år gammel 
opptrådte hun for sisle gang of
fent·lig. Hun sluttet mens hun stod
på sitt høyeste (S0111 den danske
Vilhelm Herold og den østerrik
ske Leo Slezak) og mens hele
verden enna lå for hennes fØtter.

Da hun så kort før århundre
skiftet for anllen gang ble enke,
tilbrakte hun - enkegrevinnen

(Til orientering- for lesere SOrti
ikke er kjent i Stockholm, Iinner
oversetteren av disse linjer grunn
til å opplyse f01J:'ende:

Grand Hotell ligger med front
ut mol sjøen, en del ilV Stock
holms havn. Fra hotellets fasade
til bryggekanten er vel 50 meter.
På begge sider av hotellet fører
smale gater opp lil bydelen bak
om, lIlen denne bydelen er i grun·
Ilen nokså isolert. Det bor ikke
mange mennesker der. En kan
tenke seg Grand Hotell i Stock·
holm som beliggende der Oslo
rådhus no ligger og de smale
sidegatene på beggc sider av råd·
huset, så har en så noe Il I Il nd c
del samme bildel. Menneskemas
sene søkte derfor ston sett bare
nordover bort lanns kaikanten (i
Oslo svarer det lit i retning av
Vestbanen) - den eneste for·
!luftige cutgangsporten:. fra denne
lypiske sjøplassen. Herunder hend
te del at noen ble I)uffet
isj øen! Straks maste mas
sene som Vilt ytterst og som had
de hørt konserten d~rligst, i 11 nø
o v e r for ikke å falle i vannet.
Så kom et voldsomt trykk fra
massene innenfor, og dermed var
panikken over alle de 50 ()()() med
del nevnte uhyggelige resultat.

Del var skrekken for å falle j
sjøen som var den primære år
saken.

Oversetteren av disse linjene
har disse detaljer fra sin far SOIl1
overvar det hele og som Iil og
med hndde sin pensjonalsvert
illIles 4 - fire - "otre å passe
Ila. De sokte utover mot SkepPsø
holmen, dvs. 1I10t syd, o ni
vendt av nll'nneskemas·
Sl' ns h o v ed re I n i Il g, og ble
der i neslen to timer. Den gamle
\'crtillncn, som fikk hore ryktene
om ulykken der hun bodde langt
ute pa ()stermalm, var fra seg av
skrekk, da den omtenksomme ka
,'aleren omsider - lo timer sei
nere - kom 11I;:illl med alle .j d:l
mer i god behold.)

I 1887 giftet Kristina Nilsson
seg på ny og no Illed den spanske
diplomat grev Casa di Miranda.
Bryllupet ble feiret i Paris i for
holdsvis enkle former, men allike
vel var hele verden opptatt av
det. No ble Spania og den diplo
mat'iske verden Kristina Nilssons
nye miljø. Og overalt vant hun
alles hjerter. Den opprinnelige
piken fra Småland i Sverige var

•

•

og over 40 ble hardt skadd. Der
nylig sangerinnens toner hadde
lydt, lød no redselsskrik .
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eninger som tar seg av de døves
interesser.

De·døve i LiltlCUlcn får sin yr
kesutdanllelse i samme skoler
som den teoreliske undervisnin
gen. Noen annen særlig yrk~s

utdannelse for døve finnes ikke.
Men de har høve til etter avsIul
tet skolegang fl få studere sit!
yrke i el1 eller annell arbeidsgi
vers verksted. De arbeider i alle
tenkelige yrker, dog mest· p.l
landsbygden. Det fantes dess
verre ingen oppgaver om fabrikk
arbeid.

I Lithauen er det ikke gjort
nDen særlige foranstaltninger for
de gamle døvstumme; de befinner
seg derfor i sallime kasus som
andre hørende gamle! Noe slags
foreningsliv for de døve har en
ikke i Lithallell.

Sammen med inspektør Joni
kailis og konsul Aarnio begav
jeg meg til døveinstitut'tcne, men
de var dessverre linder reparH
sjon, så de kunde ikke beses ak
kll1'ilt da. Isledet besøkle vi cl

AlS ASKIM GUMMIVAREFABRIK
"No-rtl.o lnra!'h:lsva..., mR v.rd,"",,"

pliktige døve i Lithauen var i
1939 500. For de døves under
visning er del så seint SOlli i 1938
anlagt to inslituller for 60 elever
llled 5 lærere. Ved underVIsnin
gen brukes talemetoden, llIen og
så tegn og skrivning brukes SOl11

hjelpemidler. De elevene som ik
ke kunde få plass i instituttet,
fikk sin undervisning i særskilte
klasser i forbindelse med folke
skolene. De døve Ur samme ut
dannelse 50111 de hørende i folke
skolen. Døv-blinde undervises i
blindeskolene. hvor deres under
visning er noe lempeligere enn
den som brukes i døveskolene.

J Kaunas finnes det to for-

.-l-.~ NORSK p
~ KLÆSHE.G

Å
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MYSEN
I'ab.lkOljon av .11. ootlu' Kl.,h.al("" T.y,,,.kt•• , T.ltplugg•• , ll..d""otr.mrne•• >amt .ndr.
a.llkl.. I l••. t>1 ..l>eI."deU"gen lev..." T'''''llne., Medlsln.hp, Radiob",d. Bok••ole<. Kont"'.
'1, ..1,1••. Sm!m"bl••• Barn.grind•• 'I'. m,

utell vansker i nærheten av del
lille pensjonatet jeg bodde i. Kon
sul Vaino Aarnio, som var un
derrettet om min ankomst, gav
TlIeg alle ønskelige opplysnmger.
Ved hans formidling kOlli jeg i
berøring med de tjenestemenn
innen dei lill1auiske innenriksmi
nisterium sorn hadde døve og
blinde menneskers skjebne i sin
h1l11<1. Dill Iloen dager, sa de,
skulde jeg få alle de opplysnin
ger jeg had 0111. Mens jeg ventet
på al disse skulde bli ferdig ut
arbeidet, nyltet jeg tiden til i\
bese byen Kaunas og forsøkte
framfor all å få kontakt med de
derværende døve.

Her i Fillnland kjenner vi ofte
de døve på gaten ved al de
«snakken med hverandre ved
hendenes hjelp, selv om de har
lært seg å «lese av på Illunnen:t.
Flere ganger trodde jeg al jeg så
ilDen døvstumme lenger borte i
galen, men da jeg kOlli nærmere
oppdaget jeg at det var jøder
SOIl1 gestikulerte med hendene.

K<llJnas er en ganske stor by
tllcd 125000 innbyggere, hvorav
25 prosent jødcr.

ENer avtale møtte jeg i inncn
rikslllinisteriet inspektør Jonikai
lis. Dcnne kraftige og bcstemt ul
seende mannen gav Illeg i sitt
kontor alJe de opplysninger jeg·
cmsket Olll både døve og blinde.

Del viste seg al del i Litllaucn
fantes 3000 døve, nemlig 1000
kvinner og 2000 menn. Skoleplik
len for døve begynner når bar
nei fyller 7 år og sluIler i 14
~rs .1Ideren. Antallet av skole-
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hlin<!cinslitull som minte meget
Olll dcwcinslihlllcnc. Bygningen
var ny og pen, lys og tiltalende.
Klasseværelsene val' store og un
dervisningsmateriellet godt. Ele
venes SDVC- og spiserom var ord
nei på salllllle måten SOlli hos
oss. I forbindelse lIIcd gymna
stikksalen var det el dusjrom for
elevene. Hå ndarbeidsllildervisllin_
gen syntes å være meget allsidig.
Lithaucn har jo i de par årtier
del har værl selvstendig, gått så
meget fram at det llled full ener
gi vil søke å forbedre også de
døves stilling landet. Dette
framgår også derav at del er
gjort forespørsler i Filll1land og
andre land 0111 hvorledes sakene
ordnes hos oss og hos dem. Hen
slklen er så eller hvert å forbed
re de vilkår SOlli de døve og blin
de no har i Lilhaucn.

Fra Kaunas reiste jcg til Var
sjal'o. Der besøkte jeg et insti
luN som foruten ordinær døve
skole tillike var yrkesutdannelses
skole. Der fikk typografer og
bo'ktrykkere, skreddere, skoma
kere, snekkere, børstebindere,
kurvmakere og gartnere sin ut
dannelse. Dessuten fikk de døve
i dennc anstalten lære seg kon
torarbeid. Undervisningen var

IIwgct grundig, og elter avslut1et
læretid er disse døve fullt kom
petente til å ta opp kampen for
tilværelsen. .

p~ heimrcisen stanset Jeg en
tid i Riga, men skolene var
slengl' der, og del samme var
døveforeningene. Det var jo høy
sommer, og i Riga lå alle på sol
badene og strendene og suget
sunnhet til seg.

I Dnrpa/ (Estland) besøkte jeg
døveforeningen og fortalte om
mine innlrykk fra reisen. Over
N<lrvil, /-Iaapsal og Tallinn vend
te jeg så tilbake !'il Finnl~nd, for
l1øyd og tilfreds Jlled del jeg
hadde seil linder min reise. Den
hidro/; liI å rydde linna mange
slags fortlommcr og fcil<lktigc
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tankcr som vi hal gjort oss Ill!!
forholdcnc på sørsiden av dcn
flilske bukten.

Vår kollega cDovas van» har
stadig utmerkede lægevitenskape_
lige artikler i sine spalter. Vi til
laler os i dag å gjengi ell Olll te
llIaet c-vitaminers mulighet sorn
preventiv 1I10~ forkjølelse.

Et c-vitamin-Illettet individ har
større motstandskraft imot for
kjølelsessykdolllmer enn andre.

Dette konstaterer den svenske
lægen dr. G. Bergqllisl i «Svensk
Uikarel'i<tning», og han støtter
seg på en i januar til juni 1942
foretatt undersøkelser av person
alet ved en konfeksjonsfabrikk.

Dr. Bergquist minner 0111 at vår
fØ<le, særlig i den kalde ·årstiden,
er fattig på c-vitaminer. Dette
forklarer delvis denne årslids
økende frekvens lIIed omsyn til
infeksjonssykdommer. Ved å til
føre organismen c-vitaminer, slik
at dets gehalt i blodet går opp til
0111 lag 110 mgmjlitr., kan mot
standskraften økes betydelig.

OgsA kinin har en forebyg
gende virkning mol forkjølelses
sykdommene. Teoretisk skulde vi
dermed oppnå en god profylak
tisk (forebyggende) virkning ved

å tilføre kroppen både kinin og c
vitaminer. Undersøkelsen, som be
rørte 180 kvinnelige og 43 mann
lige individer, var foretatt for å
utforske om så var tilfellet.

Foranlediget aven undersøkel
se av kos lens beskaffenhet, hvor
ved en fant at OFll lag % av de
ansatte ikke fikk ~ilslrekkelig er
næring, deltes personalet i to
grupper, som fra ernæringssyns
punkt utgjorde en kongruent sam
mensetning i sammenlikning med
personalet som helhet betraktet.
Den cne <lV disse 2 gruppene fikk
kinin og c-vitamin, lllCIlS den :lll-

Nr. 10

tIre gruppen t'jentc til kont rull.
Begge preparater fortleltcs i doser
på 011I lag 0.03 gram kinin og
like mye c-vitamin i form av
kina-redoxontableller fra et firma
i Basel. Hver uke dell'es det ut
sammen med lønningskol1volutten
den for uken faslsatte porsjon tab_
letter og samtidig oppfordredes
alle til Iløyaktig å gi melding Om
tilfelle av forkjølelsc, snue, ho
ste, luftrørskatarr, IUl1geinflam_
masjoner og influensa.

For å kontrollere al det ikke
ble noen mangel på c-vilaminer
hos forsøksgruppen, ulførles en
belaslningsprøve: Når samtlige
personer visle seg å være «met
tct», innsaltes profylaksen med
kina-redoxon. /-Iver person fikk
3 tabletter 011I dagen og tilførtes
derved 0.09 gram kinin og like
meget c-vitamin pr. dag.

Allerede et1er en måneds for
løp konstatertes det al de indi
vider som hadde viSl seg særlig
vanskelige å få cmetleb, viste en
del tegn på infeksjon (snue og
vondt l halsen). Men - denne
infeksjonen utViklet seg - stikk
motsatt av vedkommendes tidli
gere erfaringer - ikke i retning
av ulyst til arbeidet og alminne
lig nedstemthet.

Dr. Bergquists konklusjon gikk
ut på at den gruppen av persona
le~ SOm var blitt behandlet med
kinin og c-vitamin kombinert, vi
ste en ganske annen form for ar
beidslyst og evne enn den andre
gruppen. Den første gruppens
fravær fra arbeidet lltlrykt i pro
sent av totale antall arbeidstimer
utgjorde knapt tredjedelen av den
som den ubehandlede gruppcn
oppviste.

Med andre ord en triumf for
c-vitaminet (og kininen).



,
~~~,~ -~~,._~~.,~--"'-.-~~--~

Ærbødigst

TEGN OG TALE

Til "åre annontører ,

Illen ofle Ilcnyllcs den ikke, bl. it:

sjcldcll .:IV cnglcmkrnc.
f( er fra det hellenske kappa,

som igjen er fønikierncs kapil,
S0111 antas. å bely hulhetcn inne
i hånden. K var ubrukt i [alin.
hvor C tråetle i stedet ved bruken
av den harde K-Iyclcll.

L kOllllller fra det hellenske
lamcIa og elet hcbreiske lancd,
elet har dog vært en del disku
sjon 0111 dette bokstavs opprin
nelse.

M kOl1lmer med lilt forandring
av fønikiernes Mu, som betyr
vann.

N komlller fra fønikierncs
NUll, 50111 antas å bety fisk.

O hører gjennom elel hellen~

ske o111icroll til fønikiernes icgn
via hebreernes ayin, SOIll betyr
øye, og ble l'i1 vårt O. Dog er
elet på hellensk med kort lyd,
idet O uttalt Illed lang lyd er fjel
sisle bokstav i det hellenske al
fabetet, n~ll1lig omega.

(Nettopp fN(:j omega var det
siste, hører vi of!"e: sanllllellsttl·,
Jingen «alfa og olllega~ cm no('
SOllI liksom dekl:er det hele, ;,11

sallwl~n.)

p kommer fra hebreernes pc,
hvormed menes mUllll.

Q kommer fra semittencs kogh
eller qogh, det er falt ut i elet
hellenske alfabetet, hvor K no
inntar dels plass. Det har ogS.:l
gjort tjel1~~I'C som (.'Ilk 90, idel
England linder 110rmantl('!"krige
ne så seg nødt til 11 illIliøre del
da lnange 110rmannerord inne
holdt q-lyden.

R er den latinske formen far
hellenernes rho, hvilket kOln fra
hebreernes reah, som belyr hode.

S kOll1mer fra hebreernes shin,
SOI11 hadde fonn av tennenes stil
ling.

T er semittenes tau og er det
siste bokst'av i fønikiernes alfa
bet og var symbolet ril et kors.

U Cl' framkolllmet i det hel
lenske alfabetet inntil det 15. år
hundre. U og V V,lr forskjellige
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E stammer fra fønikierne, og
hos hebreerne het den he, hvil
ket også hadde en bestemt be
tydning.

F kommer gjennom hellenerne
fra fønikierne og hebreemes
tegn som kalles vau, som betyr
mål.

G kommer fra Sell1ittellcs gi
mei, som betyr kamel.

J-I er utledet fra hellensk og
latin og komlller fra et fønikisk
ord som sCl11ilt'ene betraktet mcr
SOI11 en lyd eller e! bokstav enn
som et ord eller symbol.

I er fra det elelre hellenske al
fabetet og het da lata, hebreisk
lad, og betydde på den tiden en
hånd, hos oss er den kjent som
en IMinsk bokstav.

l er lItledet av b9ksf'avcl I,

Ne. 10

Våre bokstaver stammer for de
flestes vedkommende fra rOlller
ne. De fikk dem igjen fra helle
nerne, og de hadde igjen for 20
bokstavers vedkolllmende lånl
dem fra semittene!

De to første bokstavene, A og
B, er hellenernes Alpha og Beta.
Hebreerne kalte dem for Aleph
og Beth, det finnes også et gam
llIelt tysk alfabet hvor A er nUllI

lller fire istedenfor nummer en.
Etioperne plaserte A som del tret
lende bokstav i alfabete't!

C er utledet av del hellenske
gamma, SOIll ifølge hieroglyfene
hetyr tronc.

D er del hellenske delta, som
p;i sClllilfisk heter daleth.

Vi tillater oss herved å rette en hjertelig takk til

alle våre annonsører over det hele land for deres
trofaste støtte i det forløpne år. Det er ikke for

meget sagt at uten denne støtte vilde de(ha vært

umulig å gi ut Tegn og Tale. og hvilken betydning

det har for alte landets døve å ha sitt eget organ, {

hvor de kan drøfte sine felles anliggender og

fremme sine spesielle døvetiltak er helt klart for

en hver.
Vi håper også at våre annonsører er oppmerksom

på at takket være deres støtte er Tegn og Tale

stadig blitt bedre og derved mere skikket til å

fylle sin oppgave som et spesielt døveorgan.

Idet vi fortsatt håper på fortsatt velvilje fra annon

sørenes side til fenes beste ønsker vi alle sammen

en riktig god jul og et godt nyttår.

Vår ABe's opprinnelse.
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former for salllme bokst<IV, "inn
til de seinere fikk sin retle plass
i alfabetet begge {'o.

V er del' hellenske ypsilon, som
cr en variant av fønikiernes vau.

W har bare eksistert fra def
17. århundre og bare blant en
kelte nasjoner; dog har visst
engelskmennene og tyskerne
hrukt det liclligere også.

X ant'as å stamme fra det hel
lenske tau, idet hellenerne har
brukt X istedenfor T. Del sees
også i latin og hellensk al T
hrukes hvor vi bruker X.

y er Illdratt av elet hellenske
ypsilon og fønikiernes vau. Ro
nIerne tok y i bruk under keiser
Augustus.

Z er også talt i bruk uncler
keiser August'us, elet kOlllmer av
det hellenske zeta. "

Æ og ø brukes ikke av alle
tla~jol1er; ·dog når det brukes, er
del vecl sammenstilling av AE og
OE.

(Elter Dent MI/les Journal)
Sil.

:eeu-MUifee~ CM ul1.Cife dø.u.e.

En rransk døvelærer har med
delt al han i øverste klasse lar
sine elever nedskrive cl'lerfølgen
de leveregler:

Før jeg forla ler skolen vil jeg
hringe mine lærere en hjertelig

lakk for deres omsorg for min
oppdragelse, og jeg vil ta av
skjed med alle Illine skolekame
raler.

Når jeg kOl11mer heim lil mine
foreldre vil jeg alltid være flit
tig, lydig og beskjedcn.

jeg vil omgås Illeel de tlngc
mcnnesker og holde meg langt
horte fra dem SOlli oppfører scg
sletl.

jeg vil være livlig og elskver
dig mot folk. jeg vil aldri klage
over mine naboer og aldri blande
lllCg i eieres saker.

jeg vil være god lIlot de faH'i
ge, for de fnltige er Guds kjære

barn. jeg vil hjelpe elCIll Rå goelt
jeg formal'.

jeg vil være måteholden, for
målehold bevarer sunnheten.

jeg vil ikke forsømme min
renslighet, for renslighel er like
nyttig som måtehold.

jeg vil aldri være vred på Gud,
fordi han har latt meg føele til
verden som en fat1ig døvstum,
for jeg vet at for dem som hel' i
verden bærer deres lidelser med
tålmodighet, er adgangen til him
lIlelen lettest.

jeg vil adlyde mitt lands lover,
for lovene beskytter jo også meg
selv, men jeg vil særlig adlyde
Guds lover for al jeg elter døden
kan få del i del evige liv.

V.el1. ideef.f.e allo.n.n.el1.tel1..

l «Nord-Halland»s 60-års-
1H!l1llller skildret redaktør Filip
Parson avisens takknel1llig~te

abonnent·: Det var en gammel
mann som han gjorde bekjent
skap med fOr mange år siden.
Den gamle var stokk-døv!

Avisen kom ut· hver fredag
ved l2-liden, men allerede klok

ken 11 kom mannen fra Ha11111
torget og banket på vinduet og
gav med tegn til kjenne at han
gjerne vikle ha avisen sin. En
forklarte ham at han måtte vente
en time ellllO. Han vinket vennlig
og gikk sin veg. Men noen minut
t'Cr seinere stod han der igjen og
banket på. Slik gikk det flere
ganger, men da han så endelig
tikk avisen sin, tok han strålende
og smilende imot den, trykket
avisen til sitt hjerte og lo inder
lig godt.

Så gikk han fort til heimen sill.
Der heime satte han på kaffen

og laget' seg en bitte liten «gjøk»
til kaffen (<<kaffedoktor» kaller
vi det i Norge). Deretter satte
han seg ned og begynte foredra
get om «hva seg i riket og, i ut
landet hadde begiIl». Han leste
nemlig hoyt «Nord hallands Tid-
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Iling», Tidning ftir l(ul1gsbacka
stad og Norra Halland, ut'givare
Filip Pårson, fredag II te okto_
ber [933, nummer 41 osv. Rubb
og stubb, all sammen lestes Olll

hyggelig og rolig igjennom. Tek_
sten og samtlige anllonser, tog
rutene og predikantlistene, hele
greia. Hvis han fant en døds_
annonse, hvori det· Ilenvistes til
en eller annen salme, så gikk han
og hentet salmeboken og .• fore_
drog versene strofe for strofe med
andakt og varme, likcgyldig 0111

han hadde noen tilhørere eller
ikke.

Av og til hendte det at han
måtte avbryte lesningen for å gå
ut en liten tur - av visse grunner
- og lJår han så kotll inn igjen,
kunde det' jo tenkes at et av fa
miliens andre medlemmer hadde
okkupert hans elskede avis og lest
gjellnom en spalte på siste side
f. eks. Men da bl~ han virkelig
forarge I. - Tenke seg at de lestc
noe han ikke hadde lest ellllO!
Uforskammet!

d1va har du e1el' å gjøre?»
sa han, «elet eler har jeg ikke lest
selv ermo. Hold deg pj de førRtc

sidene, du far, for dem er jeg fer
dig med».

J(ø.e.en!iau.n

!iø.'f !iat! - :eau.itLe.

V.ø.u-!tummeJ ta.ee-ev.l1.e.

En Københavneravis skrev <.'11

gang følgende:
Den før omtalte utstillingen av

døvstulllme asylbarns arbeider i
Industribygningen og særlig {len
undervisningstime for døvStUlllllle'
barn, som der «forevises», har
henledet publikutl1s oppmerksom
het på disse av naturen hardt
ralllrnede mennesker.

l København har på Kastelvej
nr. 58 et døveinstitutt; men en
merker ikke meget til de elevene
som besøker skolen. l Nyborg og
Fredericia derimot, som også har
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sine inslitut'ler, preger eie døv
sllllllme faktisk byen!

Fredericia har et stort, flolt
døvslulTlmeinstituti med en prek

Hg hage.

Her hersket i mange år dyna
stiet ~ørgel1sen så godt SOIll ene
veldig. Gamle Jørgensen var in
stituttets forstander og liksom en
far for alle elevene. Døtrene til
Jørgensen, sønnene hans, sviger
døtrene og svigersønnene, de var
lærerinner og lærere ved døve
instituttet.

De døvstumme lærte der å lese
<tV Ifllen på leppene, og ved å
stille sin egen munn foran speilet
utstøtte de lyder og forståelige
.orel. De lærte <ler cnn videre al
minnelige skolefag og et hånd
verk, og de er meget fingernem
Ille.

Det verste ved de døvstulllme
er al de skriker ordene fram. Ofte
aldeles falske lyder, da de jo ikke
selv kan høre sin egen tale og
regulere tonen deretter.

Er en døve-klasse i vannet,
cr det ikke ørenslyd å få. Det er
roping og skriking og plasking
og gemyttlighet som viser at kost
holdskolene og opplæringen er
dcm til gagn og glede.

En liten anekdote viser-de dø
ves evne til å forstå og uttrykke
seg: ....

Fredericias borgermester traff
Cl! dag en døv ung mann og sa
lil haf: «Nå, Hansen, no el' De
jo snart utlært og skal forlate
oss. Hvilke planer har Dc så?»

Den døve «så» nøyaktig hva
borgermesteren sa, og så svarte
han: «København - høy hatt 
Lovise», hvilket var utlagt at han
vilde reise til København og an
skaffe seg en høy hatt og der
ell'er forlove seg med kjæresten
sin, Lovise!

I det hele taft må det sies at
forsorgen for de døve i Danmark
er i de beste hender.

•

elt u{4w.i.fLig, e<j4fAeiu.
En 14-årig døvstum gult ved

navn Larcus Walker, som levde
i Harrisburg i USA, vilde en aT
ten for spøk ta en liten tur med
et godstog S0111 stod på stasjo
nen, uten at han la merke til at
det var et gjennomgående ilgods
tog med frukt til Chicago. Da
gutten ikke torde hoppe av un
der farten, måtte han bli på to
get i halvannet døgn og levde i
den tiden bare av bananer.

Ved ankomsten til Chicago ble
han lall' på politistasjonen.

Der skrev han på en lapp: «jeg
er så sullen. jeg vil ikke se en
banan så lenge jeg lever!»

(Oversetteren av ovenstående
linjer tillaler seg å supplere:
S0111 nybakt student tok han en
tur til Canary-øyene og hadde så
på turen opp fra Santa Cruz til
London - en tur som tok 7 døgn
- l million bananer ombord i
åpne trelll1l1ekasser!

Han er av samme mening, at
bananer det vil han nødig spise.
For meget og for lite forderver
alt, sier jo et gam111e1t ori:l.

Skjønt - en ballaIl. A jo, for
reslen. La gå med det'.)

SIr.

nåt ett 6-l.uf:eA te'J"A1'!'ålæt.
En amcrikancr SOllI ikke for

stod el eneste ord tysk, var kom
met til Wiell.

På hotellet del' han bodde var
han en dag så uheldig li spille
blekk på sinc lysegrå bukser. Et
ter å ha forbannet silt uhell, rul
leI han buksene sammen og bar
dem bort på el renseri. Her
viste han fram de blekkete buk
sene for anstaltens bestyrer,
pekle først på et blekkli'\1s som
stod på bordet, dernest på buk
sene og nikket energisk flere
ganger til bestyreren.

Denne forstod straks menin
gen, for han nikket også flere
ganger tilbake.
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Amerikaneren gikk tilfreds bort
og 1'0 dager elter (her klikkcr
historien fullstendig: To dager.'
Ha ha!) fikk han buksene sine
tilbake fra fargeriet.

De var farget kullsvarte Over
det hele!

elt maltlt med u.it;.e.
En av de interessanteste menll

blant boktrykkerne i OSA Cl'

Jahn F. J<cyes, Montgol11ery. For
over 70 år siden ble han født i
Tennessee og mistet hørselen un
der en feber.

Han kom så på døveskole i
Knoxville, hvoretter han arbeidet
noen år [lA en farm .

En dag kom del en trykker
på besøk på [armen for il få fitt
å spise og drikke. Trykkercn
gjorde da John Keyes oppmerk
som på at" han kunde tjene lIIer
penger som trykker enll S0111 bon
de. john lot seg ikke si delte to
ganger; han la fra seg hakka og
reiste lil Montgornery og fikk seg
plass som Irykkerl,t'l'l1ng og sei
nere S0111 trykker.

No er han en meget dyklig
Illann og tjener (lver 40 dollar
uken.

Han er visstllok den cnesle
trykker i USA som i sal11hdle 38
år 11ar arbeidet i samme fag og
på samme sted.

john Keycs er gift og eier silt
eget ny<lclige lille hus, og vi kall
llled reile si at hall Cl' ell 1II0flll

med l'ilje.'

:Jii, a&o..nnentene.
Ved herr Aksel A. Jensens fra

treden har redaktør Til. Strøm
me overtatt vervet SOllI bladets
kasserer inntil videre fra t. ja
nuar 1944, fra hvilken dato all
korrespondanse vedrørende re-.
daksjotl, abonnement og ekspe
disjon sendes til en adresse, nem
lig Asbjørnsens gate 1 A, IV.

H. Moe.

•
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Nye ulykkesbudskap
SOIll rimelig kan va:!"e er dpvc

ofte gjcns!ånd for ovcrkjØrselst1!yk
keI". idl..'t deres Illangknclc hfjrseJ

gjØr dem tlI offer for frams(or

lJlelH!c ]"komati". bil(T og sykl(T.
. \nncrlcdes kan del neppe va~re. Det
lllC::;le botemiddel ('/' størr!' n~'/S()I11

Ite! ved kryssing;l\' galer og veger l

I Stockholm like I1lenfor Roslags
tull hIl' en kvinnelig sykli::.l. sypi

kell Helga Elvira AIldersSOll drept
i SQl11lller. HUll kom syklende i
sdve sykkclb;:\I1cll. men for å kOlllllle

utenOlll en val1l1vagn styrte hUll

over Illot hJ;)'!"c gangbane med dell

f{!lgc at sykk<'lcll ble påkjj-trt av ell

bllS~ S0111 just da passerte. l am

hulanse hIl' hUll fØn til sykehuset.
der det viste seg at hun hadde f!lll

alvorlige skader i bena og likeledes

i hodeL Livet stod ikke til ;'i redde,

dessverre. Politiforhfir ble foretatt.
llIen det hele var en ren ulykkes

hendelse. Den omk01l1ne var rødt i
191+. og hadde gjennolllgått DØv
SILllllllleskolen i Hemosanc1.

Eætaet ~ntifUJent.

1945.

S. B. Nørregaard.

1944.

Gabriel Rosnes.
N. I{iisc-Hansell.
Illgeborg H. Oddl:11.
Einar SII1CI<lIllI.

\ I ,, ,
\ \ I ...
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Kristian A.lngu!.
Rasmus Bjelland, Bergens off.

s. f. døve.
Haldor Hansen.
Peter V. Kosl1lo.
S. B. Nørregaard.
Arne Nielsen-johannesen .

1943.

Helga Gvammen.
Einar Stueland.
johan Larsen.
Thorleif Aasen.
Ingvald Rendetveidt.
T. Aas Eng.
Ragnhild Frydenberg.
Einar j. Hegge.
S. B. Nørregaard.
Arne Nielsen-johannesen.

1942.

Birger Munch.
j. RawlO.
Karl ingebretsen.

1941.

Karl Ingebreisen.
Signe Hallerhuset.

1940.

Signe Hollerhuset.
Fra kassereren.

Alle som holder bladet bes
vennligst tenke seg 0111 et øye
blikk: «Har jeg betalt bladet de
siste år?»

Hvis ikke sA <;end meg kUII
tingenten innen arels utgang!

Nr. 10

Ansøkninger 0111 bidrag av EI
iefsens legat fil fordel for dOllf!,

kan sendes inn til styret for De
Døves Forening, adr. Sven BruIls
gate 7, Oslo, innen l. jan. 1944.

Ifølge sta'tuttene skal rentene
av legatet utdeles i porsjoner på
kr. 200 og 400 til utdannelse av
døve for å selte dem i stand til
å bli selvhjulpne.

Fortrinsberett'igel til bidrag
er personer som er født i og
oppholder seg i Oslo.

Hardangergutl, 25 år, ønsker
korrespondere med grei, pen.
gjen te i samme alder. Formål
ekteskap. Er interessert i turer,
kino og heimchygge. Foto og
svar ønskes og loves. Brev mrk.
«Hardangergutl» sendes «Tegn
og Tale».

TE6N 06 TALE

OSLO, NOVBR. DESBR. 1943.

Redaktør: THORALF STRØMME
adr.: Asbjørnsens gate 1 A IV
Kasserer: AKSEL A. JENSEN

adr.: Øvre Smedstadveg 6, Snled.
stad p. o. pr. Oslo.

TEGN OG TALE utgis av NORSKE
nøVES LANDSFORBUND

og koster kr. 4.50 årlig.
ADRESSEFORANDRINGER

meddeles heretter til ekspedisjonen,
Asbjørllsens gt. 1 A IV

•



anbefales

lillehamrncr - Telefon 54}

BAKERI OG KONDITORI

Telefon 7 - F.lberg - Telefon 7

Ol

XÆ. :/!'unde

Manufaktur - Utstyr - MøblerLillehammer - Telefoner 166 - 414

ENT REPREN ø RFOR RET N J NG

Storgal. 9J, indre gård - Lillehammer

Alt i møbler ~ SpesiaiileL Stoppede møbler

Eget tapeiserverksted

Lillehammer og omegn

ØIVIND LANDE
ARKITEKT

L'II I MI II I' Brødrene Hansen'sI eh4lmmer øbe or.·e ".nC] Thor Hanstn, IlL 697

Landets største skifabrikk

lillebammer Alt i ski og og skiutstyr

«Clipperskien» gir beste glien

GAUSDAL BILSELSKAP A.s
Teiefon Fåberg 15 - Rutebilsentraien Lille-hammer leie fon 418

Samtrafikk med Nor,ges Statsbaner

Rutebiler: Lillehammcl' - Fåberg - Gausdal

Meina

Djul- og VognlaLrlLL
TelefOD 469 - Lillehammer

ARNEJENSEN
EN TREPREN ØRFORRET N IN G

M. RING
HU NTMA KER fOR RETN ING

Tre - Mur - Betong - Jernbetong
Telefon 206 - l.illeh.llllmcr

Telefon 368 - Lillehammer

A.s BRUSTUEN BRUK
ØSTRE GAUSDAL

Øia Trævarefabrik A,s

Sag - høvleri - kassefahrikk. Moderne damptørkeri
Telefon 510

Tdefon østre Gausdal 58. TelcgrOlmaclr.: Follebu, Brubll!k Lillehammer
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Ålesund

Møllers Motor ttompani A.s A. H. Alm
Autogården - Ålesund

J ER NV A REFO RRETN 1NG

Telefon konl. 1935
Telefon 1228, 1563 - Ålesund

Bilverksted, rekvisitalager, nattevakt 2421

Møre Preserving Co. A.s Theodor Berg
Kjøpmannsgt. 10

EKVIPERING, KONFEKSJON

Ålesund
Ålesund

I

HAREID BRUK A.S Chic
MODERNE MODEFORRETNING

ÅLESUND .
Lovenvollgala 5 _. Ålesund

LENESTOLER Telefon 2369

G OTTFR lED GJØRTZ o. Gridseth
A U T. RØRLE6GERFORRETNING.

MEK. VERKSTED

ALT I RØRLEGGERARBEID
Ålesund - Telefoo 1648

TELEFON 3333 2437 - ALESUND

Knut Hjertø

OSCAR lARSEN Als ALESUNO EN GROSFOR R ETN I NG

-
Kortevarer, Kosmetikk, Papir etc.

ETABLERT 1899

Ålesund - Telefon 1725

So, Tl'elasl Klippfisk, Saltfisk

Høvleri Cernent, Jern Rogn, Sild

Entrep reno rlo rrein in9 Byg nIngsa rti kler Fryseri for sild og fisk

Husfliden
ÅLESUNO

SIS ~Kvileggen" Telegramadresse: «Oscar»
Telefon 1668

Telefoner: 1525, 1645, 1833, 3320 og 1515

.



Mos s

Y'..tø.tt ~eidet &all- de dø.u..e!

•

Bygger og reparerer skip

eÆIi. ./lufj. :J.iuJJtne ./l.6

Moss

Moss - Telefon 1893

-

~...oJtenede

Ei1iæm6.aeeafjeGa6.lI-iR:.ell- ./l.6

Moss - Oslo

•

Bruk alltid

9,dun YJ-ennep Or;
9dun eddifG

Den rent', sunne nall/reddik

'PAme W.
RQ.~env.ing,e .Il.~

Jernvarefabrikk, Moss

J-1;Ufy Enholm

Tcldon 2724 • priv3t 2422

Moss

Besøk

Prinsens gl. 6 - Moss

Telefon 1881

AutomobilfOI reinin/:. vel ksled

Gencr;ltorf.1brikk

Moss

lRDh. Frw Il ...." &. SliR""

Moss, !!f. 2635 - 2805

Utstansing av masseart.

Mek. verksted



Bergen

'37fOfel '23'l'islol '23'el'qen O/i'anÆ 97TOllll, Bergen
7licle(lrl'lll/mlr. : ,,'?Z/dl'!rl/" - %1.·slde!r1f/: .5/94-

9"J7.eA'. '7lerliskd

Nyeste sentrumshotell. Store lyse utpakningsværeiser.
o//e/fo"r';'

,5jIJÆebdl'cr

•

S7. CD H 91s
q; . eg ':fil'all

J,--O ·ale Ilgenlør oY.

2''t-l)erer 1'1(1 elddrisN - ::Rar/iv,

'35'y~~ O~ CfDæ[asf/ouebziTl~
Telefonsentral 17676 - Bergen

Telefon 99969 - 5287~ Bergen Tdegramadresse: Lysgr;m

•

CZJed frflll5pozl" og P05!Hl!Jjet:ll'ajl/i1i i

gO~Tlejjord" - 3uTllzjjord - '37ozdjjord $el'gelJs ,9(l//fab,.iIiÆ 91,

IJ(J 971inllrrl!fJnttdfnlirikncn '3lecfnr
bør kun benyttes fylkets egne hå-ter. Henvend Orm til oss om
frakter eie. Vår spedisjonsavdt"ling ulfern all ~Iags Irailspoll 0' Telefon 15819 - Bergen
~pedisjon til rimeligste priser.

Tc:legramaclr. : Fylkesb.Hane. Telefon senttalborg 17690.

fylkesbåtane i Sogn og I:jordanr, Berge". Norge

91.s qz]uqens SÆillinqsbank $el'gens
<32'nappe(abl'iÆ 9Zs

@PPl"effef /857

BERGEN
Utfører alle alminnelige bankfoIretninger

Filial: Solheimsviken
Telefon 99085

,

9/; roel1dee qz}elll (I/eelle lJch nye brosjyre olJer.

Elektriske varmerør CZ/,...:fa[s

9"ycn;orjirlllfJ

.!:iallr/lwlIzpani 9Zs

:~CLe/dr.o-YTleR.alli.'"I!l CZlerR.sted Telefon 17764 - Bergen

Møllendalshakken l - Bergen

Telefon sentralbord 98125

qz]erqeTlS q;;eksliljabrik '3l.S 9Zs E. ellingsen ft·,

(7'lJcc(lCl/tJ ';?k1"r-et!.efaol:iÆ.) :J7Eall.Æ.ela"d"!weg. .2
.'7te"el"posrr-;(aol'ihÆ

Spør Deres kjøpm;mn eller vårt fabrikat i Dress., Frakke. og Draklstoffer.
BergenTt:pper 1lI m. Vhe blå Kamgarnstoffer (hlå diagonal) er i dress, drakt

eller kjole .llitid meget elegante.

•



Kristiansund N.

Elektroteknisk forretning

Aut. Installator

Kristiansund N. Telefon 1768

RAD I O

Albert Andersen
MALERMESTER

Ansgar Løvold
Slakterforretning

O. Hollingsæther A.s

Kjott~ og polsevarer

Kristiansund N Telefon 1844 - 1574Kristiansund N.

Sterkodder mek. Verksted A.s

L A R S HAN S E N=~:-:-:::-::-
KRISTIANSUND N.
Etablerl 1887 Skilt- Møbel- Bygningsmaler. TapeterKONFE KSJO NSFABRIKK

A-S NYBYGG
ENTRE PRE Nø RFO RRET NING

Telefon 2150 - 2126 Kristiansund N. Telefon 1928, 2251 - Kristiansund N.

Brunsvikens Reperbane
Nol- og garnfabrikk, tauverk, snorer samt not og garn, barkeri

'3Zlif It e fm .--'5(l [fer
.r]lIlltJ/IIet!/r)ln~flli Il(I

~rmlwlI"'Iml '!37

STORGATA 45 KRISTIANSUND N.

Telel01 1056 Telegramadresse Brullsvikbanen

"MENNS MAGASIN"

Fabrikasjon av herre~ og gUtlekonfeksjon - Alt i utstyr

En gros - En detail

Telegr.adr.: Gulla. Kristiansund N. Telefon 1010 - 1015, bolig 1528

OLAUS B. G U L L A
KRISTIANSUNDS

BYGNINGSARTIKKEL
FORRETNING A.S

KRISTIANSUND N.

KR. HJELKREM A.S

KRISTIANSUND N.

A. & L. Grønningsæter

Kåpeforretning
Etablert 1881

Kristiansund N.



Ålesund
.

•
Agnes Melang

KOLONIALFORRETNING

Møre Kullkrah A.s
Ålesund - Telefon 2275

CARL B L I X
Ålesund ÅLESUND

Kull- Jern- og Stålforretning

Peter Skarbøvig A.s

A. M. Liaaen
.

ÅLESUND

Skipsverfter og mek. verksteder
O. Ruuds Eftf.

Ålesund JERNVARER
OG KJØKKENUTSTYR.
Ålesund - Telefon 1480

.

E. RIISE & CO.

Holms Fryseri og Kjøleanlegg Afs SALMAKER-
OG MØBELFORRETNING

ALESUND Telefon 2434 - privat 3285

Telefon: Sentralbord 2885 Telegr.adr.: Fryseriet

Frossen sild - lsfabrikk
O I a f Ormseth

Bakeri- og kondiloriforretning

Fryse- og kjølerum for alle sorter varer Gåseide - Telefon 5163



.
Palentslipper inntil 1000 tonn GULLSMEDFORRETNING

Skipsbyggeri og motorfabrikk K. Hagen A.s

SIG U R D L A R SEN A.S R. Haavik
BLIKKENSLAGERFORRETNING

Nedre Strandgate 14

Asestrand pr. Ålesund

Telefon 5174

ALESUNO

Ålesund

MAN UFAKru RFORRETN ING

Elabl. 1900

En gros - en detalj

KVALITETSARBEID

Alesund - Telefon 1846

Bygningsarbeid, Fornlklingsanstalt

Merkur Trykkeri
o. J. Melsæter

Aalesund og Møre
Privatbank A.s

O. Støle

Martin Løvolds
KONFEKSJONSFABRIKK

Ålesund

MEK. VERKSTED

Skutvika - Telefon 2208

Ålesund - Telefon 1767

MURMESTER

Øivind Johannessen

Karl Backlund

MOLDE

Fabrikasjon av herre- og gulteklær

G. MOE

TREVARER OG KONTORUTSTYR

ÅLESUND

Ålesund - Telefon 1150

Ålesund - Telefon 1475

Utsalg av slopegods

PAPIR OG KORTEVARER

HØVDING
KON FEKSJO NSFA BRI KK

Joh. Johannessen
SYKKEL·
OG SPORTSFORRETNING

Lully Ringdal A.s

Telefon 48 - Molde

}nne6aUl!f t. SrollllilljJS&ffier

Telefon 1235 - 1021

Alesund



~Lommens 17zeÆ. CZ/erÆsted
C/aoEed 1898

Fredrikstad

CONS'ERVING

Telefon 1494 - Fredrikstad

o/"r:eddlwfad 97lollfedngs 'go.
cØ ::J7ZefaEsfoperi

Elektrisk materiell en .!Iros, en detalj.

Spesialitet: Skips. og bedrifIS.lnlegg.

Install.tsjon - Rep.Hasjan

Telefon 12JO

(Øsllanclsle Clehll'ls/i 97.s
Frl'drikst~d

S. LARSEN G.. CO.

Nygårds gl. 17, ved Norges B;\nk

Telefon 2265 - Fredrikstad

gallde 9"/Zø6Iel'

'7O/.'Y{Joe '9Zbnz/lamsen

BAKERI OG KONDITORI

Telefon 4032 - Selb"k

Sf:'arf 'j7. ::!i'Eallsens eNIl.

Grundvik & Engelsviken
Packing CO. A.s "eddkslad

Fredrikstad

o/i.'edriRslad

Lisleby, Fredrikstad - Telefoner 4257, 4250

'1Ol'eoal'elabl'ik/~ - c.:8?1gge/ol'l'elizing.

FREDRIKSTAD

Lars Søland & Sønner

Telefon til sentralbord 1226

Fred ri kstad Preservi ng Co. A.s

q:;..edz·lhslad '3]lihle-

c9 97Lelalloaæ!a6dhh

BAKERI OG KONDITORI

q]/.'ijllildseIlS %6t'iÆÆe/.'

DROPS - MINERALVANN

gcedd/i.staa qjeødbt'l.heri 9l..9
an6efa!el' tJiue uat:ec

Østsiden - Fredrikstad Fredrikstad
Glommens gl. 6 - Telefon 3080



"'ygards gl. 51

Tlf. liN - fredriksbd

Bakeri og konditori

Tir 2529 - KrUerøy

Fabrikk for Nøkken radioapp.

Jnneh. Alf A. Johnsen. Fredrikstad

~Åed4ifø1ad

nadiolJ.e",fø-ted

Fredrikstad

Fredrikstad

Fred rikstad

Disp. Jens Berg

F"brikasjoll av alt i trevarebransjen. Alminnelig så vel som
finere arbeid

Telefon 1955 - Fredrikstad

n(JMi<, ':Ie1&ti6l:. 'Phfl,6æeen~afJ;"iR:, .fl.6 :J. J3~en
Mek. verksled

Fredrikstad

Ciselør

Gul!med:dje 0stfolduhl. 1930

FREDltIKSTAD

Fredrikstad

Fredrikstad W..i-J3-o.
lteJ1metiU. /l.6
Telefon 3455

Fredriksfad



-
Kristiansund N.

-

Werrinq (.mnintj (o. A.• G. BRUN
GLASSMESTER
Alle sorter glass på lager -

HrisliansunJ N.
Glass for nybygg.

Kirketomla, Kristiansund N. Tlf. 1789

FOS NA A.s ØiVIND INGEBRIGTSEN
BLIKKENSLAGER

Konfeksjonsfabrikk
Trantonnefabrikk

KRI STI ANS UN D N. Kristiansund N. Telefoner 1562, 1563

Slor;iLt MeL. VerLtleJ A.t Lossius bakeri og konditori
- Etablert 1895 -

Kri sti ans u n d N.

DAHLE
Telefon 1038 - 1301

KRI STI ANS U N D N.

FR. BØIFOT

Werring & Søn A.s Aut.lnstallator

RADIO FORRETNING

Elektrisk utstyr .
Kristiansund N. Kristiansund N.

. Telelon 1581 - Privat 1716

I. KJ E L L E OSKAR OLSEN jr.
BAKERI OG KONDITORI

SLAKTER OG PØLSEMAKERMESTER Kristiansund N.

Kjøtt- polse- og oPP$kjærsIorrelning - Eget kjøleanlegg Schaanlng$ gl Telefon 1261

FISKEKAKER - FISKEPUDDING Teleron 1603 Fil.: Clausens gt. 9 - 1561

.

Arne LunJ &Sønner A.t o. M. TØRLEN EFTFG.
KJØTT OG P0LSEFORRETNING

Fosnagt. 5 - Kristiansund N.

Telefon 1294
KRISTIANSUND N.

,



Ålesund

K. J. OLSEN~~~~~~~~
MØBELFABRIKK OG UTSALG

GASEIDE Telefon 5176

o

.Ilee4und - :r.leGo./1- 1637

Johs. H a v n e v i k
BOK~ OG PAPIRHANDEL

Ålesund

•

Aalesund
Trikotasj eforretni.ng

Innah. Oswald Gjærdo

Telelon 2584

BERNHARD AARSETH
Urmaker og optiker

Telefon 1775

--
BERNHARD AARSETH A.S

Ur, optikk og foto

Telefon 2626 - Ålesund

M. S. A ASE N
Jernvarer og kjøkkenutstYl'

Tlf. 1359 - Ålesund

KR. ING E B R I GTS EN Etablert 1892 A. Lundes Enke
er byens eldste og eneste spesialforretning - Fargehandel

Maskinrekvisita - En gros - En detail

ÅLESUND

-
2531 - 2 linjer
.,=,.~ ----

GIØRTZ SØNNER
3277 - 1165

ALESUND

---------------~

ELNER BERG
Røkeri

RepslagergI. 1, Ålesund, Telef. 2109

HERREEKVIPERING

Ålesund

Ingeniør L. E. Hovde
Bolinders motorer - Elektrisk materiell

Ålesund

LU DV. REKDAL
SKREDDERFORRETNING

Telefon 2456 - Ålesund



Assortert forretning

Telefon 1269 - 1736

Disponent J. Folke: Jonilssen

Teldon 1626

Stor~ ... t,l i2

Tdffon 1952 - Apotckerg;ah IJ

%rfen Cllkepl"enot"

Og. q[jygllillgsliompani

::7Ecu'/.en graT/dau! 9ls

BILVERKSTED

Telefon Borre 35 Undrumsdal 26

'3'toden gepelaod/il<
OilC. Jacobnn}

Høvleri

Horten

HORTEN

Sorbyg.lla 8 - Telefon 1970

Horten - Telefon 1006

ENTREPRENØRFORRETNING

HØVLERI

I
25ÆOPPlllrl .9%(711dliallaleri

Horten

q]et-nl 9Ll. qz]ernfsell %rfen q[Jfl-q;lIlhan
rcldon 1359 - Horten O. Wcxahl

Assortert manufaktur. OK G U MMI VE R KST E D
utstyrsforretning

Storgt. 2}, samme g.hd som Tdcgu.fcn Tlf 1320 - Horten - TIr. 1J20

o/li;ÆicÆe

Kjøp og salg av alle slags tremalerialer hevlei som uhøvlel

:?l2'Ol1llle9 i 9Jes/fa/d
Telefon 130

TRAN$PORTFQRRETNING

Horlen - Telefoner 1961,2295

NYKIRKE

Ramnes Sag og

qJlrodrene f/acobsell

SIel/fille!) er;;l'eVal'e

All i bVJ:"ingssnckkeri samt
bilk.:Hosseriarbeidet og
drivhu~matetitll

Telefon 1562 - Horten

'-'"ZIesfjola 9Ja(e
Tlf. 1309 - li orlen

M.iddag serveres 12-4

lunch hele dagen

Øl serveru til malen

Bestillinger p.\ selskapumerbrod

W!I/drhe :Yiancflialldleri

Assortert forreIning

Tlf IS - Nykirke - Tlf. 1S

9Zfj 9. ;7acoosen 'Jffo[[eoerg '3Jl'IIR
BLOMSTERHANDEL

Horlen

Torgel 6, ved siden av Privatb.mken :§alle6ez-{/
Telefon ISn
RukelIer - Blomster - Kranser



Gjøvik og omegn

Nygård st. pr. Gjøvik

B. Lilleengen &. CO.

Tderon l74

Kaffistova
Gjøvik

God mat - Godt stell

Inneh. Aase Eriksrucl

Telefon 768. Gjøvik

Høveleg møtested for lands. og
byfolk

Monumenter. gravrammer
og bygningss.tein

Moderne fasonger - Pent arbeid

Børresens
Skifabrikk

Gjøvik Stenindustri

Besøk

Folkets Hus Kate

•

Telefon )10 - Gjøvik

Breiskallen

Telefon 649

Hanna Tollerud
Kolonialforretning

Myrheim
Landhandleri

Gjøvik

Telefon 382 - Gjøvik

lng. H Schjerven

I nve n tar A.s
Møbelfabrikk

Vardal Pappfabrikk

Alt til prima bygg!
Trelast av Randsfjordtømmcr
Beste sorter bygningsartikler
Ass. Landhandel

A s Lands Sag, Høvleri &. Handelscomp.
ODNES - TeleFon 13 • 60 • 61

Teldon 99. Il .22
Telefon 451 - Gjøvik

Vi er kjøpere av

Eiv. Månum
Sportsforretning

lJæz· - fnL/d - sopp og: g:røllnSaReZ·_~~"-=- 0__ __ __">:_~_"_ ,...:'c::-~~

TlF. 329 - Gjøvik

Norsk Fruktmat (Nye) A.s
Telefon Skreia nr. 1

Gjøvik
Bakeri og Konditori

Johs Andersen

Gjøvik. Telefon 24



-
Kristiansund N.

Holten & Jørgensen_ JOHAN KJELLE

I I BAKERI OG KONDITORI
Kristiallsund N.

De beste brød, også av de nu-

TRELAST OG BYGNINGSARTIKLER
værende meltypar får De hos oss

Telefon 1592 - Indlandet

Tc:lefoner: Kontor 1298 - Lager 2092

Hel'DbarJ JorlalJ BaLer'; og LOIIJifori
A, LANGSETH

Skipsverft og motorverksted
Etablert 1890

Hollendergt. J - Tlf. 1145, 1282 Telefon 1372 - Kristiansund N.

KRISTIANSUND N .
•

OIul Uerloltem ~ønner A.t
-

ANTON TOLAAS AS

Manufakturforretning MANUFAKTURFORRETN ING

En gros og delail.
Telefon 2285 - Kristiansund N.

KRISTJANSUND N,

Paul ~laL\'iL TH. G, SIVERTSEN A.S

FISKEMAT EN GROS OG EN DETAIL
BAKERI OG KONDllORI

Telefon 1009 - Kristiansund N.
Telefon 1709 - Kristiansund N,

Olm' _(Iqtaa. c ISS I KOLVIK

FISKEFORRETNING - RØKERI DAMEFRISERSALONG

Telefon 1291 Kristiansund N. Telefon 2144 - Kristiansund N.

un. LIAN Murme.ler CHR. KNOBLOCH A,S
Rammelorretning

ENTREPRENØRFORRETNING Bokbinderi

- Eskefabrikk

Telefon 1042 - Kristiansund N. Kristiansund N. Tlf. 1370

•



Hamar og omegn

Innehaver S. Simonsen

Bakeri og Konditori

ElvcrulU

Hamar

Tlf. Moc:lv 6216

Flatbrødfabrikken

IPEAL

H. Kristiansen

Tlf. 2253

G. Grøttings
Bakeri og Kafe

anbefales

n~. lindaJ & ~ønner
Manufaktur
Ko'ofeksj onsfabei k
Møbelfabrik

ø. Toten
Telefon 78

Alle v.tnligc bankforretninger
utføres

Ringsaker
Sparebank

Hovedkontor Moelv
Filial Brumunddalen

Moelv

Hamar
Jernvarehandel

K. Kristiansen

Telefon 2003

Stortorget - Hamar

Elverum

A.I Elverum meieri

Moelven JernstøperiBrumunddal

Hamar Slagteri

Hamar

Tc:lcfoncr 47 • 144 • 105

Butikken 125 • fili~len 28

Telefoner 1017 • 2'102

H.tm.u

A.s Brumunddal
Sportsforretning

Sykkelverksted
Vulkaniseringsver kstcd

Alt i sport
Telefon 172

Oplandske
Sag og Høvleri
M. Jahren A.s

Brumunddal melen

Lars Olsrud
Snekkerverksted

Skaftefabrikk

Tlf. Kapp 97 østre Toten

Hamar Glasmester~

forretning
Eilert Olsen
G lassmcsterforretni ng
og glasslipcl"i anbefales
TdeCon 19H • priV.lt 2307

Sjølien Smie
{;. mek. Verksted

Briskeby pr, Hamar

Telefoner 2321 • 1603

Moelven Elektro
og Auto A.s

Hamar elektriske
Vaskeri og Strykeri

(Osv. Myhre Nielsen)

Hedmark Meieri

Hamar
Telefon 6240 Moelv

Teldon 1548 •



Mesna Møbelindustri A,s Alf B. Knutzen & Søn K. HAN STA D

Brenderi M. EMILSEN
Vulkanisør

Tlf. 68Fiberg

Tlf. 2397 H.lImu lIr. 2397

Utfører .lit i

RENSNING OG fARGNING

Telefon 1094

Henter og bringer I

VULKANISERING

BENSINSTASJON

;mbefales

Telefon 696 - Filialen 588

Lillehammer

Telefon 177 - Lilleh.llmmer

SMIE OG MEK. VERKST~D

EMIL BJERKLI

Jørgen Kristiansen
BAKERI OG KONDITORI

TIr. 68

Hamar Kjemiske
Renseri og Farveri

Olaf A. Østbye A.s
HAMAR

Jernv~rer - Verkte y - Kjøkkenutstyr
By&ge.H tikler

Koks - Cinder.~ - Kull
R.p" for Nouk S"u!off. {;. V~on11off.b'lkk .....

Murmester

Telefon 786

BRUMUNDDAL

Omsclning .lV s.1vuer

Telefon 162 - privat 1068

Lilleh.lmmer

Vi(tori.~girden - Lillehilmmer

ELIAS ERIKSEN

Ulefos

Ulefos Bruk-

ENTREP I< EN0 RFO R RETN ING

Elverum

Telefon 753

RA DIOSPESIALlSTER

Inneh. E. Fjogsbd

LILLEIlAMMER

HAMAR

Telefon SS - T~ngen

Aal

Byggmester Martin M. Bakken

Koloni.li, Frukt og Fetevuer en gros

Tang..n LanJ~..nJleri Brumunddalen

BRØDRENE GRANRUD



Ålesund

J. E. DEVOLDS EFTF.
AUGUST MØLLER

Alesund

MANUFAKTUR
Etablert 1878

Ludv. Fladmarks Sønner A.s

Ålesund

Brødr. Aarsæther ~/S

Korsegata 8 - Ålesund

ÅLESUND

N. M. N I L SEN
SKOFORRETNING

.. Ålesund

CHR. PAULSEN
Skofabr. og reparasjonsverksted

Ålesund - Telefon 1247

JENS SKUGGEN
Elektroteknisk forretning

Ålesund

Telefoner 1393 - 1394

Ingvarda Honningdal

I<OLONIALFORRETNING

Alesund - Telefon 2478

Arthur Fr. Holck

Telefon 2716 - 3188

ALESUND

Thorbjørn Vestnes
Smie og sveiseverksted

Nedre Strandgate

Telefon 3252 - Ålesund



Larvik

Trygve Abrahamsen
Byggmester og Entreprenør

Nanset pr. Larvik

Telefon 2411 - privat 1467

Alfr. Andersen mek. Verksted & Støperi Als
Leverer

Bro. og stålkonstruksjoner av enhver .ut. Olje. og bensintanker.

Slålvindu.:.l' og overlys og pressede dorer.

Stålbesl.l.g for tdcfon og tclegraflinjer.

V. Thorenfeldt & CO.
Murmester og Entreprenørforretning

Mur, tre, jernbetong, grunnarbeider, anleggsarbeider.

Telefoner: 1061-2161 TeJegr.adr. Thorenfeldt, Larvik

Verktøifabrikken
(P. FRØ S TRU P N Æ S S)

Fr,ullslilJing av verktøy samt fabrikasjon av Illassrarliklcr

VIKSFJORD - TELEFON TJØLLING 83

Hedrum Cementstøperi

Larvik

Telefon 1849

L. LARSEN
Cementvarefabrikk
Opprettet 1912

I.iJlejordet pr. Larvik

Telefon I+to

JENSENS
KONDITORI OG BAKERI

anbefales

Telefon 15J4 - Larvik

Norsk
1m pregneringskompani

Larvik

Alf Marcussen A.s
Kjøp v å r t fabrikat BRØDR. OLSEN

TREVAREFABRIKK
LARVIK SKOEN FOR ALLE

Dører - Vindllcr - Trapper

Alt
Akllesellkapol og Innredninger

SKOFABRIKKEN ØRNEN Telefon 1930 - 1030

vaskeartikler Larvik Rekkevik - Luvik

LARVIK RØRHANDEL A.S
Leverer og monterer

SANITÆR. OG VARMEANLEGG

VANNINGSANLEGG

Telefon 1800

BRØDRENE HANSEN

Lilletorvets Ml!lbelforretning

Larvik - Telefon 16~8

SVERRE KRISTIANSEN

BAKERI

Telefon 1538 - Larvik



Hamar og omegn

Di leverer alt i 1ia"~elsstøpego~s

lng. og aul. rorleggu

A r n t J ens e n A.s

Tdegr<lm<ldr: Amt
Tc:1doner 1157 - 1322 - 2280

H a III a r

En gros R0RIIANOEL En dlhil

A.s

Ovner - komfyrer - kaminer - bryggepanner 

bygningsartikler - kjøkkenutstyr

Sentralvarmekjeler for ved., olje., cjoders' og stokerf}'ril1g:-~~~~~~~iiIi~~

I I
Herambs Støperi J.

Verksted & mek. Verksted

EI.VERUM.
HAMAR

Tc:1don 59
Tc:1efon 1190 - 2051

Smie. pl~le. og m~skinverksled

Ankerløkkens
mek.

K NÆSTAD
BAKERI OG KONDITORI

anbd.lles

Tlf. H - Elvtrum - Tlf. -li

•

Y3.w.rnul1.':Ldae

Besøk 'vår

F"" "ef,,,'11 fl (~l
Telefon 1986
M. Slecns gltrd - I-iam:ll'

tOtugalells Jaoll'fiallo"j
Jo;o./rR (. WIEN

J(~e~en

(j),amptar;; &: 1:iø-ldeAi i (j);"i&t .Il.fJ

ET.\BLERT 1910

(Xjø.prnann Odd Xaeage",)
Vi leverer,

Elektromotorer, v,1lnnlurbintr. damp.
kjeler, d.lmpmukincr, dynamoer.
Vi bygger komplette kraftolnlegg,

Telefon 1220 - 1048

ING. P L A TO U



Kristiansund N.

%ide
'30.islians,md S7.

Fryseri og klippfiskanlegg, røkeri
salteri, alle sorter fiskeprodukter
for eksport. Innenlandsk forbruk
hvalkjøtt, agnsild revemat.

Den.. BruL A.•
SAGBRUK - HØVLERI

SNEKKERI

Tlf. 2060 - Kristiansund N.

BYGNINGS.
OG TRELASTFORREI NING

Telefon 13J2 - 2116

Kristiansund N.

Algea Produkter A.s

KRI STI ANS U N D N.

A.s Halfdan Backer

Kristiansund N.

•

Vågekaien - Telefon 1761

Kristiansund N.

ENTR EPREN0RFORRET NING

Kristiansund N.

Teldon 208<i - 2087

S. L,.lrup .\ Sønn
MALERfORRETNING

Kristiallsund N. - Tlf. 1607

AUT. ELEKTROTEKNISK
FORRETNING

Kristiansund N.

Telefoner 2254 - 2299



Christoffersen &. Smedstad
anbefales

Samvirkebakeriet

anbefales

Telefon 1896 - Larvik

LILLETORVETS
SKOTØIMAGASIN
Joh. Bergstold

Kongens gale 26

Tlf. 1752 - Luvik - Tlf 1752

Charles Hauges Efttg.

BAKERI

Innch. Songe Paulsen

LARS GRIMSTAD RAKERlOG KONDITORI

Tlf. 1914 - Dronningens gt. 2 Tlf. 1167 _ Ltrvik _ Tlf. 1167

LARVIK

LARVIK

Prinsens gate 2 - Telefon 1868

Caprice Parfurneri
INGRID HOBÆK

L. FELUMB
Gullsmed

LARVIK - Torgtl 6 - Telefon 1021

Telefon 2027
•

Telefon 1739, priv.ll 1879

Helge Halvorsen & CO.

JERN - ISENKRAM

BYGNINGSARTlKI.ER

Brcdochs gate l - LARVIK

Larvik

Larvik Dampfarveri
RENSERI - FARGERI

og
VASKERIAVDElING

Telefon 1595 - ø. Torgg!. 8 - Larvik

FAUGSTADS
elektriske forretning

BILVERKSTED
Telefon 1703 - Horten

LILLESTRØM - TELEFON 99

NORSK STEINULL . k I' I Sande Sag og Høvleri.v pnm. v, ,let everes no ,

form av bygningsmatter, rørisoJasjon og tekniske malter. SKOPPUl>\ ST.

STE I N U L L P ROD UK TER A.S T.I<foo 80",98

Grensen 9 III o s I o - Telefon 32363

KVALITETSYKLEN
fra

S0NSTERUD SYKKELFABRIKK A.s
OSLO



-
Halden Sarpsborg-

A R N E H. H ØV I K
P. BERGMANN AS

Dampskeksp. sped. ass. mel,.

E~TREPRENØRFORRETNING
kornforrelning en gros

Langbryggen 7
Telefon 1821 HALDEN Telefon 1821

Telefon [672 - 1671 Hollden

TANGEN DAMPSAG & HØVLERI AS Haldens
J-1ALDE'..J Ekviperingsmagasin

EI~bl. 1880 Teldon 6033 Innch. Nils Johnsen
Fabrikasjon av ferdige hus - Dorer
Vinduer - Tr,lppcr og innredninger J-J,llden

Herresko Ilåkon W, Nilsen
I pen solid utførelse leveres fra BAKERI -' KONDITORI

L. Røeds Skofabrik Busterud, Halden

HALDEN Telefon 1436

KARL KARLSEN Skal De ha solide As Skofabrikken
BAKERI OG KONDITORI beksømstøvler så kjøp Ago
Teldon 1697 D O V R'E

HALDEN
Gimle - JJ.,'den A.• Skofabrikken Dovre

Halden

A.s Festningen Skofabrikk

Sarpsborg mek. Verksted
TIr. [790 - Halden - Tlf. 1790

SpCSi;l!ilct: Herre. og Guttesko

Greåker
JOH S. HANSEN

KOLD-'JI ALFORRETN INC

.
1"eldon 283 - Sarpsborg



Skien - Porsgrunn

Vulkanisering
I~""~,h~,,~,,"';NC'ci'Is Krtr Isen

Holbergs gt. - Skien - Telefon 3016

Bøle Sagbruk &. Høvleri

TRELAST
Tdcfoner: Skien 2216

Porsgrunn 753

Porsgrund Metalverk A.s
METALL

HALVFABRIKATA
Porsgrunn

H. C. Finne jr. A.s
Sagbruk og Høvleri
Porsgrunn

TeIl'fon Kontor og Jager 270 - Bruket 825

SLien

Telefoner 3244 - 4244

•

Andreas Buer

MURMESTER

Skien - Telefon 3118

SØI·I....J.Le eleLlri.Le
App.. r..ll..~riLL A..

SKI EN

B. PETTERSEN As
Sag. 1i0v\cri KJsstfabrikk

Tlf. 3973 Tre l .1 S t Tlf. 3973

Ved den nye icrnb.mcSl.lSl0n

Ski c Il

Porsgrund Vul~anis8rings

&Sålingsv8r~st8d
Jnn.h.~••• A,.,'. Ugllad nil: A. Semt.

Tlf. 240 Porsgrunn Tlf. 240

Nils Halvorsen A.s
Porsgrunn

Godsrute på kysten og
Telemarks\lanncne

Slepebåter. Lektere

Telefoner 488 - 688

I. L. DYRAAS

BAKERI OG KONDITORI

Porsgrunn - Telefon 237 k



Tønsberg - Porsgrunn

Det er ikke ofte
De kan kjøpe Dem et
nytt par sko nu. Der.
for gjelder det å kjøpe
noe som holder J

er kjent for kvalitet]
passform og styrke.

T 01lsberg Skofabrikk
Nasko A.s

Bygningsartikler

Jernvarer - Isenkram
Kjøkkenutstyr
Sportsartikler

ASBJØRN DØVLE
Telefon 123, 130 - Sem

Telefon 1523 - Tønsberg

Ernst Hansen

TØNSBERG

TØNSBERG

Andersen, Pedersen &. Berg

BYGGMESTRE

Nordheim &. Thorvaldsen

ENTREPRENØR

A.s Norsk Betongvarefabrikk

Dører - Vinduer - Trapper - Innredninger

Harald Mortensen's
Trævarefabrikk

Porsgrunn

Telefon 239 Porsgrunn Telefon 239 Fabrikasjon av:
Dertr, vinduer, trapper, innredninger

Porsgrund Auto A.s C A. Anundsen

Porsgrunn Bakeri og Konditori

Vold &. Nenseth Bruk

Sagbruk og Høvleri

Telefon 262
Storgata 23 - Porsgrunn Tlf. 123 - Porsgrunn - Tlf. 123

Te:1efon 5J5

Vulkanisering
og Sykkelverksted
Abr. Aas

LARS SLAATTA

BYGGMESTER

Porsgrund Bageri
- Roar Bech -

Storgata 127 - Teldon 59

Tlf. 413 Porsgrunn Tlf. 413 Tlf. 43 - Herøya - Tlf. 43 Porsgrunn



BYGGMESTER

Sandefjord - Telefon 2980

Herreekvipering

SANDEFJORD

MØBEL. OC TREVAREFABRIKK

Alt j møbler og bygningurbeid

Sandefjord - Telefon 2338

Skoleg.1la l - Sandefjord

Telefon 3027

Sandefjord Dampfarveri
og kem. Renseri

Innch. A. Sundby

ROBERT NILSEN

A.s BIL.SERVISE
Automobilforretning
Volvo. representant for Vestfold

Sandefjord - Teleroner 2201, 3244

Aage Andersen A.s

3147
3747

~.....(,,,..
.,-".,~,~~"~."

. -"~-':Jo--:'-

"". "'-,:~..-
JOHAN NILSEN
Trevarefabrikk og Møbe/forre/ning

A~I:~ard. PLIII og Konge". 11"< 28

Kontor og oppslagstomt Grønli telefon
Privat Dronningens gate 38

ANDERS HEMBIRG

SANDEFJORD

Sandefjord

HAKON SKJELBRED
TØMMERMESTER

SANDAR FABRIKKER A.S

I så fall v:er oppmerksom på mitt
Llger av: Spises/llcr, soveværelser,

salog_ og smJmøb/el' o'lV alle slag.

TELEFON 2119

Skal De kjøpe møbler?

Sandefjord Maskinverksted
(Innch. Karl Reinert)

Ivar Halvorsen
BAKER OG KONDITOR

Telefon verkstecld 3045

privat 2008

Slakter. og Pølsemakerforrclning

Torggala 6 - Ttldon 2289

Sandefjord

H vidls 1'1.1SS 3 - Sandefjord

Telefoner 2175, 3142

POLYFOTO D.t """,H,. loto,,,"
Sandefjord

Td.foDU Forretnlngen 3286 Priv>! Jf!.

EnerelI for Sood.fJord 011 Tøn.be.g

ARVID SCHAU TROGSTAD
Rldhu.<' - 1"0NSBERG - Tcl.fon 292)

NILS NUMME
Møbelforretning

Sandefjord

Telefon 2560 Ttlefon 2560

M. Søl berg Johannesen
Treval'efabrikk

Sandefjord

Telefon 2280 - Telefon 2280



- Kristiansund N. Ålesund--
-

C9/al ~r. 9:iorsÆe
JJOIHIS. GJJ~~D~

TRELAST - SILD - FISK

BYGGMESTER Teldon 1316 Krisliansund N.

•

'3lybyq.q. - '32epara!ijonel' ~IL~KI~OiLVS Als
Insl<1 II.l\jonsforre In ins

Kristiansund N. Telefoner 1064 - 1857 - 2257 -~:...~

Il Telefon 178S Kri~ll.msulld N.

Ii -
%n/',jøp Oq. ol1Zse[ninq. av a/le sodel' fisk

c-5pesiafi!el v:/l/luøÆf jefsi/d. c.icUlJ.åCJ~ Y3.i1.u.eJtfated.
SANDVIK & ø lEN :T.J4<>."' f733

Kristiansund N. Telefon 1163-1923 KRlsrlANSUND N.

O. Synnes Mek. Verksted A.s cyJloTllenadeÆajeen J. SPONLAND
MOTOR. OG SPILLFABRIKK FOTOGKAf

Ålesund
Kongens gl. 7 - Alesund

Atdier og butikk~
J c egramaclresse: Synnesverk Telefon 2118 l0venvolJ gl. 2, Alesund

Telefon 1166 - 2307

I

I- Jens Chr. Thoresen Anton Grebstad lB. O. BENDIXEN

GULLSMEDFORRE lNING Skredderforretn ing MALERMESTER

Alesund
Alesund - Telefun 2472 Nybygg Ol;: repuujoner

Telefon 1677 - 2401
Aluund - Telefon 1179

92ifJ A.s JENS GRYTTEN
.IluWtrWe.ila~tuM.t

Da mefrisørforretn ing Innth. Sv. Skud.1

Ålesund
Alesund - Telefon 3290

ALESUND

Telefon H8J



======. Halden

Andersens Dreierverksted OSKA RAN DERSEN

Møbel- og ulstYlSforr,lning

D~mh~uggl. 2 - Tdefon 1156

Ibldtn

Tdefon 7715 - Halden

FISK EN GROS

Andersen &. Nilsen As

IlS fEDA!.

Tdcfon 6046 - 6093

H<llden

Tistedal Møbelfabrik

Alt i moderne møbler

Halden

Damesko

A.s Fredrikshakl
Skofabrikk "SparIa"

JOHS. B0RKE
BAKER OG KONDITOR

Tlf. 1372 -" Skipp~rgt , .... - Tlf. 1372

O. GONTHER

BLIKKENSLAGER VERKqED

BYGNINGSARBEIDER

SVERRE JOHANSEN

VOGN .\\ANNSFORRHNING

Thtcdalsgl 21 - H,1ldl:n - Tlf. 1474

Mørk's
A utOillObil forretn i ng

HALDEN - SC'n1ulbord 2135

Ttlcfon 1271 - H;'Ildcn Alle ~hgs Iu.n~porlcr

JOHN OLSSON

røMMER- OG SNEKKEKMl'srER

SIGURD ELIASSEN

MANUI'A KTUI{FOR RETNING

I. T. IIALVORSEN
SKOFABRIKK A.S

Tlf. 1105 - I!.llden - Tlf. IlOS Halden
1-1 Al DEN - Teldon 2160

Sigurd J. fagernes

MON UM ENTHUGG ER l

JcrnbOlncgal.l - H.lI'den

Teldon 19-14

THORLEIf BYE

Iscnkfilm -- Kjekkcnutslyr

Alle sorter m.llcrv.1trr

Cykla - Cykkcldcler

IBAY &. Co. A.s
t-I '\LDEN

KOLO'I\!. EN GROS

Tddollc:r 1920 - 1937

Tdcron 6150 - TIstedalen

Skofabrikken Kurant A.s

RepresentAnter i O~lo

SCJ-lUL5TAD &. RANKEN

F. j 0 R GEN SEN

AUT. RØRLEGGER

Vio[gt. 12 - Haldw - Tlf. 18H

JOHAN BERG
L Andc:.scns dlf/;.

BAKI:KFORRETNING

N. Bankeg!. li lIaldtll

Tdc:fon 1284



KAPSTAD

Redby V Red - Tddon 3085

Fjdlsladgt. 6 - Frcdrikshtl

Tddon 2867

$pcsialittt:
Dorer, Vinduer, Trapper m. m.

Il. B. MJrlhinscn

Telefon 50

Cre~ti'sta()
J- arue6an()ef
Jacob Amundsen Tlf. 1251

Gogsl.:\dvegtn 27 - Telefon 9902

GJØVIK

Pre~tehagens

Trevarefabrikk
SANDEFJORD

Holmen Brænderi

MALERVARI!

VA$KI-:ARTIKLER

PARFUMERI

Nabbetorp Møbelfabrikk

NORMA
Norsk Margarin As

I Maq;arinfabrikk

ÅLESUND

SÆTHERN

TELEF':>N SENTRALBORD 2884

MEDISINTRAN
VETERINÆRTRAN

INDUSTRITRAN

VITAMIN.OLJER

Bruk Favorit skotøy

MARGARINOLJE

HERMETIKKOLJE

SPISEOLJE
KAVIAROLjE

BAKEOLJE

Dr~icdc Ircvaru av Alle sl;lgs. borslclrær. POl tiug,lrnii)'r, Ickc:loy i 1ft

Teltron Ilof -15 c, rikstC'ldon oyer EidsfJSS

As Halden Skotøifabrik - Halden

ETABL. 1887

ÅLESUND

PORTIERGARNTTYRfABRI KK

MAGNOR

Skog, og Trelastforretning

RAFFINERIER FOR FREMSTILLING AV

TEl.EGR.ADR.: .. I-)OLMAS..

OLUF HOLM Afs LTD

LA URITZ

H. LANGEDAL

Vi håper snart å kunne
levere Dem spOltsartikler
igjen med dette kjente
varemerke:

A.S SPORT· & CAMPINGUTSTYR - ASKIM



Tønsberg

Telefon 2615

Automobiler - Deler - Rekvisita

Verksted - Bensin - Oljer

Tønsberg Reperbane

Tonsberg

Tønsberg

Tønsberg

Heilorget t:" Tønsberg

Telefon 2325 ~ Øvre I.:ln~gr. 49

:ff/ult5med

'37liddaf1-ssa(onen
Innch. K,HCll [-l"gsel!l

TORBJ. J OH A N SE N

Telefon 26}8 StorgI. 5 Telefon 2638

Ihkcricl Slorg~t.l 46 telefon 154'1

Tønsberg

Leif ~I ielsen
Konditori

Bergans
Automobil forretning A.s

Stor~ata 23. lekron 203+
Bakeriet: Posterl'd 296}

TEI.EFON JERSØ 86

Tønsberg

BAKERI OG KONDI rORI

Vallø pI·. Tøn.~e ..q

ENTREPRENØRFORRETNING
0000000000000000000000000000

NORDBYEN - TØNSBERG

Vallø TapellaLriLL

AASBE~G & CO"

~aLde771al's



Moss - Fredrikstad-
-

Rygge Karosserifa bri kk E [N A R J. A A S
TRAN$PORTFORRETNING

Rygge ved Moss Moss - Tdtran IJU

Telefon 4060

.

Helly J. Hansen A.s A.S STANDARD

MOSS
MOSS

Sport - R,l(lio - Kjøkkenutstyr

Telefon 1719

s. Peterson Moss Jern,

Byggmester - Entre pr.enørforre tn ing og Stanseindustri
Mon

Kontor: Droningens gt. 25 - Telefon 1727 - Moss
Mukinvcrkstcd og milSscbhriknjon

$I;lInscubcid.

1;;,e:ltfon 2196

- --

Nordbys Farvehandel A.s HALVOR BEEN Værne Klosier Gård
Torvg.\rdw - Moss

TREVA REFA I3RIKK C,ulneri og Planteskole

Telelon 2050

Sjogl. 7 - Moss - Telefon 1571 Moss - Telefon 1i35
M... le:rvarcr - Kjemikalier - Tapeter

P.ufymcri

A.s Moss Såpefabrikk
Magnussen 6- Nilsen As BRØDR. ANDRESEN T.lefon.. : 1'~"rilr.kQDJo... l .•.••... lU7

- s"I,uyd,UIlllU S. NÆSJE • 2879

MOSS - f"l.kj... G. MEYER pri••1 I'J06J

U.aojo ..... :

Moss Gar.asje og Verksted
M...,......I< puln< - MOlU"... 1< pUTa
M...""v&,k lMd .....d

Tddon H89 - 1790 ..SPAR", U,.lud~ u.ku,ldd~1

Kaoi....··l:
Vaok.....l~o< - G,.....~~ - B.1l1'<

-
Den ledende i manufaktur

Kronen Hermet; kkfabrikk Fredrikstad Kurbad
. - ~ LUND 6- TALLAKSEN

Storgata J - Telefon ISi)
En gros - En det.. llFredrikstad

Frtdrikslad
f'r~drik5j;ld



POL-Restauranten Møre Mek. Verksted A.S SÆVAREID
KARTON- & PAPFABRIK

MALERIER - RADERINGER - KUNSTHANDER

BERGEN

TdegrafadrtS~e: Szvareid
Tdefon; ISS};)

PARADIS - BERGEN

Hjelma & Herdla
Dampskibsselskap

I.l b Blomdg M. Eir.
Elttp. ,,~d Jakob Ml.j~ G. Co. A••

Slrndklln 16 - S......'Io.d.., - T.l.foll 1}l7l

for all slags mekanisk ubtid

~le slår Dem på .1 bruke

Paradis Bilverksted

Olsens Bjergnings-
& Dykkerforretning
Strandgata 129 - Bergen

Telefon kontoret I07H - Pdvat 14508
(kan bcnyttes dag som nalt), Ber,.;cn

Innehaver: Dykkeujef K. Han.en

Ui anbefaler en lur j øyguen.

Avvekslende turer. Anledning til
sjø. og ferskvannsfiske,

LTD.

Alesund

ALESUNO

Keiser \Vilhelms gt. 3 - Tlf. 2269

Bergen
•

BERGEN

Bygningsartikler - Snekkerfabrikk

Hytter ferdig til oppsetting

A.S WINGAARDS
OV....STØPERI & FAllRIK _ BERGEN

for det gode: bergenske fOlhrikat i ovner og kaminer

Didr. Andersen & Søn A.s

K. TOFTEGAARD

ALESUNO

Tollbodgata 7 - Telefon 2326

BERGEN - TELEFON 13865

MERKET

KOLØR
hjemmefarger

FLEISCHERS KJEMISKE FABRIKKER A.S - BERGEN

A.s RUNDVfEVERIET ,; BERGEN



•

A.I InduUrltr~kkeriet

Oslo

\
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