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Vi har no gått i gang med ut
givlelsen av håndboka i forrig:e
nummer og n,ærer d:et håp at
dette til tak vil vekke tilfredshet
hos flertallet av v,åre lesere. Etter
det som hittil er, trykt, antar vi at
man vil være enig med oss i at
vårt trykkeri ha løst sin oppgave
på en særs utmerket måte.

Vi har foreslått at satsen ste
reot'yperes, om det ved' seinere
etterspørsler skulde vise seg be
hov for trykning av nytt opplag.

Håndboka er plasert midt inne
i bladet og forsynt ,med egne side
tall, så bladene kan tas ut og
settes sammen til en bok for seg
sjøl når det hele er ferdig.

Skulde Idet være noen av le
serne som ikke interlesserer seg
for å gjem,me på bladene, tør vi
be d,em vennligst ta dem ut, og.
sende dem tilbake til oss. Men da
lnå ,de forplikte seg til lå sende
alle blader av tegnboka, om det
skal bli noen mening i det. Man
kan sende 16 sider i åpen kon
volutt som trykksaker for 7 øre,
som vil bli ,godtgjort av oss.

Vi har liggende særtrykk av,
bildene, om noen ønsker å få dem
tilsendt.

Vårt tegnspråk er som før sagt
av tysk opprinnelse. Vi vil tro at

det var det høyere nivå som de
tyske døveskoler befant eller an
takes å befinne seg på som fikk
den unge Fredrik Balchen til tross
for det nærmere samkvem med
Sverige som unionen bød på, til
,å fullende sin utdannelse ved disse
i stedet for ved die svenske. Det
er stoff til m,ange slags refleksjo,
ner over hvordan livet blant oss
norske døve og den norske døve
lærerstand vilde ha artet seg om
vi hadde fått det s~enske tegn
språk og fingeralfabet.

Vi benytter d'enne anledning til
å meddele at om noen vil skrive
en artikkel om det norske tegn
språks far, instituttbestyr-er F.
Balchens liv og gjerning, gir vi'
den med største glede plass i vårt
blad.

Vi taler for bekvemhets g,kyld
kun om den krets hvor vi selv
etter utkastet i nr. 3 hører heime,
Sør-Norges krets. Det er et te.m
melig stort o~råde det her er
tale om med ikke mindre enn 8
fylker, n'emlig Oplan\d, Hedmark,
Buskerud" Akershus, 0stfol'd,
Vestf9ld, Yfelemark og Aust-Ag
der. I utkastet står det videre at
døveforeningene innen kretsen
samles til stevne en gang om

året vekselvis etter tur mellom
foreningene. Dette må betegnes
som et m1eget uovervei.et forslag.
Tror man det' blir så mange døve
som vil reise fra Opland til Aust
Agder og omvendt? F,or det er
rent ut' sagt et 'landsmøte i ,min~

dre format hvert år i tillegg til
diet store landsnløte hvert tredje
år.

På den måten biir jo de almin
nelig bemidlede døve utelukket
fra å delta. Dessuten er det lett å
skjønne at oplendingene heller
drar til stevne i det nærmere be
Iig,gende Sogn og Fjor1dane samt
1\1øre enn til Aust-Agder og Vest
fold når leiligh~~Jen er ,der. En
upraktisk tvangstrøye og intet an
net er det utkastet byr på. Noen
videre interesse for samkvemmet
innen en sånn vidløftig krets bør
ln:tn ikke regne med. Alt med
nlåte!' Noe annet vil det bli, siden
det absolutt skal være kretsorId
ning, om kretsene 'danne's av min
dre omr,åder som Østfold krets,
Vestfold kr,ets, Oslo krets osv.
Mens vi er inne på dette, vil vi
nled en æret jnns,ender spørre av
hvilken grunn man i utkastet ikke
har omtalt Nord-Norges krets?

Og ,hvilke funksjoner skal
kret'sforInannen ut,før,e? yi anbe
faler at det utarbeide-sforslag til
en instruks f,or hans virksomhet.
Dette verv skal ikke være en pute
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Feriehjemmet' «Skaug»
10 år

Inntrykk fra jubileumsfesten 11. juni

. Mange flittige hender i aktivi
tet bringer velsignelsesrikt resul
tat! Disse ord; foresvevde meg ved
å se de rnange pikeskjørter og
sportsInenn renne fram og tilbake
travelt opptatt nled de 'forbere
deride arbeider for å pynte og de
korere lned g,rankvister og rø(~e,

blå og sølvhvite bånd t)g henge
opp bokstaver nleIIonl vinaen og
garderobehuset :

- VELKOMMEN

1(; AR

Det så StOf\ll !et ut, og 11,:ttopp
sonl ll1an var '.feIdig nled' å ~e:l\:

~,~ft opp, kOll1 SGL:~!1 fran1 gjenunll1
r:l0rgenens skydf kke og bestrillet
aet hele i glitl'_~j' Lie skinn.

Det arbelde''';,:s til kl. 12., da

i11an ble enig orq å køye tJf; be
'gynne igjen Id. 6 søndag lnr:~~gen.

til å sove på og ikke andre verv
innen forbundet heller.

Det er også tanken at kretsen
skal arbeide for opprettels.e av
galllIeheim for sine ,døve. Skal
den være så stor at alle ganlIe
døve innen kretsen skal opptas?
I-Ivor ll1eget vil den koste i opp
førelse eller kjøp? Hvor stort skal
dens driftsfond være? Hvor skal
den ligg,e, i by' eller på landet?

V'i nlinnes len s.aIntale vi had
de nled avdøde Rich. Helg,esen
onl gamleheim-spørsmålet. Han
fortalte at Oslo konlmune på for
anledning hadde meddelt at det
var anledning for de døve SOITI
ønsket det, kunde få være sam
ll1en på gamleheinl, men at det

. var ingen sonl vilde benytte seg
av det. De kunde ikke fordra
hverandre, sa de. Det er av ,den
ne grunn det ikke er noen kO,m
nlunal ganlleh'einl for døve i Oslo

Den første SOll1 stod opp var,
sorn han pleier, hr. Ingelnan, sum
delte sengeroIll nled nleg. Han
var ivrig, for å få kaffen ferdig
til de nlange vakre danler og de
f,å slitne herrer, sonl en stund ~t

ter konl styrtende inn i kjøkkenet
fra fine natteleier. Mennene rnåttr
straks ut igJen for å s.kaffe nlere
grankvist til dalllene sonl skulde
lage dekorasjoner til vegger ug
kranser til verandaen. Resten av

, granbaret ble brukt til å lage små
kranser av. Disse skulde fest
konliteens medlemmer pynte sine
hoder 111ed SOI11, tegn på sin. ver
dighet. Festkoilliteens leder "lar
hr. Ola Moon, den kjente skihop-'
per. Han arrangerte alt og viste
seg å være en aktiv foregangs
nlann, så det hele var fullført ved
lO.30-tiden, da de første gjester
nled 9-baten var ventendes. Blant
denl var Carlstrøm, stille og ro
lig med sine muntre og tindrende
øyne, kontrollerende om alt var
i orden. Etter frokost fortalte han
at «MøIIargutten», Yngvar Olsen,
etter et langvarig sykeleie med de
ødelagte bein skulde komme nl~d

Il-båten og bad oss alle, straks
han kom til syne, onl ,å hilse ham
velkonlmen til ferieheimen, hvor
man hadde savnet ham. Man satte
pris på haITI son1 heimens beste
kraft, stadig og virksonl i sitt ar
bei1d for dets' beste. Så konl pastor
Stokke sanl111en,med noell, andre
som forløper. Det varte' en stund,

og jeg fikk ikke overvære vel
kOI11sthyldesten, da jeg i det ytre

,kjøkken innlot meg i samtale nled
ferieheimens kunstnerinne, fru
Lindgaard, S0.111 hadde fullført et
maleri som skulde avsløres som
en gave til heinlen. Vi kaIn inn
på .tenlaet «styreordningen», sonl
hun var helt enig i, og fortalte
,om sin andel i styreutvalget, hvor

hun hadde. rost noen. Dette had
de gitt anledning til belneiAknin
ger, hvorover hun følte seg støtt.
«Man skal ikke rose noen før han

Fra Oslo
Menigheten hadde sendt ut inn

bydelse' til alle om ta seg en tur
til heimen for døve på Nordstrand
søndag den 18. juni. Pastor Bon
nevie Svendsen hadde gitt oss de
ll1est høytidelige forsikringer oln
at det skuIde bli fint vær. Og hans
innfrielse av sine løfter var oVler
alle forventni'nger. Man salnledes
først til gudstjeneste i NordslTand
kir~e, hvor pastor Bonnevie
Svendsen talte over Luk. 14, 16
24, Den store nattverd, hvor ll1an
ge var innbudt, ,men alle unn
skyldte seg og sa de) var opptatt
med ditt o'g datt. Han talte varmt
over dagens tekst og bad oss alle
søke og hente kraft fra len SOll1
var større enn oss.

Etter gudstjenesten t'og,et vi

ligger i sin grav» - hva kan
kjenne lTIenneskehjerters under
fundigheter? tenkte jeg.

Middagen ble servert innendørs
og på verandaen på grunn av
utrygt vær. Alle bordtaler var av
lyst, ,de. skulde etterp,å fra veran
daen.

Det var nlange talere, og fest
talen holdtes av R. Ruud, som
heimens første formann. H·an be
rørte heill1ens start' og tilblivelse
og sluttet med ønsket onl velsig
nelse og, godt sall1arbeid. De an
dre, talere fralnbar hilsener og
overbrakte pengegaver - det
kom inn alt i alt kr. 1094.00~ 
hver og en ble livlig applaudert.
Så leste formannen, hr. Carl
strønl, opp telegrammer og and.re
hilsener fra flere hold, hvoretter
han takket for alle gavene.

Kaffe og deilige kaker inntakes
no ute i det, strålende solskinns-'
vær. Snart var avskjeden inne for
dem sOln skulde Imed første båt.

Det hele fortonet seg for meg
som en begynnelsesbasis 'til et
gyllent kulturliv for Oslos døve.

Aksel Fleischer.
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~
norsk vare

.fra Helgelands døveforening

Opprop

disse s,å vans~elige tider 'for
vår forening, har den tanke å
reise vår forening et ferie- og
sanllingssted 1110dnet seg n1er og
fner. Det har nemlig i ,det siste
vist seg tegn til utglidning og
utartning snm ikke er av det gode.
f"'oreningen har nenllig ikke hatt '
noen generalforsatnlin~ eller an
nen Sanl111enko111st siden året
1939, hvilket er nleget uheld'ig
for foreningens trivsel. Vi mener
derfor at hadde vi et sted hvor
ll1edlenlnl!ene oftere kunde få IUØ
tes, så hadde slike uheldige for
hold kunnet unngåes ved å gi

·111edlenl111ene vegledning og rett
ledning 111e.d opplysende foredrag
og ordskifter. V år forenings vir
keolnråde stTekker seg fra og nled
Brønnøy-distriktet j sør til og
lned Lurøy-distriktet i nord. Mel
leolll disse 2 steder. sk,iærer det
seg fjorder inn i landet, og hist
og her inni fjordene bor det en
del døve. Det er døve son1 bor
opp til 8 ll1il inne i landet fra
innerste fjordarll1. Andre bor fra
4-7 111H innle i landet. Med de

nuværende konlnlunikasjonsfor
hold landverts ,er Idet svært van
skelig å kOfnnle franl. S,å har vi
de nledlell1111er som bor ute i øy
distriktene, og det er flere. De
har også vanskelig for å kOll1rne
fraln i disse tider på grunn av

~ c .._.

Kristendommen,
den må vernes og høyaktes

ord kunde bringe deg adgang til
ditt barns hJerte? Det hender ofte
at vi tror å oppdage tross og
kulde, men det' hender likes,å ofte
at vi tar feil, fordi vi yed ukjær
lighet og uforstand har rørt ved
de 'urette strenger. Prøv å finne
den rette streng', som fi1nnes i alle
me·nneskehjert1er.

Det er tradisjon med alt S0111
følges, og spørsmålet er OITI det
Ined ldette følges den rette veg

. for Guds øyne og vilje?
De"t er ikke skriftkløktige pre

kener sonl trenges, 111en Jeus enk
le lære, ord og profeti nled for
klaring over alle liknelser. Man
skal ikkJe forbetede seg på hva
ll1an skal tale, ti ånden sk~t1 legge
ordene fraln .i den stund man skal

. tale. Det' er Jesu ord til sin disip
pel Paulus, da han skulide for
retten. -"

Guds vilje er at .man følger
Jesu lær,e i sitt liv." - Jesus sier
at nlan skal elske sin neste S0111
seg selv og likedan sin fiende.
Derfor skal nlan søke å utelukke
hatetl fra sitt hjerte, ll1en det kan
være vanskelig,. især når gjen
vordighet'er tårner seg opp for
en. Derfor ber Jesus oss å holde
oss til bønnens 111akt, så skjer
det at vi bli frie og ikke blir syn
dens treHer, og da blir vi g'lade
,og. lykkelige. A. Fl.

Til ettertanke
Husk at ethvert menneske har

sine gode sider. og synes hjertet
aldri så kaldt og Viesenet aldri
s.å avmålt og lukket, så er det
allikevel veger å finne eller st ren-
',gerå slå an, SOITI bringer en på
den skjulte veg tH hjertet. - Vi
møter ofte rnennesker sonl virker
usympatiske på oss og endog kan
gjøre et ubehagelig inntrykk. Men
døm, ikke for raskt. V ær viss på
at det alltid, selv (' det kaldeste
hjerte, finnes en streng eller plass
til en kjærlig tanke. Og det er å
finne denne streng det gjelder Oin
for å leve i kjærlighet og for
ståelse.

Det er ikke nok at din sø11n
eller datter bøyer seg for deg i
lydi'ghet; nlen du Inå finne den
dype streng i ditt b.arns hjerte.
Hvo,r i111angen tilståelse er ikke
holdit tilbake på grunn av hafide
ord. og tvang, der hvor et kjærlig

$.

nedover til heim.en for å spise
ll1iddag. Det ble servert verdens
beste liapskaus S0111 snlakte deilig.
Etterpå var det kaffe og kaker.
Nesten 300 døve gjester var Inøtt
fram. Det. var hyggelig og tvang'
fritt samvær ute i h'agen, hvor
alle glea:et seg over ,og tiilfulle nøt
diet herljge S0111mervær.

Alt var gjort fra heimens side
med frk. Røyset i, spissen for at
festen sk.uldle bli så vellykket' sonl
mulig, og vi er forvisset om å ha

. alle ldeltakerne med oss når vi
uttrykker vår beste takk for den
overstrømnlende -elskverdighet· vi
ble møtt med.

Og sist men ikke .I11inst vil. v'i \\
takke pastor Bonnevie Svendsen
for at han stil te seg så velvillig.
til tanken om at menigheten skul
de ha tur til Hjenlmet for Døv;e
på Nordstrand. Det var forresten
pastor Bonnevie Svendsen og

fru~~ 23 års bryllupsdag.
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verdighet - d:e ler for eldre døve
menn og kvinner.

Ansøkninger, eventuelt bilagt
med attester, sendes til De Døves
Forening, Sven Brunsgt. 7, Oslo,
innen d,en 1~ oktober 1944.

Styret for De Døves Forening.

Under henvisning til artikkel:
«Nærmere belysning» osv. i nr. 4
i «Tegn og Tale» må jeg flå lov
å red,egjøre' i anledning «Norsk
Idr,ætsblad»s annonse vedkom
Inende 18. 111ars 1913., Først må
jeg ,meddele at jeg ikke 'har lest
eller sett om saken i idrettsbladet,
da jeg var sterkt oppt'att. med
forberedelser til turnstevnet i au
g.ust 1914 og videre med det nor
diske idrettsstevne samtidig. Like
så hadde jeg d,et travelt med å
samle bidrag til lotterisaken. 
Det er først no, 31 år seinere,
at jeg leste om det i nr. 2 i
«Tegn og Tale». Det vedkom ikke
meg å rettlede «Norsk Idræt~

blad»s annonse; det' ble 111ajor
Schøyens sak; men til unnskyld
ning kan anføres at majoren og
så var sterkt opptatt især ll1ed
utstillingstabeller om døves 'for
hold, arbeid, vilkår og antall san1t
døves turneres og idrettsmenns
prestlasjoner sid,en 1907. Det skul
d,e være· interessant å ha major
Schøyens etterlatte papirler ved
rørende hans. arbeild i denne sak.
Jeg tror det finn,es meget fra hans
hånd i det lille, uanseelige blad
«Freidig» SOITI visst er i Døve'for
eningens bibliotek eller i hr. Ellef
Martinsens eie, og som er inn
bundet til en bok.

No, det var to lister, den ene
en innbyderliste og ,den andre en
bi'dragsli~te. Det er forskjell på
de to lister, altså ikke «kongru

ente» .som det nevnes. (I-Ivorfor

brukes fremnledord? Jeg måtte

lete i ordboken for å finne ut
hva d·et betød.) - Denne siste

Navn __ _ .

Send meg gratis og franko skoleplanE!n

Karl Johans gt. 8, OSLO, Telf. 1J 330

=============;,
HEIMENS BREVSKOLE

Ny leder for Frelses
armeens døvearbeid·

Major Agnes Nielsen er utnevnt
til leder for Frelsesarmeens ar
beid blant døve etter brigader
Eldstrøm, som i nre,rmeste framtid
fratrer ved nådd alldersgrense.

Major Nielsen er fra Osl,o, men
det var i Danmark hun tiltrådte
arm.eens tjeneste for 30 år siden.
For 22 år siden kom hun tilbake
til Norge og har her hatt ledelsen
av flere av armeens korps og har
i de siste år vært revisor ved
hovedkvarteret. Hun kommer ikke
s.om noen frelmmed til sitt nye

,virke, for hun har også i en år
rekke vært ansatt i døvearbeidet1

først S0111 leider av Vestre distrikt
og siden av -N·ordre. Arm,eens dø-
vearbeid, som har pågått i snart
28 ,år, har i årenes løp utrettet et
omfat.tende qrbeid blant landets
døve. Det er, no organisert i fenl
distrikter med distriktsentrer i
Oslo, I"arvik, Stavanger, Trond
heim og Harstad.

Den nye leder tiltrer sin stilling
'1. august.

En fra Rakkestad forteller om
I

en dame, SOln leverte s.it't tobakks-
kort- til kjøpmannen som først bød
henne en sigar:ett som hun måtte
røyke jo hans påsyn.. Så viste det
seg at hun ikke tålte røyken 
fikk kvalme og kastet oPP: Kjøp
mannen vilde ilkke gi henne to
bakk, da han skjønte at det viIde

gå i en annens favør.

Slik skul-de det v1ære, det mener

alle vi vanerøykere. A. Fl.

en enestående sjangse
. gir vi våre dyktige elever i
journalistik og forfatterteknikk. . Les om dette i
vår nye, store skoleplan. Merk Dem også:
- en fullstendig handelsskole. - Korrespon-,
dentkurser, revisorkurser, kontorkurs for da- .'""-""~oJ~~~'-~~""'-""'-''''''-'''''~~~~

mer. Høyere handelskurs - en moderne språk
skole (engelsk, tysk, fransk latin, norsk - bokmål
og nynorsk - realskole og gymnas (nyspr. -Iatin
og reallinje) - en skole for ferdighetsfag (tegn.,

, skrivn., sløyd osv. - en skole for journalistikk
og forfatterteknikk. Ad resse - _

(Klipp ut. Sendes i åpen konv. for 7 øre)
Undervisningsleder: Lektor H. Bautz ~~~~~~'-./',~"'~~~./"'o.J

l!: , GRUNNLAGT 193~=====:=======~

fF==========

I «Tegn og Tale» nr. 2 er tatt
inn en interessant artikkel om to
bakken nled motto: «Menneskenes
venn og fiende».

Jeg nlener at for vanerøykere
er det .snarere en livseliksir og for
ikke-røykere et onde for seg selv
og et' gode. til å bruke sQ.rTI, bytte
lniddel i svartehandelen.' Når vi
no ane, menne og kvinner, skal

.kunne få tobakkskvote, så går det
utover de virk.elige røykere som
er vant ,med ·de't tredobbelte av
hva 'de får no ""7 så sier det seg

selv at det måtte' kunne skje en

forandring deri.

I anl~dning redaktør Strømines
innstilling om redaktørskifte på
'landsmøtet i, Larvik 1934, slå var
jeg selv med på landsstyremøtet
som, visefor,mann, og ikke hørte
jeg tale om «ny, yngre r;edakt'ør?».
Det må ha vært ved et annet med
den nyvalgte formannen Helmer
Moe. Det ble seinere meddelt nleg
ved et skriv f~a. H. Moe at Th.
Strømme skulde være red/aktør.
Jeg fikk altså sparken uten takk
og hede~!

7/5 1944. A. f"l.

list,e ble overdratt major ,Schøyen,
som igjen skulde sette meg i gang
n1ed å hente bidrag. Resultatet
ble imidlerti,d dårlig da det var
bare noen få som ga noe, fordi
krigsrykter svirret, og enden ble
at lotterisaken ble lagt til side.
Disse få gaver og noen penger til
gikk med til å bestride utgiftene
med trykning etc. ~

*

ORDFR ITT
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Personalia

John Vigrestad.

Bladets vekst i de siste år har
ført m,ed seg et stadig 'større ar
beidspress for redaksjonen, og
det har særlig i den siste tid vist
seg nødvendig å ta inn flere kref~

tIer, som kunde være i stand til
å overta en del av arbeildet.

Det h'ar derfor lykkes oss å
beve'ge herr john Vigrestad NI å
tre inn s~om m'edlenl av vårt blad
styre. l-lans kvalifikasjoner er de
aller beste. StOim hiadet «Døv
S~port»s første redaktør har han
skapt "seg en 80lid posisjon, sonl
vil kOlTI.me oss alle og. ikke minst
vår redaksjon til g,Ode.

.75' år

fyller fhv. skomaker Albett
flo.[and~ FralTIneS ved Bodø:" Ide-n
2_4 .. august. Han arbeidet hos sko
111,akermester Bjørnsen i Bodø,· i.
Qver 50 år. For den lang,e og, tro.
tjeneste fikk han fortjenst'n1edal-·
1en i sølv. 11an er kjent for sine
m:angfoldige reis.er, og ,møter aIl
ti;d fram ved landsstevner og kon
gresser. For en ti1d siden ble han
utsatt for len ulykke son1 ble en
skjebne for ham. No nyter han siltt
otium på gamleheimen i Gifaie
skål. Gratulerer !

Ol.an.

75 år

fylte enkefru Kristine' Næss
født Rovold, Værdal, den 15. mai:

."

Hun er enke etter forlengst av
døde snekker Oluf Næss. I ekte
skapet har hun 2 barn, son1 no er
gifte og selv har flere barn. Hun
har egen pen villa og nyter sitt
otiunl hos sin sønn, som også bor
i villåen.

70 år

fylte Kristian lngul, Inderøya,
Nord-Trøndelag, den 24. juni.
Han var elev av Fru Rosings
skole i Oslo. No har han i tnange
år drevet si'n gård, en av bygdas
største, sanlnlen nled 2 søstre.
I-Ian er ugift. Gratulerer!

65 år

fylte enkefru Julie Brødstad-
.Iversen, Frol ved Levanger, den
24. juni. Hun var gift 2 ganger,
først nled skomaker Ingebrigt
IViersen og har 3 sønner i ekteska
pet. Alle er gifte og har barn. An
nen gang giftet hun seg med' sko
n1aker Hans Brødstad og har hatt
en sønn som no er død. Hun har
hatt egen villa i flere år, og. no er
den overdratt' til den el\dst,e sønn.
I-Iun er en arb,eidsglad og strevsonl
kvinne:, et nleget varmt interessert
I11edlelTI av døveforeningen i Inn
herred,. ·deltok li! lang Nid i arbei
det til hyg,ge for medlemmene på
hytta. Gratulerer!

50 år
fyller skomaker Ole Melling

sæter, Fanrem i Ørdal, den 28.
august. Tidligere elev av Gløs
haugens døveskole; Trondheim.
Foruten skomakerhåndverket er
han en dugelig tegner og billed
maler. Han har i sin tid utstilt et
maleri i København under døv,e
kongressen. Han er gift med. Be
rit Ree, ingen barn. Gratulerer!

Olan.

Konfirmasjon l Trondheim
fant sted sønd,ag den 4. juni.

Det var 28 ung døve, 15 piker 'og
13 gutter i Døvekirken~ Den var

fylt til trengs.el, så illlange fikk
ikke komme inn. Det var meget
høytidelig. På alteret stod 2 vakre
bl,omsterbuk1ett'er, og alle lysene,
brente, hvilket tok seg meget vak
kert ut. Lørdag var det overhø
ring, og en masse var til' stede
for å høre på samtalene mellom
konfirmantene og pr,esten, og diet
var gripende. Mandag var Idet
nattverdgudstj eneste, og alle plas
ser var opptatt. Foruten konfir
111antene var det nlange som .m,ot
tok nattvIerden. En masse av kOl1
firn1ant'enes for.eldre og pårørende
kom til stede langveis fra i den
anledning. Etterpå var det mid
dag p,å døveskolen, en del var
innbudt i den anledning, og det
kom nlange telegrammer både til
konfirmantene son1 til skolen,
likeså blomster og gaver. Som
dere ser, lever de unge i glede
og fred på skolten, men no nlå de
snart bytte med den evindelige
kamp for tilværelsen på egen
hånd.. Mått'e Gud bevare de unge
og ,deres vanskelige og alvorJiige
framtid, så dIet går dem vel. Livet
er alvor, og man nlå våke og be
s,å ,1TIan ikkle kOlllmer i fristelse.
Guds velsignelse og styrke i troen
på Frelseren Jesus Kristus.

Olan.

Sølvbryllup.

Ornamenthogger Tore Skjøre
stad og fru Olise, født Mausund,
f.eiret sitt sølvbryllup den 31. mai~
Sølvbruden ler født, på Frøya, og
sølvbrudegommen er født ~å

Sandnes ved Stavanger bed"~e, bh

gikk på Trondheims off. døve-
skole. T. Skjørestad har deltatt i
arbeidet med domkirkens restau...
rerilng i over 40 år og betraktes
som en av de beste hoggere. For
tiden er han format1n for Døve
foreningen i Trondheim;, likeledes
er han med i styrlet for sjakklub
ben og en av de beste spillere;
han har vunnet flere premier. Han
er ogs,å en interessert idrettsmann,
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skaper av idrettslaget og deltok
i flere konkurranser og er vinner
av flere premier. No har han truk
ket seg tilbake på grunn av sin
.fremskredne alder~ De har i ekte
skapet 2 voksne barn.

Glan.

Dødsfall.
Etter flere års sykdom er frø

ken Fanny PJaulsen avgått ved
døden. Hun kom 1890 som gan
ske ung i arbeid hos fru Hedevig
f~osing, og da hennes private
skole 1899 ble overtatt av staten
og flyttet' til Holm.estrand under
Bjørsets lIedeIse, ,flyttet frøken
Paulsen med og var lærerinne
der til 1924, da hun søkte seg
overflyttet til O'Sloskolen, som så
filkk nyte godt av hennes interes
serte og energiske arbeid til hun
1931 søkte avskjed på grunn av
svekket' helbred.

Frøken Paulsen .var len ildsJel,
intens i alt som, opptok henne,
og hun olnfattet sin gjerning S0111
døvelærerinne nled stor inter1ess.e.
Hun nådde dierfor log,å megiet
gode resultater, og med en ar~'

beidsdag på mer enn 40 år ble
det mange elever som kunde tak
ke henne for den utvikling de fikk
i skoletiden. '

Frøken Paulsen var et utpreget
friluft'sm,enneske og var særlig
glad j fjellnatur/en. Hun var en av
de aller første damer so.ni gikk
lengere fotturer i Jotunheimen,
der hun også skaffet seg en hytte.
Det er nled vemod en tenker på
at hun i ,de seinere år ikke kU,nde
orke å komme dit, og at hun no
har lagt ned vandiringsstaven for
godt. Vi lyser fred over hennes
nlinne.

P. A.

Døveforeningen i Trondheim

holdt, sitt siste møte før somme
ren søndag den 4. juni. Der be
handledes en sak om represen-

en liten' ~itifG&
u-tLe4 2)..ø.tLe-2)..'l..amaten

Det skulde være morsomt for
dere døve å høre vår nlening om
deres framvisning som kabaret
kunstnere. Jeg skal forsøke å ta
tablåene i små detaljer. Spennin
g,en var for oss hvordan det kun
de komme til å forståes. Men da
teppet gikk opp for førstIe akt, og
vi fikk se scenen i form av
et morsomt viserguttkontor, ble
spenningen enda større. Denne
akt burde få større omtale, men
vi vil heller se og kritisere andre
akter ogs,å. Det var morsomt Jor
oss å se hvortdan man reagerte·
med sin mimikk, ja - og prøvde
,med å uttale sin replikk med en
forståelsesfull uttalelse. Vi hø
rende anså den første. akt 'sorn
,det mOrS0111tste og rnest interes
sante.

tantvalget til landsmøtet, som, an
tag:elig blir hold,t i juli måned
enten i Oslo 'eHer Trond'heim, i
tilfelle dIet ikke jinntreffer hin
'dringer. Torstein Simonsen ble'·
valgt, og Lunde Johansen, som er
i styret for landsforbundet, er
selvfølgelig selvskreven til repre
sentantmøtet. Møtet lededes av
Tore Skjørestad som. foreningens
formann. Glan.

På «pikes.kolen» var det så
godt, arrangert at man antok den
ne scene for en Chat Noir-revy.
Greta Nyberg kom der inn på
skolegård,en som en fagmessig
lærerinne. Fotballen som ble ka
stet over gjerdet inn på g,ården,
gjorde -hele akten til en suksess.
Karin Bjørndalen som gikk igjen
nom, hele leksjonen, sang lned
god og klar tone, så vi hørende
kunde forstå hele sangen. Hennes
nlimikk og bevegelse er regnet
for en særklasse. Hun fortjener
sannelig ros. -

Så har vi nlaleriutstilling i 3.
akt. Alle opptredende i akt'en var
meget gode typer. Det hele vir
ket som et syn, likesom dekora
sjonen var helt godt laget. Trygve
Halmmersborg var så fortreffelig
som, sjørøver, der han inne i
rammen tok i glasset og drakk
som en riktig skurk. og sjørøver.

Så skiftet «Gatemusikken» over
i 4.. akt. Ragnar Saltnes som
stod i virkelig dekorasjonsstem
ning, har sikkert gjort et sådant
arbeid med tanke og omhu. Han
og de to andre hadde så god
egenartet rytnle i kroppetl, og det
hele virket akkurat som ,matl be
fant seg i en bakgård.

Så kom turen til den beste av
alle akter, nemlig «Gatens skyg
ger». Greta Nyberg, som spilte
hoved:rollen, virket som rutinert
skuespillerinne. Hennes' farlige
bevegelser og skumle type som
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Apropos:
- - ber om ikke å bli forvekslet
med Døve-Dramaten

Jeg kom over nyhet om «Døves
dramatiske klubb av 1923 i Oslo»
i «Tegn og Tale»s 4. nummer og

ble ikke -lite forundret over «Kri
tiker»s bekjentgjørelse av oven

nevnte overskrift. Jeg skulde ne
sten ikke tro at han SO,n1 kaller

seg for «Kritiker» så plutselig
har. skrevet nettopp om Døve

Dramaten. On1 han skrev det så
for de to navnene er så lik hver
andre, er ·det d:og himmel-forskjell
mellom de to klubbene i teatrets
framføring og kunst. Døves dra
matiske klubb av 1923 spiller ko
medie, m,ens Døve-Dramaten gir
draillatiske forestillinger. iV1ens
Døves ,dramatiske klubb av 1923
helJer viI spille for døve tilskuere;
spiller vår egen Dralnaten i 'tegn
og tale for både døve og hørende)
ja - også for de ukjente. I nHJi'
setning til de døve skuespillere
som absolutt vil spille «bare» i

gatepike var litt aven skuespiller
kU11st. Orn innstuderingen har på
gått un,der streng sceneledelse, s,å
111å hun ha sin ros for god f!an1
føring. Dessuten var de andre og
mange mannlige pillere så godt
antrekket, at man opplevde akten
med en viss tendens til å rope
hurra så høyt, så de døve også
hadde hørt.

Ærede de døve som. har stått
for hele arrangementet, vil jeg si:
Ikke gi opp. Dere framfører ka
baretet til et levende !minne. Det
er 'den kritikk som jeg vil gi dere.
Hvorfor? Jo -. Jeg var til stede
der som publikum og fikk anled
ning til å synge for de som hørte.
Sett i gang ,med nye forestillinger
b,åde for 'de døve og hørende. Vi
beundrer de ·døve - min ros er
de døve fortjent.

En hjertelig hilsen fra sangeren

Bjarne /ohansen~

TEGN OG TALE

døves egen ver- ..·.i••

den, spiller vi' og
vinner die døves
ros 'og berølll
n1else i den vide
verden. Samti
dig vil vi ogs,å
prø\T.e å oppnå
sal11111e resultat
som 'de hørlende
1: teatrets liv. De
døve er jo be
rø.mte for ele
gant illinlikk og
fine bevegelses
uttryk, likeson1
de hørende er eg
net for sang, tale
og musikk. Dis
se herlige skap
ningene er jo så
alnlinnelige den
dag i dag, fn.en
de døves nlinlikk
og bevegelsesut'trykk øver 111an
ge forundringer og begeistring
hos ukjent publikunl. De døves

. såkalte kuriositet ut,en sang og
nlusikk er derfor vidunderlig
kunst og sikkert banebrytende for
de døves salllfun11.

«Kritiker» gjorlde bladets lesere
oppnlerksom på at noen offentlig
reklame har den klubben aldri
hatt til hensikt å gjøre, og slike
høyt'flyvende planer 0111 å gi fore
stillinger for offentligheten vil de
ha dem frabedt. Jeg kan forstå
hvorfor han gjorde opptTI.erksom
på det. Hvis Døve-Dramaten ikke
eksisterer, så har han ikke skrevet
det i bladet. Hans oppnlerksol11
het er da først og fremst rettet
nl0t_ den p,ågående og energiske
Dramaten. Sonl tilsvar på hans
oppmerksomhet gjør jeg opp
merksom på at Dramatens inntekt
går utelukkende til de døves fram
ti(d, og at vår klubb står ikke
tilsluttet noen som helst hørende
forening eller parti og derfor er
helt innvidd av de døves fralTI
tidige interesser. De døve i alle

Nr. 6

aldre kan være stolte av Døve
Dra111aten og følge godt ITIed dellS
dranlatisk eksistens både innad
og ut'ad.

Son1 et bevis for Dramatens
frailltreden ka41 Jeg her berette at
en av hørende publikun1 fortalte
sin be.lllerkning. For 10 år siden
har han sett de døve spille «tea
ter» og kunde, umulig forstå deres
skuespi]), nlea i år har han ende
lig fulgt de døves drama med
største fornøyelse. Med det bevis
kan «Kritiker» neppe gjøre opp
nlerksom på at Døves dran1atiske
klubb av 1923 ikke må bli for
vekslet med Døve-Dramaten. Med
hensyn til skuespillernes fran1tre
dende rolle for de døves hevdelse
SOI11 menneske, ber jeg til slutt
bladets lesere om ikke ,å forveksle
Døves dramatiske klubb av l 923
med Døve-Dramaten. Vårt «dra
nlaHske» motto er at de døves
samfunns eksistens avhenger av
ikke bare tildens alder, men også
tidens krav.

Alf Melgård,
sekr. & kasse for Døve-Dramaten.
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G. Skogstrøm - Drammen

o

~A ~IINSElrUR
til (jjø(J.i&

nluligens på foreningens høstfest,
konlnle nled et større prograill.
2. pinsedag hadde vi den glede
å få pastor Skollerud på besøk;
han holdt en) varnl preken til oss
ungdommer. Sanlole dag begynte
de fleste å reise- neitll ig}en.
'frondheinlerne reiste rned 5-toget
fra Levanger, nlens 3 stykker rei
ste nled nattoget kl. 2 fra Levan
ger. Så vil jeg til slutt takk hver
enkelt av dere sonl var på hytta
i pinsen, for godt kanleratslig
sa111vær.

«Don Dio fongelly» .

kl. ~ 1. Kjente og ukjente ansik
t'er smilte nl0t oss da vi landet
på perrongen. Så biegav vi oss av .
sted til fru Inga K-leppes sviger
datter og 3 barnebarns hus. Der
·ble vi kjent med flere døve o'g
spisfe og hvilte oss ut etter reisen.
Noen gikk ut og spiste middag,
og siden det var første gang Arne
og jeg var der, gikk vi rundt i
Gjøvik el?- tur og b~så oss. Den
liknet en stor, hyggelig landsby
nled sine små gater og koselige
trehus. Og luften! Så ren og
frisk! Noe helt annet enn den
luften sonl fi nnes i heksegryten

. Oslo.-
Ved 7-tiden on1 kvelden var

Pinseaftens nl0rgen! Dien lenge
etterlengtede dag opprant da jeg
og nlin forlovede, Arne Hansen,
lned alt, v~årt habengut drog til
Østbanen ved ~ 7-tiden. Toget
skulde gå kl. 8, men det var best
å sikre seg plass i tide.

Reisetillatelse hadde vi fått.
Dvs. ved fru Inga Kleppe SOI11
hadde ordnet nled reisetillatelse
for seg selv og 9 personer. Med
sin utrettelige energi samlet' hun
oss alle olmkring seg og våket over
oss S0111 en hyrde over sine får.
Vi var i alt 11 stykker fra Oslo
da toget 'danlpet ut fra stasjonen
Etter en hyggelig og !munter reise
konl vi endelig franl til Gjøvik

111ed leiker o. likn. NO,en av gut
tene trente i fri-idrett1

, to av detll
greide 1.60 nl i høyde; det var
Rostad og Hagen sonl er i fin
for111. Klokken 2 spiste vi nliddag.
Og så var det nliddagshvil. O,m
kvelden klokken 10 var det ma
gisk revy. To av foreningens nled
lenl111er, «Don Wiv Wariette» og
hans assistent, Don Dia Jongelly,
holdt oppvisning i tryllekunst sonl
varte i tre kvarter. Det ble i alt
vist 16 forskjellige kunster SOI11
var helt nye for oss, i~ær Wari
ettes kunster var flotte. Wariette

. og Jongelly vil igjen til høsten,

«Don Dia /ongeUy>;.

Innherreds. Døveforening holdt
j pinsen et hyggelig ungd0.l11S
stevne på sin hytte «Reitun» i
Frol ved Levanger. Det var i alt
15 ungdol11nler SOI11 satte sitt
preg på hytten. Fra Trondheim
kOl11 det i alt 8 glade og friske
døve gjenter og gutter. Pinse
aften ble vidd leikene sonl -ble
hold~ til 'langt ut på natten" ja,
jeg tør si at klokken var 3 da vi
la oss til å ove, men noen stod
d~ tidlig' opp igjen og begynte lå
steke egg, s.lik at den herlig'e duf
ten kom opp på soveværels.et og
vekket opp resten som lå i dyp
søvn. ·1. pinsedag begynte. vi 'igjen

Innherreds Døveforening ,holdt
årsmøte på sin sportshytte Reitun
2. pinsedag. Meningen var at' for
eningen skulde holde generalfor
samling, men etter lovene cl dø.m
me skal det være 1.5 medlemmer
til stedie p,å generalforsamlingen,'
men så møtte ,det opp bare 9, så
det ble holdt årsmøtet i stedet.

Konrad Vaaden ble med alles
enighet gjenvalgt sonl formann.
SO~l1 nye styremedlemmer ble
valgt Eivind H,egstad,' John Sør
aker SOI11 kasserer Anders Heg
dal og I-Ijørulf I-Ijulstad vara
111enn Kåre Røstad. Julie Brøstad.
Hyttesjef: Arvid Røstad. Hytte
styre : Ingvald I-Iagen, Kåre. Rø~
stad. Revisor: Martin Siverts.en"
varamann: Eivind I-Iegst'ad.

# Angående skriv fra landsfor
bundet. onl gjenopptagelse av
kre~sen ble ikke drøftet på dette
møte, nlen det vil bli drøftet ved
neste møte sonl holdes i nær frarll
tild. -: \-:

Til slutt ble det sanllet' I inl~
penger til Conrad Svendsens nlin
nestøtte som brakte et ll1eget pent
resultat.
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Det begynte så smått å skumre,
og vi fortsatte leike'n inne i pleise
stua til ut i de små timer. Klok
klen var nærm,ere 3 da jeg kom i
seng. Det er sannelig mye futt og
"fart i ungdommen her oppe! Den
vet hva den vil og går inn for det.

Pinsedags morgen opprant lTIed
strålende vær. Og nled den konl
t~o overraskelser. Nemlig at to par
unge døve hadde byttet ringer
pinseaften, slå de no var festmann
og festmø. Det var Ragnar Fau
ske og Randi Forseth, Ounnar
Birkelund og Ruth Hansen fr,a
Trondheirn. - Ved frokosten så

yi ~n hel d~l ~9m yj ~takkars kryp

alle døve samlet og drog til hytta, fra Oslo ikke får se hver dag,
ca. 3 kvarters veg fra Gjøvik. og som fikk våre stakkars, hul-
Vegen gikk langs Mjøsa, og ll1an lete tenner- til å løpe i vann! Vi
kunde tydelig se og kjenne at fikk oss mangen godbit av her
v,åren var ;der. Naturen foldet seg lighetene av de gavmilde bønder.
ut i all sin lysegrønne prakt og Ved l-tiden drog vi alle - til
glitret om kapp med solen i dugg- Gunnar Iversens heim, hvor hans
våte blad. - Jeg ønsket jeg had- forelore var våre hyggelige verts
de hatt et fotografiapparat, så folk hele dagen. Vi fikk deilig
jeg kunde tatt noen partier av rnelkegrøt og ,melk i gliass,
det vakre landskap ll1ed Mjøsa i så - vi holdt på å sprekke! Jeg
bakgrunnen. «Men det ,man ikke spiste mer enn jeg orket og litt
har, nytt'er det ikke å tenke på,» til og enda litt til! Men da la jeg
sa kjerringa. Kvart på 8 var vi nleg over ende på divanen hvor
framnle ved: hytta, og du og ;du Gunnar en 12 time seinere fant
for en herlig utsikt! -- Blåne nleg i dyp søvn! S,å flaut da, gitt!
bakonl blåne såes langs 11led den Kl. 5 fikk :vi deilige hvetekaker,
glitrende Mjøsa helt ut til ytter- sukkerbiter log kaffe sonl smakte
ste synsrand, son10m det var S0111 den var ekte, så god var den!
havlet ll1an så. ---.:.- -Atskillig skjøn- Selv er jeg ikke særlig begeistret
nere enn det man kan se fra for den sorten, Imen av denne kaf
Frognersæteren over Oslofjorden. fen drakk jeg 4 kopper. Ai, ai! ~
En lang steintrapp førte ned fra, . Kl. 7 var vi atter tilbake i nytta
grasvoIIen til strandbredden hvor hvor vi traff to snlarte dall1er
vi holdt morgentoalett i det fri- S0111 konl fra Oslo pr. sykkel, ElIa
sk'e, klare ferskvann., Så snart Rud og Vesla M,årtenson, sall1t tre'
aftenlllåltidet var unnag}ort, tok til fra Gjøvik onllegn. Våre verts
vi fat't på leikell på det store folk, hr. og fru Iversen, kom og
d'anseg,olvet utenfor hytta. I en av så, og dansen og leiken tok til
leikene gjaldt det å fly det for- igjen, onl enn noe tregt til å be
teste man kunde fra forfølgeren gynne nl:ed. Som Johan Larsen
til len av de nlange ståplasser. uttTykte det: «De har visst fått
Selv ganlIe fru Kleppe lTIe'd sine for lTIy.e grøt i hue ane samnllen!»
snart 70 år deltok i leiken nled Men livsåndene våknet snart opp,
slik liv og lyst sonl nlangen ung- og det gikk med liv og lyst nled
dom kunde misunne henne! - flørt imellorn på ungdoms vis. -

~oddtrekningen var spennende,
og de som, vant skinte onl kapp
nled den forsvinnende gylne sol!

Fikk hør,e atskillige lTIOrSOnlmle
historier, blant annet onl ,bonde
gutten SOITI skulde gjøre sin før
ste tur fil sjø.s og kom onlbord
med et gevæl:! Hvorfor? Jo, fOJ1di
han hadde hørt det var så mye
llev i seilene, log no skulde dem
til pers! - -

De S0111 overnattet på hotell,
gikk tilbake til Gjøvik kl. 12mid
na tt. Vi andre gikk til ro etter
hvert. 4. pinsedags lTIOrgen spiste
vi tidlig middag. Drog så tilbake

til fru K~eppes svigerdatt~r veg

Østfold
Østfold Døvef.orening hadde

lTIedlemsll1øte i Fredrikstad søn
dag 11. juni.

Fornlannen åpnet møtet. Han
opplyste at det hadde vært unlU
Iig for ham ,å skaffe lokale i Fre
drikstad til generalforsanlling i
begynnelsen av året No hadde
foreningen fått innbydelse fil å
holde møte hos Tellefsen og frue.

Fra styret ble det lagt fram
forskjellige saker til behandling.

'Etter landsstyrets anmodning
ble det foretatt avstenlning i
Kretssaken. Møtet anbefalte en
tenlnlig at kretsene ble gjenopp
rettet. 18 medlemmer v.ar til ste
de. - Sektetæren leste opp et
opprop fra A. Fl. i anledning
kretsen.

Ved et eventuelt representant
nløte ble s/ekretæren etter forslag
av fornlannen valgt, til å repre
sentere foreningen. Til suppleant
valgtes. forlnannen. På grunn av
de få tog til og fra Fredrikstad

3-tiden. Toget til Oslo skulde gå
kl. 5. Etter en hjertelig avskjed
nled v,åre nye venner entret vi det
nesten tonlll1e tog. De sist'e lni
nutf-er pratet og fektet vi, så det
var ikke rart de andre glodde på
oss. Det var ikke Jritt for at jeg

'var lei ll1eg der jeg satt over at
den hyggel:i'ge og belivede pinse
tur alt var forbi, lTIen gledet iTIleg
til SOll1nleren hvis jeg da får an
lledning til å reise hit Igjen. Jeg
hadde iallfa'1l fått: nye venner og
nye inlpulser og blitt et' lyst lTIinne
rilklere. - Da ble jeg plutselig av
brutt i nline tanker ved at tog'et
rykket til! Og langsornt forsvant
våre venners ansikter i Idarnp,en
fra toget sonl førte oss t'ilbake til
striskjorta og havrelefsa!

Liv R. Olsen~



De døve på gamleheim
føler åndelig isolasjon

Nr. 6

Med «Dovas van» son1 kild,e
gjengir vi nedenstående artikkel
onl et tema som nok også bærer
bud til viss.e (nlis) forhold i vårt
eget land.

«Ganske visst får døve som
inntas i en gamleheim~, i legemlig
henseende den aller beste pleie,
men mang en gang føler de seg
åndelig helt isolerte, fordi ,det så
sjelden er noen som forstår den1.
Hvorfor kan en ikke innrette en
alderdonlsheim, i hvert len n1ed
henblikk på lenets ,døvstunlmie
gamle? Onl dette ble for dyrt,
s.å kunde jo flere len slå seg
sammen onl en sliik f~lIesheim».

Det er døvst'ummiekonsulent
John Ek i Lund som uttaler oven
stående i en samtale med «5nl,å
lands Folkeblad». Konsulent Eks
distrikt omfatter Snlåland, Skåne,
Blekinge og Oland.

«No finnes det en døvsturn her
og der på de forskjellige heinle
ne,» fortsetter konsulent Ek. «Et
t"er som de ikke har noen kontakt
med andre døvstumme, Idvs. ingen
å «prate» ,med, føler de seg en
somm,e og blir let~ n1eget nlis
modige. Særlig besværlig stiller

',det seg for kroniske tilfelle og
langvarige sykdommer, som kre
ver tilsyn - da er d)et helt 'ille.
Siden pleieheimen for dØvstulTIlne
i Råbylund ble nedlagt, finnes det
bare en he'im for 'døvstumlTIe i det
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sørlige Sverig,e ,nemlig ved Hov
mantorp i Kronobergs len. Nevn
t'e heim, som drives aven privat
forening, er fullt belagt. For hver
som interesserer seg for sosial
forsorg, er det en klar ting at
det nlå gjør,es noe effektivt nled
dette.»

Etter konsulent Eks mening
burde probIenlet løses ved sta- ,
tens hjelp, ved at f. eks. staten
gaven viss sum til den eller de
ko;TImuner som vilde gå i gang
lTIed ,å innrede slike pleieheimer
for de døve. Med stor fordel skul
de da 6 il 8 døvstumme gamle
kunne føres sanlmen \på et slikt
sted. Et slik arrangement skulde
ikke kreve særlig store beløp fra
statens side. Den skulde ldierim.ot
m1edfør;e økonomiske lettelser for
en d,el kon1muner. For de døve
selv vHde en slik endring inne
bære betypelige fordeler,_ særlig
i psykisk henseende. Liknende
arrangenleqt burde tillike gjøres
ved våre sinnssykehus, jo før jo
heller.

«Er det mange døve i de sør
lige distrikter i Sverige?»

«Den 30. juni .1943 var tallet
1074, hvorav i Jonkopings. len
154, i Kronobergs len 136, i
Kalmars len (inkl. ,oland) 188,
i Malmohus len 316, i Kristian-
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, stads len 163 og i Blekinge 116.»
«De: døves livsforhold?»

«Stort sett kan de døves Iivs~

forhold i 'disse distrikter betegnes
sonl gunstige, særlig med: hen
blikk på den nuværende krise
tiden. Men så har også de døve
vist stor evne til å innpasse seg
etter forholdene. Likeså kan ar
beidsåret sett fra arbeildsmarke
dets standpunkt, betegnes som til
fredsstillende. Noen lenger tids
arbe"idsløshet blant distriktets
døve _har det ikke vært, heldig
vis, og o~gså sekunda krefter er
t'att i bruk. Vi har tilfeldige per
nlisjoner sonl støter p,å vanske.r,
når en døv gjerne vil flytte ti']

et annet sted, eller hvis han er
familieforsørger, n1ien stort sett
går det bra. Antallet av plassfor
nlidlinger i året 1943 var 72.»

«Hjelp for de delvis arbeids
føre er jo aktuelt for tiden?»

«Ja. I fjor nedsatte sosialmini
steren en komite med det opp
drag å utrede spørsnlålet. Med
ei'elvis arbei'dsføre menes døv
stumnle, blinde, sukkersyke eller
slike son1 ,er ramn1et aven eller
annen skade son1 gjør at de ikke
kan, .gi full arbeidsytelse. I hvert
len bør det ordnes en konferanse,
slik at .en kan få loversikt over
de.ttle og hva som best kan gjøres
for 'del11. Vedkoninlende. lands
høvding (tills~arer 0111 lag fylkes.- '
mann i Norge. RED.) 'kunde f.
'eks. sammenkalle lensarbeids-_

hadde møtet forholdsvis kort' va
righet, og det var ikke mer enn
så vidt styret fikk holde et lite
møte og sakene etter et lite ord
skifte på medlems.møtet var unna
gjort, så måtte ,man av sted for å
kOlTIme heinl i skikkelig tid.

Interessen / for foreningen teg
ner, bedre enn før.

Yngvar W. Andresen,
s,ekretær~

Sal1111Iles 11111,'alrefnltl·il( A.s
Sandnes

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

Ullstri kkegarn
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-skit't,enf.erdi,ge på en annen, folk
som en hadde grunn til å tro vll
de trives samnlen på en tredje,
og alle tilfelle av alderdomssvak
het på en fjerde osv. - altså en
s'llags grundig klassifisering. Vi
dere skuld,e hele fattigvesenet bli
l~ndstingets anliggende. Når s.å
fattigsfyret i Jonkoping uttalte
seg onl sosialforsorgkomiteens
forslag i fjor, anbefalte vi for
vår de.l at vi skulde fortsette å
prøve 0,111 ikke landsting!et kunde
overta sosi~l1Jorsorgep i sin helhet,
og liknende forslag kom fra an
dre hold. _ Et sJikt arrangenlent
SOln konsulent Ek foreslår, er
vanskelig å gjennonlføre med den
primær-kommunale inndeling,en vi
no har, lllen hvi's landsting~t over
tok hele fattigsqken eller en ve
sentlig del av _Icten, f. eks. alder
donlsheinlene, så vilde forslaget
lettere kunde realiseres.»

«Stor sett er de døve Illeget
dyktige folk i sine yrker,» opp
lyser oververks.mester Sixtus Ols
S'01Z ved junex Konfeksjon A/B i
Huskvarna (like ved jonkoping.
RED.), hvor 6 døve nar arbeid.
I sin oppførsel er de punkHige.
Naturligvis finnes Idet blant døve
enkelte som har særlig svak opp
fatningsevne, Illen det er jo slik
blant hørende også,» skriver nler
ket I-Iugin i «Dovas van».

I-Ielle pr. Kragerø

lJ tsalg Kragerø

snart vil kunne, legge fram sitt
votum.»

«Å føre salnmen døve fra flere
kommuner til s~rlige døveavde
linger ved en bestenlt aldersheinl
'finner jeg mer tiltalende enn å
innrede særlige døveheimer for
-flere len i feHesskap,» uttaler fat
tigstyrets formann i Jonkoping,
politifullmektig Einst Gustafsson.
«Hvis et slikt forslag blir gjen
nonlført, konlmer nemlig die gamle
ikke så langt 'fra sine heilTIsteder,
og det setter de stor pris p,å.»

«Jeg forstår konsulent Eks
tankegang, og selvsagt gjøres Qet
S0111 gjøres kan for iallfall ~ på
s~ørre alderdo111sheimer å føre de
galTIle samJTIen som passer sam
men, som har forutsetninger for
å t'fives sanlmen, altså f. eks. de
som er døve,» sier fattigforstan
derTor laeobsson, jonkoping.
«Det ligger altså nleget i forslaget,
rnen en av Ide sterkeste hindrin
g:ene for å gjennonlføie Idet, blir
nnk den at de fleste av disse
gamle aller helst vil bli på sine
heimsteder. Det -finnes jo galTIle
som- aldri har vært utenfor sok
net der de er født. Dette var 'for
resten en av de sterkeste' grun
nene til at forslaget onl rasjona
lisering av alderdonlsheinlene
lensvis ble veltet. Nevnte forslag,
som gikk inn i skatteutjevnings-

'k0111iteens forslag av 1933, gikk
ut på at vi skulde -føre san1nlen
deldøve på en al,derdonlShei111, 'de

nemnda, arbeidsgiverne, fagfor
eningen og representanter for ae·'
delvis arbeidsføres foreninger,
'hvis slike foreninger finnes i le
net. »

«Har De noen ønskemål med
henblikk på de døve her i Jonko
pingstrakten?»

«Ja, at byen vilde yte et til
skudd til Jonk6pings døvefor
enings ideelle virksomhet med å
skaffe arbeid ti'l de idøve som sko
makere eller skreddere ved «A 6»
og snm. kjøkkenhjelp eller vaske
koner ved lasarettene o'g syke
husene. 6 'døvstun1me arbeider
L tI. 'hos, Junex, og av de om lag
40 døve som finnes i Jonkoping,
er det bare en eneste - en po
lerer - SOITI er arbeidsløs no,»
slutter konsulent Ek.

«Sniålands Folkeblad» har så

spurt en d'el for disse saker in
teresserte organer hva d:e nlener
O,rn herr Eks forslag.

Landstingets forvaltnings-
nemnds ,formann, typograf Wil
heZ,n Andlerson, uttaler:

«Å innrede særlige alderdoms
heimer for døve i hvert len fra
flere konlmuner er noe sorn m.å
skje ved foranstaltning fra kom
lnunene delTI inlellolTI, etter som
det er komnluene sonl stel+er med
disse saker - vanligvis. Lands
tinget kan 'ikke blande seg opp i
dette, for landstinget befatter seg

.ikke med døve-problenler etter at
staten overtok døvesko,lene for,
noen år siden. Jonkopings lens
Iandsti'ng var forre'sten andels
eier i døveskolen i Vaxjo ----- n1en
vi g'av vår andel gratis til staten.»

«Konsulent Ek foreslår en kon
feranse onl disse sakene, lJlen er
det ikke best å avvente resultatet
av d,et arbeid som iden av sosial
ministeren nedsatte' komite holder
på med, innen en slik konferanse,
innkalles?» spør, redaktøl; Anton
/{arlsson ,i lensarbeidsnenlnda i
jonkoping. «Jeg har ellers den
oppfatning at kon1iteen nleget
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henne ... For å uttrykke et substantiv
er det enklest å peke på vedkommende
sak. Det er' forresten interessant at
menneskene er det eneste «dyret» som
har pekefinger, og det å pek e var
sikkert natur.menneskets aller første
tegn. Den som får afasi, kan faktisk
også miste evnen til å bruke tegn
språk, men han kan da fremdeles
peke ut enkelte ting, hvilket også ty
der på pekingens primitive utspring.

Saker som ikke lar seg utpeke (fordi
de ikke finnes i nærheten f. eks.) ,
forsøker vi så å tegne. konturene til,
og vi tillemper da prinsippet «en for
det hele». For oksen tegner vi derfor
oksens hor n, for haren dens øre r.
En døv gutt ble engang spurt om han
kunde uttrykke «proressor Katz», og
han pekte da først mot pannen (ten
kende, _professor) og tegnet så kat
tens værhår (tysk Katze ::=: katt).

Verbene er relativ~ lette å uttrykke,
mange adjektiver også, og for tidsbe
stemmeIser peker vi framover eller
bakOver. Ordrekkefølgen .karakterise
res av at det v i k t i g ste må kom-
me først og akkurat som i telegranl
språk sløyfes alle u nød i g e ord.
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Det mest primitive språk vi vet om
er Ewe-språket i Togo i Afrika, og
dette er meget likt tegnspråk. An
tagelig har tegnspråket virket hem
mende på talespråkets utvikling. En
tysk doktor har oppstilt den interes
sante teorien at våre drømmers språk
er et slags tegnspråk, dvs. når vi
sover tungt, og det er meget som
«taler» for det. Bilder og situasjoner
følger hverandre som i tegnspråket,
og forandringsevnen er den .samme.

Med utgangspunkt i erfaringer ved
den internasjonale døvekongressen i

. London 1934 utarbeidet språkforskeren
Sir R. p age t et internasjonalt døve
språk, og han gikk da ut fra <,let så
kalte Basic English, som omfatter bare
850 ord, hvilket klarer seg til hver
dags. Paget utarbeidet altså 850 fak
ter, og taleren hadde selv sett et
teaterstykke på dette tegnspråket som
var meget lett å forstå.

For å gi uttrykk for farger gjør
vi først et bue-tegn \for regnbuen, og
så får antaflet av fingre uttrykke~

fargen. Svart er en knytet neve! Hvitt
er den åpne ,hånd!

De som overvar professor Katz'
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foredrag, fikk til avslutning se en fil
met kjærlighetshistorie på indianer
språk, hvis innhold vi ikke vil for~

holde våre lesere.
Altså:
Indianeren kommer til indianerkvin

nes telt.
Han: «Vil du gifte deg m·ed .meg?»
Hun: «Nei, du er både fet og fat

tig».
Han spekulerer en stund og beslut

ter seg for å kjempe. Da det blir
mørkt, går han ut og skjærer halsen
over på 4 sioux-indianere og stjeler
deres 4 hester. Så går han tilbake til
kvinnen, forteller om sin bedrift og
spør : «Vil du no gifte deg med meg?»

Hun: «Ja».
I-Ian: «Nei. Nei. Du' bryr deg bare

om hestene. Ut med deg!»
Medarbeideren fikk se historien i 3

versjoner, derav en utført aven gutt
fra Manilla, og han forstod den riktig
godt til slutt, tross· han absolutt ikke
hadde noe indianerblod i sine årer.

SARPSBORG MEK. VERI<STED
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Vår utmerkede kollega «Dovas
Van» beskjeftiger seg ikke på
noen måte ensidig med døve
problemer (slik som enkelte nor
ske grinatusser vil at vi skal gjøre
det her i «Tegn og T:'ale»), men
har også innlegg Oin filatelisme,
onl relig~øse spørsmål, om sykkel
turer og trainping og camping og
n1atlaging og meget annet «me
ningsløst» stoff.

Vi tillater oss i dag å hitsette
fra dette utinerkede svenske døve
bladet nedenstående artikkel om
katter!

De høye prisene som for tiden
betales i Danmark for k~tteskinn,

har bragt de danske andelslagene
for tresket korn i en alvorlig si
tuasjon.

Katte jages som aldri tilforn,
men etter hvert som kattene for- 
svinner, øker antallet av rotter,
og de spiser opp kornet. Jordbru
kerne klager over mangelen på
katter!

På en pelsauksjon i København
forleden solgtes således i alt
11,000 katteskinn! Det er k.om
m.et så langt med kattejakten i
Danmark at myndighetene har
mottatt hundrevis av brev fra
gårdbrukere som ber om å få en
katt!

Ja, dette var i Dan-mark. Hvor
ledes det står til på «kattefronten»
i Sverige vil jeg gi et illustrerende
,eksempel på. Det skriver seg fra
Drottninggatan 38, der «Dovas
val» har residert siden 1928 i
egen eiendom med en temmelig
dårlig vedlikeholdt eiendom. Her
har til stadighet en eller to herre
løse katter hatt sin heim, og dess
uten har det vært andre katter
som er «kommet på besøk». Hvis
en av villkattene forsvant, kom
det nokså snart en annen isteden
for den forsvunne. De har fun-
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net det godt å ha sitt kvarter i
det høyet som er lagt opp på lof
tet til føde for kaninene. I fjor
kom en av de halvvoksne kaninene
seg løs. Noen dager seinere fantes
restene av den oppe på loftet, dit
en av kattene hadde slept den,. Så
gikk det flere måneder uten at noe
synlig intermesso inntraff m. h. t.
kattenes virksomhet. M.en så en
dag fant vi restene aven villkanin
i et rom ved siden bryggerhuset
vårt. Katten hadde vært frampå
igjen.

(Vi kan i denne forbindelse til
like nevne at villkaniner Qfte er
kommet på besøk til våre tamme
kaniner. Disse skye dyrene ble
etter hvert mindre skye, og det
var en stor fornøyelse å iaktta
dem.) .

Etter en ukes forløp fant vi en

Galskapens Norge!
Det skrives til vårt blad:
Jeg skulde ha noen blomst€r til

Mary, og etter. som jeg er litt aven
professor Tanke (som nok kan lese
og dels tale en 5, 6 språk, men ikke

,kan mah~ et hagegjerde eller steke
makrell (hvis det finnes) eller koke
havregrøt), så spurte jeg vennen Ha
rald:

«Hva skal jeg gjøre for å få fatt i
noen 'blomster?» Ritzen har ikke en
eneste en.»

«Du er en tufs,» sa Harald, «Eitzen
er ikke stedet no i juni - gå på
blomstertorget, vel.»

«Blomstertorget,» sa jeg (som har
S€tt både «Piazzo di Spagna» i Roma
og Marcusplassen i Venezia og Covent
Garden i London og enno flere blom
stertorg) «du vil ikke s~ at vi har et
b lom ste r tor g i Oslo?»

«jo, bevarremeivel'aget, vi har jo
Nytorget også kaldt Youngstorget,» sa
Harald.

Og så gikk jeg dit. •
Der satt en quinde ,med sølvrevskinn

om halsen og solgte liljekonvaller og
aurikler også noen små, lyserøde som
.jeg ikke husker fra min flora.

T o'r g kon e med s ø l v r e v-
s k inn! Det var altså - når alt
kom til alt - Norge av /1944!

.jeg kjøpte ikke av hen n e - nei,
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halvspist hønsekropp pa samme
sted, hvor vi hadde fanget vill
kaninen. No måtte vi slå alarm.
En nabo tilspurtes (etter at vi had
de funnet at vår egen hønsebe
stand var fulltallig), og det viste
seg ganske riktig at han savnet en
unghøne. Tidligere hadde han mi
stet 7 kyllinger.

Hvor mange høns katten i som
merens løp hadde delikatert seg
med, kan vi ikke uttale oss om,
men det må ha vært oppimot hun
dre! Politiet ble underrettet, siden
det no en gang er forbudt å løsne
skudd innenfor Stockholms ene
merker av hvem som helst. Men
politiet syntes visstnok å ha vik
tigere ting å vareta enn å skyte
katter, og følgelig lever kattene
fremdeles uantastet, beskyttet av
lovens arm.

jeg fortsatte bort ti~ en gammel, grå;
fattigslig og typisk torgkone i torg
koneste forstand og kjøpte for 1.35
av de lyserøde til Mary som var 23
år - jaha, det gjorde jeg, og så
sendte jeg «sølvræva» det knusende
blikk som er beskrevet på side 127,
og gikk min veg - til. Mary - med
de lyserøde -' nei, hva sier jeg 
til Mary med de lyserøde b lom s t e~

n e altså!

*
Men så, da de var avlevert, satte

jeg meg ned på en benk og reflek~

terte dise sorrigfulle tankene: FQr 10
-15 --.; kanskje 18 - år siden kom
jeg bilende gjennom Sylling i Lier.
En lokalkjent venn av ,meg pekte på
en gård i nær.heten og sa:

«Der bor en smart kar, han er be
gynt å ale opp sølvrever - noe som
aldri er forsøkt her i Norge tidligere.
jeg tror faktisk det kan bli en bra
ekstrainntekt for bøndene etter hvert.
De er ikke vanskelige å fore og
greie å stelle, hvis en behandler dem
fornuftig.»

Det gikk 2, 5, 10 år.
Og da de 15, nei) de 18, årene var

gått, var det blitt så mange sølvrev
farmer i Norge at prisene sank kolos
salt, og det som var' ment som en
kostelig luksus - det~ ble torgkone
stas!

Per.



Y.lJer,.f mol ·NorJen
164

Det vrimler av katter her, men
når rotte- eller museplagen er som
aller verst, så hjelper det ikke
med katter en gang - da må vi
bruke feller og gift i tillegg.

I løpet av våren og forsomme
ren 1943 fantes det i hagen vår
reder for stærer, rødstjerter og
talgineiser, men innen' ungene, var
flyvedyktige forsvant de. Anta
gelig ble de ofre for kattene. Det
var seinere bare kråker og skjærer
og noen gråspurver som represen
terte villfuglene her.

Mitt ønske er at det liksom i
,Danmark blir handel med katte
skinn i Sverige. Noen priser har
jeg ikke sett på mange år i sven
ske aviser, men det kunde vel.
være en ide å etablere seg som
kattejeger. .

At kattene kan gjøre nytte for
seg på landet tror jeg imidlertid,
men de behøver jo - som forfat
terinnen Marta Lejon har påvist
--- litt oppdragelse for å la nytte
fuglene være i fred.

Så er det seinere en sak for seg
onl noen vil ha katter til selskaps
bruk. Noen fanatisk kattehater er
jeg slett ikke. Da jeg bodde på
landet, hadde jeg mangen gang en
katt som en ri.ktig god venn, skri
ver T. Hj. P. i «Dovas van», SOITI 

knytter følgende redaksjonel1e
kommentar til:

Etter at ovenstående er skrevet
er en aksjon for katteskatt blitt
opptatt i Riksdagen. Men OITI kat- '
ten derved blir rehabilitert, det er
sannelig en annen sak. Forfatte
ren Albert Viksten, SOITI har stu
dert kattens levesett i skog og
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Vi skal i. dag avslutte våre be
traktninger over det moderne Is
land, men tillater oss, forinnen å
gjengi 2 innlegg fra dagspressen
19. juni i år:

København, 16. juni.
(NTB.) Fra Reykjavik meldes at

riksforstander Sveinn B j ørn s 
s on er valgt til Islands første pre
sident. Valget gjelder til juli 1945.

København, 17. juni.
(NTB.) Den islandske nasjonal

dag feiredes i går ved at landet blir
erklært for republikk.

I politiske kretser i Dannlark gir
nlan uttrykk for sin sorg over at
Danmark ikke med den sam-me hjer-

mark, har i en lengre artikkel på
vist hvilken fugle- og viltjeger
katten i realiteten er. Den er gru
SOlTI og kan i timevis leke lned
ofret sitt før den avliver det. Det
antas at om lag 25 milli:oner slnå
fugler årlig blir kattenes rov bare
i Sverige. Fugler med unger i re
det, som n1ens de søker etter føde
til sine sn1å, kanskje blir lnindre
aktpågivende, blir et lett bytte for
kattene, og så sulter ungene i hjel.

Dette var altså katteforholdene
i Danmark og Sverige, men hvor
ledes er det fatt her i Norge? Gjør
kattene nytte eller er de tit skade?

Vi mottar gjerne innlegg i sa-
kens anledning. Red.
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telighet kan lykkønske Island med
virkeliggjørelsen av landets fulle
selvstendighet, som tilfelle vilde ha '
vært, hvis det islandske folk hadde
nådd fram til dett<: mål på grunn
lag av den forbundsavtale som ble
sluttet med Danmark i 1918. ' Ikke
bare i Danmark, men også i de øy
rige nordiske land har Islands fram
gangsIT!åte vakt forundring. Man
hevder at Island kunde ha innledet
dette nye avsnitt i sin historie på
en verdigere måte enn hva som er
skjedd. Med dyp sorg over at Is
land no fjerner seg fra Danmark,
tar danskene avs,kjed med det is
landske folk med det håp at det'
ikke må bli skuffet i sine store for
ventninger til de nye forhold som
no vil sette sitt preg på landet.

Svein Bjørnsson var inntil krigs
utbruddet Islands minister i Dan
n1ark.

'Som VI ser, Island er i høy grad
i brennpunktet ikke bare for sitt
tidligere «n10derland» Danmarks,
n1en tillike for andre lands (f. eks.
Norges) interesser. Det som er
skjedd, føles selvsagt bittert for
danskene, men det skal ikke glem
mes at Island f~r har hevdet sin
selvsten dighet m.ed glan~ og rime
ligvis igjen vil kunne makte det.

Vi skal i dag fortelle litt om
Islands sfeoleforhold:

Det første vi kjenner til on1 det
offentliges forsorg for almuens
oppdragelse finnes anført i en for
ordning fra 1790, hvor det for-

Arnt Ege Byggmester og Entreprenørforretning

Telefon 3362 - 2359 - Kristiansand S.
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bydes prestene å konfirmere et
barn som ikke, har lært sin kate
kismus. 95 år 'seinere (1885) får

, prestene påbud om å sørge for at
barn lærer å lese, skrive og regne.
Skoler fantes neppe, men barn fra
de heimene som ikke kunde sørge
for denne primitive utdannelse,
ble anbragt hos andre mer opply
ste folk. Dog hadde de barnesko
ler i kjøpstedene, hvor foreldrene
og kommunen ad frivillig veg
hadde opprettet dem.

I 1907 innførtes det alminnelig
skoleplikt på Island, og no skulde
alle barn i alderen 10-14 år gå
på skolen og baketter bestå eksa
men. Endringene var ikke store 
foruten de nevnte fag skulde bar
na lære litt geografi og historie og
få en elementær undervisning i
morsnlålet. De faste skoler føyde
hertil undervisning i naturhistorie,
tegning og - dansk.

I 1926 ble den skolepliktige al
der nedsatt til 7 år, da det altfor'

, ofte hendte at heinlene hadde for
sømt å sørge for at barna kunde
lese rent når de ko.m på s'kolen 10
år gåmle'! Det var særlig i byene
en gjennomf~rte skolegang for
barn under 10 år. Stat og kom
mune underholder skolene i felles
skap.

·Hele Island inndeles for tiden
i over 200 skolekretser, derav 10
i byene, 31 på handelsstedene,
mens landsbygden har 32 faste
skoler og 133 kretser har vandre
skoier, som holder skole på 2 a 3
steder i distriktet. Således får,
mange barn på landet ikke mer
enn 12 ukers skoleundervisning i
vinterens løp, mens skoletiden som
regel er omkring 6 måneder i de
faste skolene. Det har siden den
islandske skolelovs innføreIse for
30 år siden vært diskuttert om
den ble til gagn for folket eller
ikke. Det var mange som mente
at det var til nytte for heimene
å ta seg av barneundervisningen,
og fastholdt at ungdomsskoler vil
gt: tr!er nytte. :gtt ~r iPlidlertid

~ • • 4 ~. • ~ ~ ...
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sikkert, at. siden skolepliktens inn
føreise har de fleste heimer kastet
sine boklige oppdragelsessorger
over på skolene, hvilket bl. a.
framgår av at der var så mange
som forsømmer å lære sine barn
å lese, at den skolepliktige alder
av den grunn måtte forlenges. På
den annen side må det innrøm
lnes at etter at avfolkningen av
landsbygdens gårder begynte, er
det ytterst vanskelig for de fleste
heimer å sørge for barnas under
visning. Skolen er blitt uunnvær
lig.

Samtidig har en fått ungdoms
skoler på landet, de såkalte her
redsskoler som har meget til felles
n1ed de danske folkehøgskoler.
Begynnelsen til disse finner vi hos
private folk, som med støtte av
k01l1munen eller herredet grunnla
en skole i heimen sin. I løpet av
de siste tyve årene (disse artiklene
er skrevet i 1938. Red.) har staten
og det herred til hvilket skolen
hører, imidlertid ofret store sum
mer til opprettelse av moderne
ungdomsskoler, av hvilke de stør
ste og mest kjente er den på Snor
re Sturlasøns gård Reykholt og på
gården Laugarvatn på Sydlandet.
De fleste skoler er blitt anlagt på
steder der det fins varme kilder,
og skolene får således all 0PP
varmning som gave fra naturen
selv.

Sideordnet med dette har en
opprettet realskoler i de fleste av
byene. Disse skolene er som regel
2-årige. 4 av ungdomsskolene på
landet benyttes i ferien sonl s~m

nlerhoteller.

I 1904 ble Isla~ds eneste latin
skole i Reykjavik modernisert i
overensstemmelse med tidens krav.
Hellensk ble forvist fra skolen og
latinens timeantall nedsatt til det
halve til fordel for de levende
språk, særlig engelsk. Seinere ble
denne skoles gymnasium delt i to
retninger, en språklig og en ma
~e!11a~is~-1l:a~ll.rv~ tenskapeIig. For
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noen år siden ble det også opp
rettet et gymnasium ved Akurey
ri's galnle gymnasium.

Av særskoier fins det 2 handels
skoler (begge i Reykjavik), 2 høy
ere pikeskoler (i Reykjavik og på
Nordlandet), 4 husholdningssko
ler, 2 landbruksskoler, 1 teknisk
skole, 1 maskinistskole, 1 naviga
sjonsskole og 1 lærerseminariuln.
Endelig har Reykjavik fått et lite
n1u~ikkonservatoriunl. I sL'tnds uni
versitet er også en kjensgjerning
heldigvis. Det ligger i Reykjavik
og har forEløbig hus i Alltingets
eiendom.

Både den elementære og den
høyere undervisning har således
hatt et stort oppsving i de siste
årtier, og det er store penger som
Islands fåtallige befolkning ofrer
på de unges oppdragelse. I året
1934 gikk således 1 niendedel av
statsk~ssens samlede utgifter til
undervisningen, i alt 1,283,000
kroner. Herav tok folkeskolen
400,000, ungdomsskole 170,000
(foruten store bidrag fra herre~

dene og sognekommunene). Gym
nasiene fikk 200,000 kroner og
universitetet 172,000 kroner.

Men er så det islandske folket
blitt klokere? Naturligvis finnes
det no. flere SOlTl kan lese en frem
n1ed bok enn det før var, og fol
ket som helhet vet beskjed om
flere ting enn det gjorde tidligere.
Også på Island er skolen uunn
værlig for å kunne følge med og
holde tritt med tiden. Mange av
særskoiene er dessuten likefram

.uunnværlige på grunn av den ut
viklingen av næringsvegene som
har funnet sted. På den annen
side går det en morsom eiendom-

,melighe't tapt, som en før i tiden
traff så ofte blant det islandske
folk. Ahnuens vismann ~ man
nen som visste grundig beskjed om
så nlange ting mellom himmel og
jord, han er blitt sjeldnere, like
SOpl den andre typen som hadde
fordypet seg i et avgrenset emne.
Autodidak~en fQrsyj~n~r og g<:~
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skoleutdannede professor tar hans
plass i samfunnet.

*
La oss så til slutt tale litt om

Islands hovedstad, Reykjavik!

Den islandske hovedstads belig
genhet er særdeles vakker. Byen
ligger omkranset av maleriske blå
fjell på alle sider, unntatt mot
vest og sørvest. Fjorden utenfor
er bred, og flere små grønne øyer
beskytter byen for havets dønnin
ger. I det fjerne hever Snæfells
jøkelen seg høyt til værs på f jor
dens nordside, og foran stuedøren
har hovedstadens innbyggere den
bredryggede, milde Esja med sine
vakre grønne skråninger og fine
linjer. Den blir lavere mot øst,
med mer variasjon, inntil den for
svinner helt i lavlandet, som om
den sank i jorden! I Esjas grønne
skråninger ser vi enkelte små fred
sommelige bondegårder som oaser
mot fjellets mektige bakgrunn. I
øst og sør blir f jellene lavere, men
med mer avvekslende formasjo
ner. Avstanden fra byen er stør
re, fargen om mulig enno mer blå
lig.

Reykjavik er en smal, men me
get langstrakt by, bygd på 2 bak
ker langs fjorden og i den mel
lomliggende senkning SOITI utgjør
byens sentrum. Et lite tjern sør
for byen skjærer den nesten i' to
deler, idet det bare er et smalt
eide mellom havet og tjernet.

(Reykjaviks interne struktur
minner påfallende om Levan
gers. Red.)

Den umiddelbare omegn er
imidlertid nokså ufruktbar og
steinet, det er fjellene og den vid
underlige belysningen som gir
by~n dens særegne preg og gjør at
den er en vakker by.

Reykjaviks historie er likeså
gammel ·som Islands egen historie.
Overtroiske folk vil kanskje enno
den dag i dag påstå at det ikke
alene var gudenes vilje at Island
overho4et ble bebygget av 'nord

mennene, men også at d~t var gu-
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dene som bestemte den første
nordn1anns oppholdssted på Is
land.

Før fosterbrødrene Ingolf og
. Hjørleij forlot Norge, gikk Hiør

leif i «vester-viking» og herjet og
ranet. Hans skip var fylt med
ranet gods og med treller. Ingolf,
den troende, alvorlige og besin
dige bondehøvdingen, blotet til
sine guder, som «viste ham vegen
til Island». Da han nærmet seg.
Island, kastet Ingolf sine høysete
stolper over bord med det løftet
at han vilde bo der hvor gudene
lot stolpene drive i land!

Under søkingen etter stolpene
ble den ugudelige Hjørleif drept
av sine ranede treller, som han
behandlet umenneskelig, mens In
golf - stadig tro mot sine gu
der - søkte etter stolpene, inntil
de endelig sommeren 877 ble fun
net der hvor Reykjayik no ligger!
(Altså 5 år etter slaget i Hafrs
fjord kom den første nordmann
til Island! Red.)

Nordmannen Ingolf Arnarson
ble således Reykjaviks første inn
bygger, lite anende at stedet sei
nere skulde bli Islands hovedstad.
Jngolf kom landverts til viken.
Fra høydene østenfor hadde han
sett dampen fra de rykende var
me kildene, og straks fikk byen
navnet etter dem, Røykviken,
Reykjavik! Og( her bygde han
sitt bo omtrent på samme stedet
hvor hans statue no står, visende
den n1est berømte av alle «land
nåInsmenn» i oppreist stilling, le
nende seg til høysete-stolpen, med
spyd i hånden, speidende utover
fjorden og fjellene.

*\
Hvorledes er så Reykjavik i

dag?

F jorden er den samme dypt
blånende som den gangen Ingolf
rodde til fiske fra Arnarholsværet.
Likedan den maleriske kransen av
fjell i sine mangfoldige variasjo
ner og belysninger. Dampen fra
d~n varme kilden som byen' fikk
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navn etter, stiger fremdeles til
værs som en mild alterrøyk i af
tenstillheten. Solnedgangen fram
byr fremdeles den samme ufor
glemmelige skjønnhet som den
gangen da' Ingolf før~te gang så
solen forsvinne bakom Snæfe'll
jøkelens gullglitrende kjegle i et
skjær av purpur.

Siden århundreskiftet 1800/1900
er det en helt ny by son1 er tryllet
fran1 ved Faxa-bukten. Fra å være
en uanseelig flekk er Reykjavik
blitt en helt moderne by lned 3850
hus og bygninger og 37,000 inn
byggere, eller nesten 1/3 av Islands
s~1n11ede folketall.

.Over hustakene flin1rer lysrekla
lner. Byen har et utlnerket kloakk
vesen, ,en ypperlig beskyttet havn

. til 10 millioner .kroner, gassverk,

vannverk, murvillaer i funkisstil,
amerikanske og italienske biler i
gatene, moderne hoteller, store
kinoer; restauranter n1cd jazzmu
sikk om aftenen og lødig n1usik,k
til 5-teen, teaterforestillinger og
et universitet .med 200 studenter!

Reykjavik har videre store
varehus, og på gatene ser vi unge
da.mer kledd etter siste mote. i .Pa
ris og London, kanskje san1n1en
lned en lTIOr eller besten10r son1
enno bærer sin nasjonale drakt 
en grell motsetning til den nye
tiden.

Videre 'en kringkastingsstasjon
[ned forbindelser til Rio og Bue
nos Aires,' Genova, London, l~aris

og hele Norden. Et svøn1111esta
dion n1cd v'ann fra en varm kilde,
store idrettsplasser, moderne syke-

i
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En virkelig kongstanke:

&ena kanal
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Likesom Richard With skapte
hurtigrutene på Nord-Norge, er
det konsul Sigval Bergesen ,som
har skapt (i det minste indirekte)
Sørlandsbanen, og på samn1e måte
er det hevet over tvil at når vi
en gang får Rena kanal '(og det
får vi utvilsomt), så er det den'
no 90-årige gubben Tollef Kilde
,vi har å takke for' detl

. Kildes ide er ganske enkelt· å
skape en sammenhengende vann
veg fra Trysil og Rendalens skog
bygder til den salte sjø (enten ved
Grønlia i Oslo ved en tunnel fra
0yeren til Ekeberg eller ved Fre
drikstad).

Når vi vet hvilken betydning
et godt· utbygd kanalsystem har
for land som f. eks. Frankrike
(utallige hundrer av kilometer ka
naler), Belgi~, Nederland, Sverige,

hus og klinikker, en rekke fabrik
ker og ~ek~niske verksteder, en
mengde moderne fiskefartøyer
som øser opp av havets rikdom
mer.

I en henseende inntar byen en
særstilling blant verdens byer:
Den er oppvarmet i stor stil med
varme fra de varme kildene, og
sparer en million kron,er om året
i brensel på det! I utkanten av
byen er det en del og det vil bli
enno flere store drivhus for frukt,
grønnsaker o.Loppvarmet med
kildevannet, etter at det først har ,
varlnet opp' alle husene!

En blanding av notid og fram
tid er det, for likesom Island er
fortidens land, er det også i høye
ste grad framtidens land!

Dermed slutter vi «sendingen»,

og minn~r atter om at vi har disse
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Tyskland, Russland,
USA .. og Kanada, så får vi nok si
at det jamen er rart at vi i Norge
er så langt etter som vi er. (Vi
har jo faktisk bare 2 kanaler av
betydning: Halden/Skulerud og
Skien/Dalen.)

Det vil alltid og har til alle' ti
der vært enorme lnengder av gods
som det ikke haster med, og hvor
for skal en så la slikt gods trekkes
fram av dyre importerte kol (inn
til vi får elektrisert jernbanene
våre, for det 'må vi også se å få
gjort) ?

Det er i slike tilfeller at kana
len og lekterne, pralnmene, spiller
en veldig rolle! .

Det er vegen også VI her
Norge bør gå.

Kilde har arbeidet for dette
lner enn en menneskealder. Han

interessante opplysningene fra det
'vakre heftet som Vilhjalmur Fin
sen sendte ut i 1938.

.....

Vi har lyst til å føye noe til:
Det som' de varme kildene er for
Island, det kunde våre norske
elver og vannfall bli for Norge.
En rasjonell utbygging av de stør.:.
re vassdragene våre kunde bringe
oss til følgende stadium:

AUe norske, jernbaner. elektriske.
Alle norske heimer elektrisk

opplyst og oppvarmet.
D'rivhusanl.egg for grønnsaker,

kaffe, te, sukker, ris og bOlnull!
Vår handelsflåte skulde innseile

ren, netto.

Vårt importoverskudd skulde
bli til en balanee og balansen der
etter til et eksportoverskudd!

Det er framtidsmusikk, for
Norge!

(Slutt.)
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hadde neppe fylt 50 år engang,
da han startet propaganda for
Rena kanal, så det er ikke noen
ide av i dag. Det vilde være tå
pelig å frakjenne Tollef Kilde på
gangslnot og energi og antyde 
som vi vet· det har vært antydet
- at hans kanalpiarier er utsprun
get av lyst til å få en plass i so
len. Kilde behøver ikke skaffe seg
noen plass 'i solen. Han er for
lengst og på forhånd den 0ster
dalskongen han er!

La oss så på ~n kortfattet og
noe spartansk måte omtale selve
ideen med R~na kanal:

Som kjent møtes litt ovenfor
Arnes Glomma og Vorn1a. Det
er uhyre interessant å fare med
jernbanen langs samløpet der oppe.
Vormas grågrønne brævann (fra
Jotunheimen) har ikke tapt glan
sen på den lange turen son1 Gud
brandsdalslågen har gjort gjennom
Mjøsa. Det grønne vannet er der
fremdeles. Glomma derimot er
brun av skoger og myrer. Først
et stykke nedenfor - ved Rånås
fossen - gjør Glomma et «byks»
utfor et, lite stup, og der blandes
det grønne og det brune vannet,
først der - etter at de i over en
mil har flytt «jamsiss». Det er
særlig om høsten vi ser dette pus
sige fenomen,et.

Så fortsetter Glomina SIn gang
ned til 0yern og fra 0yern til
dels i kåte, ville kast ved Mørk- \
foss, Solbergfoss og Vamma, dels i
breie sjølignende utvidels,er i Eids
berg ned til Norges Niagara ved
Sarpsfossen, for så bedagelig som
litt aven T'hames, en Elbe, å fly
te til selve havet der ute mellom
Hvalers grå holmer.

Men så ovenfor samløpet' av
Vorma og Glomma, hva der? Jo,
Vorn1as løp er nesten helt jevnt
til Mjøsa (eller strengt talt fra
Mjøsa - vi mener jo ikke akku
rat at elva flyter oppover bakke).
Bortsett fra Svanfossen, der det
er_ t;n antydning til en sluse? er dc,t
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P. F.

En nesten utrolig mengde av
disse metaller fins i Norge.

1845

i 1803

i 1804
i 1807

Stromeyer 1818
A,rfwedson
Berzelius 1824

Wohler i 1828

Berzelius 1829
Bussy
Sefstrom i 183G
Mosander i 1842

Ja, slik er i korthet selve ba
sisen for R,ena kanal) slik den
nevnes i Kildes ~yeste (av en hel
rekke) brosjyrer.

Gubben er 90 år. ' Skal vi tro
på' at han får oppleve at arbeidet
iallfall settes i gang?

samnle dimensjoner som for en i
sin tid beregnet kanal fra Miøsa
til havet). I åpen elv gjøres bunn
bredden til 36 meter og i slusene
til 15 lneter. Med slike dilnensjo
ner vil kanalen bli farbar for far
tøyer på inntil 1000' tonns laste
evne!

Iridium Tennant
Q'smium .
Cerium Hisinger
Pottaske Davy
Soda .
Barium .
Strontium .
Calcium /.
CadmiulTI .
Lithium .
Silicium .
Zirconiunl .
A.luminium .
Glucinum .
Yttrium .
ThoriulTI .
Magnesium .
Vanadium .
Didymium .
Lanthanium .
Eribium .
l'erbium .
Pelopium H. Rose
N']obium .

Rutheniulll Claus
Norium . . . . . . . .. Svanberg

Antimon . ~ . .. . .. . B. Valentine 1490
Vismuth ........ Georg Bauer 1530
Zink ........... Il Paracelsus
Arsenikk ......... Brandt 1733
Kobolt ..........
Platina . . . ~ . . . . . . Wood 1741
Nikkel ••••• o •••• Cronstedt 1751
Nlangan' • • ~. • • • Il • • Gahn 1774
Tungsteiri D'Elguhart 1781
Tellurium Il •••••• Muller 1782
Molybden •••• ti •• I-Ijelm
'Uran •••• '. 3 ••••• Klaproth 1789
Titan ........... Gregor 1791
Krom ........... V'auquelin 1797
Palladium Woolaston 1803
RhodiulTI .......

Vi kan nok alle være enige i at
noe av det viktigste menneskene
har å arbeide med er metallene!

Det kan derfor ha en viss inter
esse å notere seg .hvilke menn vi
skylder takk for oppdagelsene av
m.etallene. .

Med en utmerket amerikansk
kilde som lb je1pemiddel hitsetter
vi da følgende liste:

deforskjellen er på lavvann bare
145 lneter.

Det vilde nlåtte brukes 24 slu
ser med en gjennomsnittlig løfte
høyde av 6 rneter.

For å nytte ut kanalen effek
tivt måtte en ha 2 arbeidsskift
-ved slusingen, i alt en fast betje
ning på 80 mann. Hertil perso
nale for isbryting, administrasjon
etc., i alt 100' personer. De må
alle sammen - adn1inistrasjonen
muligens unntatt - bo ved selve
kanalen:

Med de mange trange elveløp
og de mange slusetrapper vil dog
fløtingen gå tregt og seint. En
slepebåt med en tung pramlast vil
nok brukt 4-5 døgn fra kana
lens øvre til dens nedre ende in
klusive forsinkelser.

Slusekamrene bør være 12,7
m~ter 9rede~ 7) met~r Jan~e (d~

intet fall mellom Mjøsa og sam
løpet ved Årnes.

Men GIOlnma da? Ja den 
den har seget dels jevnt og stille
og dels i noen srtyk - luen bare
stryk i grunnen - hele vegen fra
Rena (der den har tatt ~pp i seg
Rena elv) og til Årnes.

Det er her Kildes planer begyn
ner å forme seg. Han har sagt
som så: . Når vi vet hva andre
land har drevet det til i retning
av kanalis~ring og sluseanlegg, så
hvorfor ikke også her hos oss i
Norge forsøke det samme? Her
er enorme mengder av tømmer
som går til skade og synker til
bunns i elva i dens utemmede løp,
som kunde «frelses» fram til «od
1eren» på Borregård og de andre'
svære brukene nede ved Sarps
borg/Fredrikstad (Borg skal jo
felles-byen hete fo~resten), hvis vi
bare hadde en kanal!

Tømmeret fra Rena (for å ta
Rena som utgangspunkt, hvilket i
denne saken er i høy grad på' sin
plass) må etter vannvegen (Glom
ma, 0yeren, Glomma) tilbakeleg
ge om lag 300 kilometer før det
når havet ved Fredrikstad. Om
lastet på jernbane er vegen ned til
«havet» (ved Oslo) 190 kilometer,
altså omlag 100 kilometer kortere.

Men det samlede tapet ved synk
i elva (som er jernbanens store
kriterium) utgjør om lag 2 millio
ner kroner pr. år!

Samtidig med at halvparten av
skogens avkasting går, til spille
(på grunn av ineffektivt transport
vesen og på grunn av synk i elva)

) importeres tømmer fra Sverige til
Norge! Vi innførte fra Sverige til
Norge i 1931 for 6,478,744 kr.
av trelast. Utrolig, men sant. Tal
lene er helt autentiske fra offisiell
beretning! '

En kanalforbindelse mellom'
Storsjøen i Rendalen (i Rena elv,
ikke i Glomme) og øyer~n vil få
en seilbar lengde av om lag 315

kl)1? be~ge sjøeQe igere~n.e~. Møy-



Alesund

GI0RTZ SØNNER
3277 '- 1165

K. J. OLSEN
MØBELFABRIKK OG UTSALG,

Gåseide .- Telefon 5176

THORBJØRN VESTNES
SMIE OG SVEISEVERKSTED

Nedre Strandgate - Alesund - Telefon 3252'

GOTTFRED GJØRTZ
AUT. RØRLEGGERFORRETNING

Alt i rørleggerarbeid

Telefon 3333. 2437 - Ålesund

MØLLERS MOTOR KOMPANI A.S
Autogården - Alesund - Telefon kontoret 1935 I

Bilverkst~d, rckvisitalager. Nattvakt : Telefon 2421

o. GRIDSETH
MEK. VERKSTED

Alesund - Telefon 164:8

Theodor Berg

Ekvipering - Konfeksjon

Alesund

EIner Berg
RØKERI

Repslagergata l - Alesund

Telefon 2109

M. S. Aasen
Jernvarer og kjøkkenutstyr

Telefon 1359 - Ålesund

Kortevarer - Bij outerier - Treskurd

En gros

Brynjulf Kjell Hjertø A.s

Alesund

1-------------------------------=;------- _

JOHS. HAVNEVIK
BOKlJ OG PAPIRHANDEL

Ålesund

Aalesund
Trikotasjeforretning

I
Inneh.: Osvald Gjærde

Telefon 2584



Alesund

BRØDR~ AARSlETHER A.S

KORSEGATA 8 - ÅLESUND

Rikstelefon 2800

MØRE KULLKRAN A.S

ALESUND

O. A. DEVOLDS SØNNER A.S·

ALESUND

LARS HOFSETH
BAKERI OG KONDITORI

Alesuncl' - Telefon 1637

AALESUND DAMPBAKERI A.S

I
N. M. Nilsen

I SKOFORRETNING

Alesund

Arthur Fr. Holck
Hoveclbutikk Kirkegata 40. Filialer: Kirkegata 19, I
Apotekergata 2, Parkgata 26, Stenvågvegen 4~.

Telefon 2716 - 3188

Alesund .

Møre Mek. Verksted

Keiser Wilhelms gate 3

Alesuncl - l·elefon 2269

Bernhard Aarset.h
Urmaker og optiker. Tlf. 1775.

BERNHARD AARSETH A.S

Ur, optikk og foto

Telefon 2626 - Alesund

Pol-Restauranten

Tollbugata 7 - Telefon 2326

Alesund



Ålesund

MØRE KJØBMÆNDS ENGROSFORRETNING A.S

Alesund

Spilkevig Snøre- Not- og Garnfabrikk A.s

Alesund

O. Ruuds Eftf.
Jernvarer og Kjøkken utstyr

Alesund - Telefon 1480

Lully Ringdal A.s
Papir og kortev.ilrer

Ålesund - Telefon 1150

P. Barstad
Mek. verk~ted og slipp

Ålesund -!- Telefon 1636

E. Riise & CO. O. P. Reitebø
Salmaker- og møbelforretning Kolonialforretning

Ålesund - Tlf. 2434, privat 3285 Telefon 1436 - Ålesund

Ludv. Rekdal R.. HaavikJoh. Johannessen
Sykkel:: og Sportsforrefning

Utsalg av støpegods

Ålesund - Telefon 1475

Skredder forretn ing

Telefon 2456 - Alesund

Blikkenslagerforretning

Bygningsarbeid
Forniklingsanstal t

Telefon 1846 -.- Ålesund

A. Lundes enke
Herreekvipering'

Ålesund

Aale'sund Sunnmøre Meieri
Fisketilvirke A.s

I Ålesund

Ålesund

..;

Eirik Hall Hagen
PAPIRFORRETNING

Kirkegata 11 - Telefon 1594

Ålesund

Representant for:

Bernh. Olsen, Papirindustri, Oslo

Alesund og Møre
I Privatbank A.s

Ålesund

A. H. Alm
JERNVAREFORRETNING

Telefon 1228, 1563 - Alesund



Ålesund

JENS SKUGGEN
ELEKTROTEKNISK FORRETNING

Alesund - Telefoner 1393 - 1394

J. E. DEVOLDS EFTF.
August Møller

ALESUND

MANUFAKTUR

Etablert 1878

MØRE PRESERVING CO. A.S

KJ0BMANNSGATA 10 - ·ALESUND

LUDV. FLADMARKS SØNNER A.S

ALESUND

HAREID BRUK A.S·
ALESUND

Lenestoler. Kun til forhandlere

SIGURD LARSEN

Carmen
DAMEKONFEKSJON

Parkgata 2 - Alesund

Telefon 1411

Chic Moderne
MODEFORRETNING

Løvenvollgata 5 - Alesund

Telefon 2369

HUSFLIDEN

ALESUND - TELEFON 1668'

Cafe Mercur
Einarvikgt. 2, Alesund

Innehaver:
Fru Petra Langeland Knutsøn

O. Støle A.s
Manufakturforretning

Telefon 1518, 1374 - Alesund

Jens Grytten A.s

.
KAKEFABRIKKEN

Telefon 1346, 1367 - Alesund

Spesialfabrikk for småkaker

ALESUND
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og innenfor geograf.iens område
var det særlig isbreene han arbei
det med. Herunder kom han også
til å beskjeftige seg med de nor
diske land og de arktiske strøk
som han også lærte å kjenne p,å
flere reiser. Som ung mann fore
tok han utstrakte vandringer på
Kola-halvøya, i det nordlige Finn
land, i svensk Norrland ,og
i Nord-Norge. Han var fullt for
trolig med det norske språk. Han
var den første som besteg Sveriges
høyeste fjell Kebnekaise, og hans
undersøkelser av Svartisen og
Okstindene var også bemerkelses
verdige. Sine skandinaviske reiser
har han livfullt og sYlnpatisk be
skrevet i bøkene: «Aux fjords de
Norvege et aux farets de Suede»
og «Au Cap Nord». Rabot be
søkte Spitsbergen i 1882, Grøn
land i 1888 og Jan Mayen og
Spitsbergen i 1892.

Et viktig og omfattende arbeid
utførte Rabot ved å oversette til
fransk. beretningene om de norske
polar-ekspedisjoner «På ski over
Grønland», «Fram over Polha
vet», Sverdrups «Nytt land» og
Roald Amundsens bøker ble fram
lagt for det franske publikum i
Rabots utmerkede og sakkyndige
oversettelser. Når de norske po
larfarere kom til Paris, var det
Rabot SOin introduserte dem og
var deres talsmann.

Jeg selv hadde den glede å
komme i forbindelse lned Rabot
allerede i 1906, og jeg har helt til
i fjor stått i stadig forbindelse
med halne Under forhandlingene
om Svalbard i Paris i 1919 og
1920 var jeg hos ham der, hvor
vi samarbeidet for å få i stand
en bibliografi over norsk Sval
bard-litteratur.

I 1905 gjorde han Norge store
tjenester ved innlegg i den fran
ske presse. Under forhandlingene
om Svalbard var han igjen virk
son1 for å støtte det norske suve
renitetskrav. Et av hans siste ar
beider var et prakverk om «5pits...

TEGN OG TALE

D, WEST

Et krokanformet' hus med buet
tak over ovale vinduer - ,dette
var Tai Cheongs heim. Det lå på.
øya Tungting og var omgitt av
grønne enger m,ed maleriske trær,
især pil og furu, kinesernes ynd-,
lingstrær. Bak huset blomstret
kanl,eHa og krysantemum, og
overalt hørtes fuglenes glade kvit
ter.' Fra elven kom len svak bris,
som !mildnet solheten. «Lykkens
bolig» kaltes. dette sted..

Tai Cehong var en rik silke
vever. Mens tusenvis av hender
tryllet franl de vidunderligste bro
kader og crepestoffer, satt han,
alleredie en t'anke tykk og svær,
utenfor sin vakre heim hiensunket
i dype tanker. Han var ikke no~n

lærd 'mann -' hans fabrikkvirk
somhet hadde ikke, gitt ham noen
anledning til å studere filosofene
og ,de' ganlIe skribenter - men
han likte godt å gruble over et
og annet pro,blem..

Det som oppt'Ok ham m~st

gjennonl årene, var proble1?et
nled å -forvandle uedle mletaHer
til gull. Det var ikke for penge
nes skyld at Tai Cheong var opp
tatt med dette spørsmål. Han
hadde nok av denne verdens go-

berg..Escale polaire. Exploration
et tourisme 1914.....-1934».

Rabot var en sterk motstander
av all slags dilettantisme og over
fladiskhet innen sin vitenskap, og
førte en skarp penn. Dette gjor
de at han på mange måter var en
ensom- lnann. Han hadde ing~n

offisiell stilling, men leyde som
privatmann og ofret seg uteluk-

.kende for sin vitenskap.
Charles Rabot var kommandør

av St. Olav for sine fortjenester
av Norge.»
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der, og hans rikdom forøkedes
med hver Idag som gikk. Nei~ det
han vilde, var å få fattigdonlnlen
i landet' avskaffet. Om hver og
en hadde mulighet for selv å
kunne franlstille litt gull, skulde
Kina bli det lykkeligste land i
verden, tenkte han.

Tai Cheong hadde ikke bare.
hørt tale om Vesterlandene, nlen
han hadde også i Europa og
Amerika kunder sonl bestilte sine
silkestoffer hos ham. Men det var
dog ikke nleglet han visste om de
hvites land. Han hadde således'
ingen anelse om. at Iman i Europa- ,
forlengst hadde skri'nlagt tanken
om å kunne Iag,e gull, l11en var
en trofast tilheriger av den ganl
nlelkinesiske alkynlien. Hvor sonl
helst i landet det viste seg en
gullnlaker, ble han av Tai Cheong
innvitert og ført til det laborato
rium som han thaidde innredet
til seg i et skjul bak huset. Der
fikk gullmakeren utføre si'ne eks-.
periment'er som sørgelig nok all
tid endt:e p,å samm'e måten: gull
makeren ble jaget bort, og Tai
Cheong var ikke klokere enn før.

O,e imange skuffelser burde ha
overbevist silkeveveren ,om at de
nloderne alkymister ikke for med
annet enn svindel. Men var det
stahet·, "-var det ll1angel på det
sonl kalles omdømnle - Tai Clie
ong holdt ikke opp nled å håpe
at det bly sonl -las ned i Sl11.elte
dig,elen, en vakker dag skulde tas
opp som gult, skinnlende gull.

Det var i første dekade av den
femte ,måned, ,den nlåned da det
er lettest å reise i Kina. Over
svømnlelsenes periode var over,
og heten var ikke så trykkende at
de reisende ble besvært av tør
sten. O-et var stor trafikk på ve-'
gene og elvene, og der Tai Che
ang satt, l11,ed ryggen nlot husets
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varme vegg, så han med vIelbehag
på djunker og wupaner, slanke
båter m\ed flettede spanskrørstak,
som sakt'e gled forbi p,å det blå
vann.

Men plutselig forstyrredes nan
aven tjener som skyndte seg
fram.

- En mann er steget i lal1!d
på vår øy, fortalte han. Hans
navn er Vang En J-Iua, og han
sier seg å være en stor alkymist.

Tai Cheong reiste seg -så hur
tig som hans fedme tiHot. Han
så nedover sin frakk om han

- skulde være l10enlunde prese~

tabelog svarte så:
- Før ham, hit og lag til så

vi kan få te. Kanskje den frem
mede behøver noe å kvikke seg
på etter sin lange reise.

Tjeneren skyndte seg tilbake til
huset, og Tai Cheång fuIgt'e ett,er.
Noen minutter seinere førtes en
liten rnann med rundt hode og
kraftig utviklede kinnbein inn til
ham. Han talt'e punti, en kanto
nesisk 'dialekt ,og bad gjentatte
ganger om unnskyldl).ing for det
besvær han voldte den høye herre
med sitt b:esøk.

- Siden jeg r har hørt dit't
ærend, kan jeg bare føle meg
hedret av at du nedlater 'deg tiil
å sette din fot i lnin tarvelige
heinl, .svarte silkeveveren høflig.
Det vilde være lTIeg en stor ære
om 'du vilde ha den godhet ,å
stanse en tid under l11itt tak. Jeg
er rneget int,eressert av de ni
forvandlinger.

Vang En I-Iua bøyde seg og
mente at æren var helt og holdent
på hans side.
. - M:en jeg tror dog at den

høyedle ikke kornmer til· å bli
aldeles nlisfornøyd med mitt be
søk, fortsatte han. Ti Jeg kan
smigre meg med at j;eg har fun
net1de vises stein, det magiske
enlne, sonl forvandler sølv til gull.
Tai Cehong rynket pannen. '

Sølv? gjentok ha)l, Klarer
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det seg ikke med bly? De som
har vært her før deg, har aldri
brukt annet enn dette metall.

Gullmakerlen lo. Derpå svarte
han:

- Det er en stor kunst å gjen
nomgå de ni forvandlinger som
trenges for at gull skal bli til bly.
Vegen fra sølv til gull er kortere.
Og forresten: har noen av de.m'
-- jeg m,ener de adepter som, har

. vært her før meg - har Ide natt
hell ,med seg?

,Silkeveveren sukket.
-- Nei, 'det må innrømnles at

de ikke -hadde hell med seg, svar
t'e han. M'en er du no så sikkler
på at det vil lykkes for deg?

- Det har Iykked:es for nle:g
før - takket være gudenes vel
vilje. Og jeg håper 'at Idet skal
lykkes meg denne gang også, sa
Vang En I-Iua og tilføyde: Om den
høyedle -har noe pass:ende sted
hvor jeg kan utføre mine eksperi
menter, så kan jeg begynne i
lTIOrgen.

Tai Cheong førte g'UlImakeren
Hl skjulet. Idet han viste ham o.m
kring, spurte han 0111 det var stort
no~ og velutstyrt nok for eksperi
nllentene.

---J Ja, det klarer seg utmerket,
svarte Vang En Hua. O,m den
høyedle skaffer et par tusen unser
sølv, skal jeg om noen uker over
levlere samnle kvantum :i r,ent gull.

Morgenen ettler tentes ilden un
der den store smeltledigelen. Mens
Tai Cheong sjå på, plaserte gull
makeren sølvet og diverse farge
de pulvere i digelens indre. Idet
han lukket digeldøren igjen, sa
han:

- penne digel må ikke røres
av noen før jeg sier fra, ellers
vil det hele være forgj eves. Se til
at ilden aldri: slokner, og la meg
passe resten.

Den -femte måneden gikk til
ende, og den sJette begynte, og

stadig brent1e ilden under snlelte
digelen. Men en morgen oppsøkte
gullmakeren 'rai Cheong og for
klarte at han rnåtte reise bort.
Viktige forretning·er fordret hans
nærvær i Kanton.

- Se bare til at ilden holdes
I •

ordentlig ved like under snlelte-
digelen. Og forby alle å åpne
døren.

Sam,me dag reiste Yang, En
Hua. Etter noen ukers forløp var
han enno !iikke kommet tilbake.
No ble Tai Cheong urolig. Ilden
un,der dig:elen hadde no brent i
så mang'e uker at gullet no måtte
være fel1dig. Om han turde v,åge
å kaste et: blikk inn i srneltedige
len? Så farlig som Vang 'haad,e
påstått, ,kunde det ikke være.

Det var ikke langt fra tanke
til handling, og en kveld da silke
veveren hadde _skikket bort tje
nerne, åpnet han døren. Han så
ikke annet enn en haug med aske.
Det er tydelig nok ikke ferdig
enda, tenkte han og stengte døren
igjen.

Noen idager ett'er kom gullma
keren tilbake. Fulgt av 'Tai Che

'ang oppsøkte han laboratoriet.
Men han hadde knapt satt foten
innenfor, døren, før ~an utbrøt:

- Noen har handlet Imot nlitt
forbud. No er alt forgjeves.
Det hjalp ikke at silkeveveren til
bød seg å bekoste et nytt ekspe
rinlent, morgenen' etter avreiste
Vang En Hua etterlatende Tai
Cheong til sine knuste forhåp
ningeL

Når frukten på trærne begynte
å modnes, pleide Tai Cheong be
sine venner til .seg. Han gjorde
det også denne gangen, og da
lnan satt i det fri og fordøyet
middagen, berettet han. om Vang
En Hua og. det nlislykte forsøk.
Da han sluttet, s~ Nan Ta Chie,
en -av hans beste venner:

- Du er blitt lurt denne gan
gen o~s,å~ T~i Cheon~. O~I.Im9t-
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keren har selvfølgelig tatt og be
hold~ sølvet.

- M'ener du virkelig det du
sier? spurte silkevever,en.

- Absolutt. Og jeg vil gi me
get for å møte mannen. Sa du
han var kantoneser?

- Ja. Han talte punti. Da var
han vel fra Kanton eller onlegn.

Nan Ta Chie nikket ettertenk
somt og snakket ikke mer om
saken. Men da han konl tilbake

. tn siri heim, som lå i byen Sjaot
sju, lot han utbrede det rykte at
han var interessert i alkYlni og
ønsket' å ko,nlnle i forbindelse
med ,en virkelig adept.

Noen uker seinere oppsøktes
han aven mann, i hvilken han

kjente igjen Vang En Hua. Han
påstod seg å være i stand til å
lage gull av sølv, og ,Nan Ta
Chie stilte to tusen unser til hans
forføyning. Eksperilmentet skulde
finne sted i en låve, som var blitt
ominnredet til laboratorium.

Til en begynnelse gikk det' pre
sis som hos Tai Cheong. Men da
Wang Chow - som gullmakeren
no kalt,e seg - m1e:dldelte at han
nl/åtte reise bort, sa Nan Ta Chie:

- D,et kan jeg ikke tillate. Lag
først ditt gull, så kan du reise
hvor hen du vil for meg.

Gullmakeren bleknet, Imen svar
te ingenting.

Morgenen etter oppsøkte han
Nan Ta Chie og ,forklarte at det
ikke fantes noen utsikter til at
forsøket kunde lykkes.

- Tidspunktet var uheldig
valgt. Jeg får vel lov å etterlate
sølvet og konlmel igjen en annen
gang.

Da Nan Ta Chie hørte dette,
lo han. Det ~ var ikke vanskelig
for ham, å florstå at gullnlakeren
ønsket å trekke seg ut av affæren.
Men så lettvint skuJde han ikke
slippe fra det.

- I så fall kan ,du få lov å
legge igjen 'det dobbelte eller fire
tusen unser sølv, sa han. GIn du
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Det finnes ingen medisin, in
gen livs-,el{~ksir, som kan hindre
al'derdomnlen, skriv,er «Di}v,as
van» - vår ut,/1zerkedekollega i
Sve:rig,e.

Så .meget kan vi dog gjøre at
vi kran få utsatt vlår bortgang
med 10 eller 20 år. Det er jo
ganske pent det i og for seg, og
det får d,a kliare seg til at ,en
gang selve «ungdo'mskilden» blir
oppdaget.

Først og fremst gjelder det å
være mager. Å veie 10 kilo min
dre enn det nor:ma'le betyr lat flere
år legges til Zevetid'en. Like' for
deZaktig som' det er å være ltitt
for slank, Uke fortvilet er det å
være noe for fet. Det b,etyr nem
lig i sin tur at hjertet slites opp
fortere og derved får livet allike
vel sin slutning.

Det er en gammel ,e:rfaring at
rtlteget fete p'erso,ner sjelden når
over 60 års-,alder,en. Når diet så
skjer ,av og til, må det b,etra,ktes
som, rene unntagelser fra. en al
111innelig regel.

ikke vil det,. blir jeg nødt til lå
ov,erlev,ere deg til rettferdigheten.
Hvis jeg skal si det, så har jeg
fått det\ for meg at idu er en be
drager sonl ikke er i stIand til å
lage gull rner ,enn jeg.

Vang En .Hua forsøkte å be
vege Nan l'a Chie til å avstå fra
sitt forsett. Men forgjeves.

- Fire tusen unser sølv eller
fengslet, sa han kort.

I sin angst gikk gullmakeren
til slutt nled på å utlevere det

forlangt~e, og da det var gjort, sa
Nan Ta Chie:

- .Halvdelen av sølvet skal jeg
overlate til nlin venn Tai Cheong"
SOln ,du har lurt på samine m,åten
som du .har forsøkt ,med, meg. Og
om jeg får lov å gi deg et råd,
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D'et er selvsagt gunsliig å iakt
ta die ,al:minnelig kjente r-egler tor
helsens bevarelsø: å spis,e for
nuftig, å sove sine 8 timer i døg
net hver natt, å :mosj,oner~, å pas
se pJå en forkjølelse på dlen rik
tige måten osv. Av stor betydning
er d'et nok også at en: ikke over
anstrenger seg. Det finnes nlange
s,ærskilt blant intellektuelt arbei
dende (ånd'sarbelirdere) son1 ved
hjelp av stimulerende fenBdrin-'
tabletter holder' arbeid'et i gang
i mieget lang tid lad gangen uten
vesentlige pauser, tros de hele
tiden holder plå ,å falle samnlen
av tretthet. Slik kan de holde på
i ukevis. Dette fenedrin gir ga'n
ske visst usedvanlig arbeidslyst
for en stund, men d ,e t t a' r
o g s å bor t a l lem u Li g h e
ter iil 'å kunne b,edø,mme
når ene r tre ti! En kan ar
beide døgnet rundt ullen at be
visstheten advares nI0t en akut
overanstreng,else, s,om, ,da inntrer.
Ganske visst har et nIenneskes
hjerne vanskelig for å ta skadee

så forsøker du å bli hederlig,
ellers enlder det ille for deg, Vang
En Hua.

Da gullmakeren hørte sitt rette
navn nevnt, gav det et rykk -i ham.
Han forstod no hvordan det hele
hang samlmen o,g gav seg e,t taust
løfte Oin aldri Imer å fuske i alky
mien. Slukøret forlot han Sjaot'
sju og vendte tilbake til Kanton,
hvor han solgte frukt log grønn~ ,

saker som han hadde gjort før

han ble gullmaker.

Siden er det bare å berette at
Tai Cheong, silkeveveren, blev
både glad og forbauset da han
fikk sitt sølv tilbake. ,Klok av
skade lot han skjuleJ rive ned og,
syslet alidri mer mied tanken om
.å forvandle uedle nletaller til gull.
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Det fortreffelige organet «Rei
seliv i Norge» har fått den utmer
kede ide å fortelle litt om de eld
ste skipene som er i bruk i Norge
- hovedsakelig på kysten og i
fjordene ..

Vi tillater oss å resymere de
33 eldste) veltjente skutene, og vi
minnes Rudyard Kiplings vid
underlige historie om «skipet som
fant seg selv» - som måtte ut i
en svær storm før det lærte å få
tillit til ~eg selv i den evindelige
kalup med Neptun.

Altså:
De eldste først og «ungdomme

ne» til slutt.
1) «Løven I» er bygd i 1855.

Den kan enno den dag i dag sees
ved Akershusbryggen. Den går
på Sandefjord og' Larvik lned
stykkgods. Alder: 89 år - en

Det finnes ingenting så holdb,art
og så. solid konstruert sam en
nervecelle. Men blir den til slutt
skadet, er det seiner,e' nesten U;lnu
fig å på den' i orden igjen. Da
hjelper ikke noen ferie i de.! hele
tatt.. D,a er det ;at en er blitt kro
nisk overanstrengt.

Å kunne arbeide mreid jorstland
er en sak 'av den største bety!d
ning. Lediggangen er en ·av livets
fiender, og det finnes ikke m,eg,el'
som medvirker slik til å gjøre et
menneske fort gammel som lang
v1arig arbeidsløshet, enten den er
frivilUg eller ufrivillig. Men det
er også farlig .å spenne buen for
høyt og tiltro sleg arbeidsevner
e.n ikke har. Å bruke vold imot
naturen er skadelig, og d'a vil en
ikke bli skånet for noe i det lange
løp.
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oldefar, men dog en løve!
2) «Skibladner» - populær

hjulbåt på Mjøsa - er byg i 1856.
Den gjør sine modige 14 knopp
fremdeles. Alder: 88 år.

3) «Framnæs», bygd i Duinbar
ton, Skottland i 1858. Går stadig
i Sogn og Fjordane. Alder: 86 år.

4) «Fjalir», bygd' i Dumbarton
og også den i 1858. Gikk lenge
i Sogn og Fjordane, nlen bruktes
så oppe i Trondheimsfjorden lav
Fosen Dan1pskibsselskap, og bru
kes no mellom Stavanger-Hauge
sund og Bergen, og heter i dag'
«Bra'ndasund». Alder: 86 år.

5) «Rapp Il», bygd i Farsul1d i
1858. ·126 tonn. Hører no heime
i Hopen i Lofoten. Alder: 86 år.

6) «Patriot», bygd i Stavanger
i 1859 og hører no hein1e i Hau
gesund. Alder: 85 år.

7) «Aurora» hører heinle i Fana
ved Bergen og ble også bygd i
1859. Alder: 85 år.

8) Skoleskibet «Statsråd Erich
sen», bygd i 1855. Alder: 85 år.
Eneste seilskute blant de her
nevnte 33 skipene.

9) «Svan» som stadig trafikerer
ruten Oslo-Holmestrand, er bygd'
en gang mellom 1859 og 1864.
Alder: om lag 83 år.

10) «Kong Oscar», heimehøren'
de i Steinkjer, bygd i 1864. Al
der: 80 år.

11) «Nordfjord», bygd i Gøte-
borg 1865. Het 'først «Arendah>,
seinere kjøpt av Richard With,
som stiftet Vesterålske med den
båten. SOlll «flåte» og gav den
navnet «Vesterålen». Seinere solgt
til Erik Rusten i Bergen og derpå
til Romsdals Dampskibsselskap i
Molde. Trafikerer stadig på Møre.
Alder: 79 år.

12) « Hammerø» , tilhører Sal
\
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tens DIS og er bygd på Nylands
Verksted i 1865 og går stadig i
Saltendistriktet. Alder: 79 år.

13) «Hornelen», bygd i New
castle i 1866, og fins stadig mel
lom Balestrand og Flåm og Gud
vangen nled klipperbaug og hvit

,maling. Alder: 78 år.
14) «Haarek») bygd på Nyland

1867. Trafikerer Træna i Helge
land. Alder: 77 år.

15) «Rutland», lastebåt mellom
Oslo og Sørlandskysten, bygd i
1867. Alder: 77 år.

16) «Nordsjø» - innsjøbåt nr.
2 i denne finfine listen - bygd i
1868. Trafik.erer Telemarkskana
len, og burde nok hete «Norsjø»,
for' innsjøen er trang (nor). Det
har ikke noe med kompassretnin
gen å gjøre. Alder: 76 år.

17) «Hardangerfjord», som si
den 1913 trafikerer ruten Bergen
-Odda. Det overrasker at den
er så gammel, den virker ikke slik.
(Den som skriver disse linjene,
kjenner den ut og inn fra mange
rei~er.) B'ygd i Newcastle 1868,
og het opprinnelig «Kong Carl»,
tilhørende BDS. Alder: 76 år.

18) «Hard~ngeren» og 19)
.«Fjæra» tilhører også Hardanger
Søndhordlandske DIS i Bergen.
De er salumen med 20) «Hauke
lid» (Stavangerske DIS) og 21)
«Sunde» (fiskefartøy tilh. Bjel
lands i, Stavånger), alle bygd i
1869. Alder: 75 år.

22) «Utrøst», en liten lastebåt i
Lofoten~ Bygd i 1870. Alder:
74 år.

23) «Rødøløven», går på Helge-
landskysten og er bygd, i 1871.
Alder: 73 Jr.

24) «O/olen», Saltens DIS.
Bygd 1871. Alder: 73 Jr.

25) «Franklin», lastebåt fra Sal
ten. Bygd i 1872. Alder: 72 år.

26) «Søndhordland«, som går i
Indre Hardanger. Bygd 1872. Al
der: 72 år.

27) «Haakon Adelstein», Nor
denfjeldske, ·T'rondheim. Bygd
Newcastle 1873~ Alder: 71 år.
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trykt ved' polene, mens andre forfektet
den gamle påstand at den var rund
som en kule (en påstand som jo
hadde avløst den enno eldre at den
var «flad som en pandekage» som
Erasmus Montanus uttrykte det til
Peer Degn).

Celcius løste tvisten ved å foreslå
at de lærde herrer skulde foreta grad
målinger, dels ved Ekvator og dels
i polartraktene. Hans forslag vant bi
fall, og han selv ble anmodet om
sammen med den kjente astronom
Maupertuis samt ytterligere 4 fransk
menn å ta ansvaret for målingen i
polartraktene, mens en annen ekspe
disjon samtidig gjorde undersøkelser i
Peru omkring Ekvator~ Celcius og hans
medhjelpere forela sitt arbeidsfelt til
l'orneå, o,g dit kom de etter en be
sværlig reise med svær utrustning i
1736.

Resultatet av disse målingene ble
at Newtons påstand viste seg å være
en r~alitet! Snm vederlag for sine tje
nester ble Celsius av den fransk kon
gen bevilget en ærespensæon av 1000
livres pr år og fikk som privat eien
dom den dyrebare kvadranten som
ekspedisjonen hadde hatt .med seg.

l 1737 kom så Celcius tilbake til
Uppsala, der hans første oppgave ble
å skaffe seg et observatorium. Et slikt
anla han til å begynne med i sin egen
hage, men da d~t var ferdig, viste
det seg altfor utilstrekkelig for hans
virksomhet. Det lyktes ham derfor i
stedet å få et statsanlegg i stand, del
vis etter utenlandsk mønster. Slik fikk
vi Uppsala observatorium som var fer
dig i 1740 - Sveriges første.

A gå nærmere inn på Celcius' man
geartede virksomhet tillater ikke plas
sen oss her no. Vi skal bare nevne at
han f. eks. gjorde visse oppdagelser
angående planetenes gang, kometene,
nordlyset, stjernenes avvikelser og ly
sets bryting i atm,Qsfæren. Han var
også blant de første som festet opp-o
merksomheten på det forholdet at
vann-nivået i østersjøen syntes å være
i synkende og at følgelig flere før
ukjente skjær «dukket opp» av 'sjøen!
Videre anstilte han en mengde under
søkelser om .magnetens misvisninger
og gjorde atskillige verdifulle meteo
rologiske observasjoner som for fram
tiden skulde få stor betydning ikke
bare for vitenskapen, men også for
det daglige liv. Han laget de første
pålitelige sjøkarter og foretok bereg
ninger av et skips posisjon. Sammen
med engelskmannen Graham utførte

Ett~200 års minne

28) «Frey» av Ålesund. Laste
båt på 300 tonn, bygd i Malmø
1873. Alder: 71 år..

29) «Nap» (bergningsdamper)
og 30) «Lyse/jord I» (Stavanger)
er begge bygd 1872. Alder: 70
oar.

31) «Fusa», Midthordlandske
DIS, Bergen, bygd i 1875. Alder:
69 år.

32) «Sogn» og 33) «(Balder» 
begge i Sognefjorden og begge
bygd i 1875 og begge av samme
alder: 69 år.

, Det er i år akkurat 200 år siden
den kjente svenske vitenskap'smann
Anders C e l c i u s døde - bare 41
år gammel. Hans navn er kjent over
hele verden, ikke minst på grunn av
hans oppfinnelse a.v termometeret som
no brukes over store deler av verden.
(Celcius-termometeret er meget mer
anvendt enn Reaunlurqg Fahren
heits.) Celcius gjorde seg imidlertid
kjent også på andre områder. Han
var en framstående astronom og gjor
de som sånn mange verdifulle opp
dagelser, som skaffet ham både ære
og anseelse langt utenfor Sveriges
egne grenser. Det var også etter hans
forslag at en ekspedisjon ble sendt ut,
ledet av den kjente franske astronom
og matematiker Maupertuis, hvor -han

selv - Celcius var med til trak
tene ved Torneå for å utføre grad
målinger og derved utforske om jor
den var, avrundet ved polene og ikke
absolutt en kule. (Som no alminnelig
kjent e r jorden avrundet ved polene.)

Anders Celcius ble født 27. novbr.
1701 og var sønn av daværende pro
fessor i ,matematikk Nils Celcius og
stammet fra en kjent og aktet slekt,
av hvilke flere tidli.gere hadde vist seg
som .meget begavede vitenskapsmenn.
Foruten faren hadde således også far
faren, morfaren og en morbror inne
hatt professorater ved Uppsala uni
versitet. Sønnen Anders var ikke min-

. dre begavet. Allerede som barn reg
nedes han som et matematisk sn'ille,
som helst satt heime og 'moret seg-,
med geometriske figurer, mens hans
jevnaldrende var ute og leikte. Men
tros denne brennende interese for
matematikk gjorde dog hans familie"
alt for å få ham til å i.nteressere seg
for det juridiske studium, som de
mente vilde gi ham en bedre framtid,
«for,» sa -de, «i det virkelige livet
forekommer spørsmålet om mitt og
ditt meget o'ftere enn spørsmål om
stjernene». Sønnen lyttet til rådet og
overvar en tid framover de juridiske
foreiseningene ved universitetet, men
dette tilfredsstilte ham ikke i lengden,
og han vendte tilbake til sitt yndlings
tema - matematikken. Hans hu stod
særlig til astronomien, og det ble og
så på dette område at han fikk et
internasjonalt kjent navn!
- Magister filosoffae ble han i 1728

og dosent det følgende år,et, og i 1730

Ja, slik er det med de gamle ble han professor i astronomi ved

bo Uppsala universitet. Fra 1732 foretokatene . . . '
han en nesten 5-årig utenlandsreise

Vi kjente en gang en ung gutt til Tyskland, Italia, Frankrike og Eng-
(han gikk i vår klasse i gymna- land. Hensikten med denne reisen var
siet). Han skulde til New York, å besøke de forskjellige observatorier
og hadde fått plass på «Olym- samt lære å kjenne deres matematisk
pic», den gangen (mars 1912) ver- instrumenter og arbeidsmetoder. Over..
de'ns nyeste og flotteste og største alt vakte den unge svenske vitens.kaps
skip. I London fikk han høre at mannen oppsikt, ikke minst ved sine

i Niirnberg utgitte astrpnomiske av-
det skulde gå en enno større og handling om nordlyset og seinere ved
nyere båt uken etterpå, og så be- sine eksperimenter på Monte Cavallo

stemte han seg for den, siden den i Italia, der paven stilte sitt store gal

var nyere, og den reiste han med; leri til hans forføyning. Ved ankom-

Han kom aldri fram.. sten til Paris fant han tidens lærde

«Titanic» het den båten! innviklet i en seiglivet tvist om jor-

Cicero. dens virkelige utseende - en del

mente som Newton at den var flat-
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Fra en amerikansk kilde hitset
ter vi en liste over de .høyeste
k jente fjell i verden.

Vi understreker ordet kjente,
fordi det fremdeles - selv notil
dags - er tenkelig at det inne i
.Tibets høyland evt. i de aller vest
ligste deler av Kina nord for Bak
India kan fins fjell som er høyere
enn det høyeste hittil kjente fjell
- Mount Everest.

I-Iøyden er angitt.i feet. 1 foot
er 0,305 meter. 1 meter == 3,28
feet.

Det enkleste er å trekke 10 %

fra foot-tallet og dividere resten
med 3 - det blir (omtrentlig)
meter-tallet.

han dessuten en rekke sinnrike under
søkelser angående tyngdekraftens for
skjellige innvirken på forskjellige bred-
degrader. ,

Celcius utgav også flere almanak
ker hvori det kommende års værut
sikter ant'Ydedes ganske skarpt.

Navnet Celcius ble dog mest kjent
i sammenheng med det 100-gradige
tern1ometeret, som han gav sitt eget
navn. Det av ham opprinnelige kon
struerte termometer skilte seg fra de
nuværende Celciustermometere deri at
han regnet gradepe fra kok e p u n k
tet, son1 han kalte for O grader n e d
o v er· til van n e t sfr y sep u n k t
som han kalte 100 grader, og ikke.
motsatt son1 vi no har det.

Anders Celcius' forskergjerning
skulde dog altfor tidlig avbrytes ved
hans død. Han hadde gått helt inn for
vitenskapen sin og ofret alt, til og
med sin helse.: Hans fysikk hadde al
dri vært sterk, og en tuberkulose endte
hans liv i 1744. Hans egen samtid for
stod å verdsette arbeidet hans. Det
gav ham en livslykke 80rn mange an
dre vitenskaps.menn måtte savne.

Celcius ble meget beæret og var
bl. a. medlem av Vitenskapsakademiet
i Stockholn1, av Vitenskapssocieteten
i Uppsala og av en I~kke andre viteJt~

skapelige samfunn, dels som innbudt,
dels som «hadersledamot» (ætesnl.ed
lem).

Eksempel:
Mount Everest er 29,141 (feet)
Minus 10 % 2,914

Rest 26,227 : 3 er
8,743 meter.

Det kan passere. Mount Eve
rests meterhøyde er 8840. I rea
liteten er variasjonen på 97 meter.

Og så til listen:
Mount Everest 29,141 feet
Godwin Austen~:-) 28,278»
Kansjengunga 28,156»
Makalu 27,790 »
~reram Gangri 27,601»
Dwalagiri 26,826 »

Nanga l)arbat 26,630»
Dapsang~:-~:') 26,56~»

Nanda Devi 25,700»
·Masherbrum 25,682»

Dette er bare de mer kjente. Det
er i virkeligheten over 200 tinder
i Himalaya som er ·over 20,000
feet (6000 meter).

Himalayas bredde er opptil 500
miles (om lag ·800 km) mot AI
pernes største bredde 75 miles
(on1 lag 115 km), for ikke å tale
om denne kolossale fjellkjedens
lengde!

Vi hitsetter for sammenlignin··
gens skyld tillike høydene (i feet)
.lJå en del andre kjente store fjell
utenom Asia:

Fe'et
Mount Mc I(inley, USA.s

høyeste .... .. . . . . .... 20,300
Aconcagua, Syd-Amerikas

ditto 23,080
Elbruz, Kaukasus' ditto .. 18.,465
Mont Blanc, Europas ditto 15,781
Kilinla N-djaro, Afrikas

ditto 19,456
Mount Kosciusko, Austra-.

lias ditto 7,777
Galdhøpiggen, Norges ditto 8,095

Vi «leder» altså .på Australia
iallfall. Så no vet vi det.

;:-) Også kalt «K. 2».
;:.~:.) Av og til forvekslet med «K. 2».

Klimaet blir mildere

Klin1aet i Europa og de trakter
i Amerika som befinner seg på
salnn1e breddegrad son1 Europa,
blir etter hvert varmere. Polar
vintrene 1939/40 og 1941 motsie.r
ikke denne teori, hevder meteoro-.
logene. Rapporter fra de 4 meteo
rologiske institusjonene i Amerika:
St. Paul, .St. Louis~ Boston og
Washington gjennolll 100 år, be
krefter det faktum at verdenskli
lllaet hoider på å bli mildere. De
første tallene daterer seg fra tiden
Olll lag 1840.

I den første tredjedelen av år-o
hundredet 1840/1939 antegnedes
relativt lave temperaturer ved alle
4 stasjoner: M.iddeltallet var 6
varme kontra 22 kalde år. I den
seinere halvdelen av århunclredet
hadde farhoIdet allerede endret
seg vesentlig: Middeltallet var 20
varlue kontra 7 kalde. For tiden
1921/41 notertes resp. 13,17 og
16 varme vintrer i St. Paul,
Washington og Boston, mens tal
lene i 1856/75 var 8,5 og 6.

Da det for en tid siden hendte
at «all-eteren» Sven Ingvar talte
om vårt daglige brød, priste han
svinet som en verdifull fleskekilde,
sier den rnedisinske kandidat Hj.
'Wijnblad i en svensk brosjyre om
brød. Hva han da tenkte på var
at elet gjelder å sikre seg flest mu
lige n1engder animalsk eggehvite
og fett. Folk festet seg imidlertid
mindre ved de viktige. sakene han
også sa on1 det riktige brødet.
Både professor Ingvar (og dr.
I<larin) bestred nytten av den mo
derne formalingsprosessens hvite
Inel og priste isteden det grove
rugrneletl

En av den rnoderne ernærings
lærens hovedsetninger er jo nett-
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Jorid Gjerstad

Jan ,Stenklop

Ellef Martinsen

Elisabet Berntsen

Ragnar Fauske

Ragnvald Nordsveen

Else Klevgård

Helge Grindhaug

Fanny Kjølberg

Arne Andersen

Nils Haugseth

Henry Olsen

Kristian Ånl0ld

,Anna Olsen

Sofie Karlsen

Enlil Carlstrøm

Birgith Tråseth

Hildur Brændholen

Harald Mevik l

Max Landgraff

Borghild Rognes

Dag:ny Bjelland

Arne Hansen jr.

Ole Sunde

Jorun Larsen

Erling Signlo

1943

1944

1943-44

1943-44

1940 til l 944

1944

Vesla Mårtenson

Alf Pedersen
John Vigrestad

Torbjørn Johansen

ElIa Martinsen

Ingeborg Sogge

Hanna Holand

Ferieheim,enSkogheim'

Gunnar Jakobsen

Arne Holmgr,e~

R'eidar Jensen

Knut Sandsgård

Mary Reinemo

Erik Sviggum

Sverre Klelumetsen
Kolbjørn Auseth

Solveig Høiem

Magnhild Eliassen

Karsten Samuelsen

Trygve Veddeng

Endre Grytnes

Åsta Strø'nl

Arne Herland 1937-45

Klara Kvastad 1938-44

Joh'. Håkonsen 1937-44

Tomas Fleischer 1936-44

Kristian Ånonsnlyr 1941-42

Anton, Røst 1936-44

Johannes Jensen 1936-44

Gurianna Indal 1943-;---44

Olaus Solberg l 938-45

Frelsesarmeen,' .Stvgr. 1937-43

Johannes Wilhelrnsen 1936-44'

Lars Kvanlsøy 1939-44

Gotfred Sørdal 1937-44

Frelsesarmeen, Tron1dh. 1937--44

Ha'rald Sørensen 1939-44

Alf Larsen 1939-44

OIea Odden

Anders Høydal

Ingvald I-Iag,en

Arvid Røstad

Innherreds Døveforening 1936

Joh. Søraker 1944

Arne Peterson 1943

lag 18 000 svenske kroner. Kunila
var til den største hjelp ved sin
innflytels'e og sitt usvikelige og
uselviske arbeid for krigsfange
nes beste. Han falt som offer for
dem som han helst, av ane vilde
hjelpe til evig salighet. Han ble
en ,martyr og vil få sin løn som
sånn i evighetens bolig!

I «T'egn og Tale» nr. 4 ble det

kunngjort at vi får flere og fler,e /

nye abonnenter, og at det av hen

syn til den strenge papirrasjone

ring er blitt, en dyd av nødven

dig'het ,å sjalte ut denl som står

til rest for ganlmel kontingent.

Vi ser no at iQteressen for vårt

organ er større enn noensinne, og

det har gledet oss m,eget å se at

nlange har tatt seg sammen og

sendt inn gammel kontingent. Og

vi vil gjerne få takke for alle ide

hyggelige br,ev og hilsener vi fikk.

sanl.men m·ed kontingentene:, og

vi ønsker dere alle en god son1

mer.

Sanltidig' henstiller ekspedisjo

nen til de sonl flytter at Ide venn

ligst straks sender inn både den

ganlIe og den nye ,adressen, så

enhver kan v~r,e sikker på at bla

det kOlnnler rikNg fram.

Kasse"eren.

Kassererens
kvitteringsliste.

Randi Forseth 1944

Rolf Arnesen 1943-44

L. L. Risberg

Tora Lien

}udjt Haug
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Tlf, 2258 - Klosterskogen

Skien

P. Marum & Søn

Mur:: og tønlnlermestre

Bygning og

Entreprenørforretnin g

Skien

.1

Arika Skofabrikk

Skien

Otto Hagen

Aut. rørlegger og rørhandel

Skien

Af L. Schøien

Gullsmed

Skien

Bøle Sagbruk & Høvleri

Trelast

Telefoner: Skie~ 2216 - Porsgrunn 753

Skiens nye SåpefabrikkA,s

Telefoner 3244 ~ 4244

Skiensfjordens nye Trævarefabrikk A.s

Døre~, vinduer, trapper, innredninger

,Telefon 239 - Porsgrunn

B. Pettersen A.-s

Sag:: Høvleri ~ Kassefabrikk

Trelast - Telefon 3973

Ved den nye jern ~ancstasjon

Skien

Sørlandske elektriske

Apparatfabrikk A.s

Skien

O. Offenberg Wiik

Malerforretning

~kien - Telefon 4502



Kongsberg - Drammen

Haugens Transportbyrå

Tlf. 342

Kongsberg

Notodden
Trevarefabrikk

Notodden

Olsen & Rudin

Bakeri

Telefon 423 - Kongsberg -

1---·--------- -----1.--------·----·----

Dr. 0dd Lundar.
Dr. Borgens tidligere praksis

Kirkegt., Kongsberg, tlf. 232

Kontortid 9, '0- 13~30

og .17-18,'50 ,.

Johan Christensen
Inneh. Frithjof Christensen

Mineralvannfabrikk, tI f. 61

Lager fr3 Frydenlund, Ringnes
og Schous Bryggerit'r

J. L~ Opsahl

Møbelfabrikk, Begr'lvelsesbyrå

Telefon 204 - Kongsberg

A.s Kunstsilkefabrikken

Not( dden

A.s Kongsberg ,Træindustri

Kongsberg

Wilh. Zachrisen
Manufaktur, se~geutstyr, kåper, herrekonfeksjon

Nynloens torg, telefon 368

Kongsberg

A.s Vokspapirfabrikken

Grønnvoll pr. Drammen

Arthur Hans~n & Co.
Møbelforretning

Fagmessig arbeide

Telefon 433 - Kongsberg

J. A. Ljoterud & Sønner
Skollen borg, telefon 14 A

Trevarefabrikk

Spes.: Dører, vinduer, trapper

A. Mathisen

Bakeri - Tlf. 145, Kongsberg

Filial: Bussed~lent telefon 317
~ Storg~ta - 47

Konbsberg Rørleggerbedrift
Andel sen &. Berg

Utfører alt rørleggerarbeid
Sveisning etc.

Telefon 598 - Kongsberg



Kristiansund N.

ØiVIND INGEBRIGTSEN FR. B01FOT

Molde
,

o. M. T0RLEN Eftfg.

~

Kristiansund N. Tlf. 1562, 1563 Elektrisk utstyr. Kristiansund N.

Telefon 1581 - Privat 1716

BLIKKENSLAGER

Trantønnefa bri kk

O. Hollingsæther A.s
Elektroteknisk forretning

Aut. installatør. RADIO

. Tlf. 1928,2251. Kristiansund N.

LOSSlUS
BAKERI OG KONDITORI
Etablert 1895

Kristiansund N.

Telefon 1038 - 1301

Aut. installatør

RADIOFORRETNING

KRISTIANSUNDS

BYGNINGSARTIKKEL
I FORRETNING A.S

KRISTIANSUND N.

NORDMØRE MEIERI

KRISTIANSUND N.

Kjøtt-' og Pølseforretning

Fosnagt. 5 - Kristiansund N.

Telefon 1294

CISSI KOLVIK

DAMEFRISERSALONG

Telefon 2144. Kristiansund N

WILHELM SAGER
G uII s med for r et n ing

Kristiansund N.

Telefon-1427

ASTRUP & CO.. A.S·

KRISTIANSUND N.

Etablert 1863

A. LØNSETH

MOLDE

I_~---'--.::...::.----=-=----=-··-,,----=-=.-....::.:.:::--"-:::...=--'--o="..- =-=-.--.::..=..=.... _.-" ....-- _.... 0._ -.. - ~ .~-,,' -...,.. .~ ....=---=--=-:-...:::.-'-_.l:..- --4--~~~--'--'"••~.-............,··~_..~~.~ I

BOLSØNES VERFT
Innehaver: E. Grønningsæther

Telefon 48 -. Molde

Skipsbyggeri OQ motorfabrikk

Patentslipper inntil 1000 tonn



Kristiansund N.

FOS N A A.s
KONFEKSJONSFABRIKK

Kristiansund N.

Sterkodder mek. Verksted A.s

KRISTIANSUND N.

A.s Vestlandsbygg
ENTREPRENØRFORRETNING

Kristiansund N. -- Telefon 2084, 2087

Bernhard Jordfald BAKERI OG KONDITORI

Etablert 1800

Hollendergt. 3- Telefon 1145, 1282

Kristiansund N.

Holten & Jørgensen

I Kristiansund N. _ I
TRELAST OG BYGNINGSARTIKLER

Telefoner: Kontor 1298 - Lager 2092

Aut. elektroteknisk forretning

Kristiansund N.

Telefoner 2254 - 2299

Johan Kjeile .
BAKERI OG KON.DITORI

De beste brød, også av de noværende

meltyper, får De hos oss!

Telefon 1592 - Indlandet

Anton Tolaas A.s

MANUFAKTURFORRETNING

Telefon 2285 __o Kristiansund N.

Th. G. Sivertsen A.s

I BAKERI OG KONDITORI

Telefon 1009 - Kristiansund N.

Chr. Knobloch A.s
Rammeforret~ing

Bokbinderi

Eskefabrikk

Kristiansund N. - Telet. 1370

-------------------------------------;---~---------

I. KJE L L E G. BRUN

SLAKTER- OG PØlSEMAKERMESTER

Kjøtt-, pølse- og oppskjærsforretning.

Fiskekaker - Fiskepudding.

Eget kjøleanlegg

Telefon 1603

GLASSMESTER

Alle sorter glass på lager 

Glass for nybygg. Kirketomta,
Kristiansund N. Telefon 1789



Porsgrunn

Herøya

Bakkes Kolonial
med fisk, grønsaker, øl, mineralvann og kortevarer

Telefon Ilerøya 33

Skoe & Oksum'

Kullfot retning - Porsgrunn

Brødr. I{ongsgaarden

Elektrisk forretning ~ Porsgrunn - Tlf. 222

I-----~-----;-------------,-.---------I

Porsgru~d Metalverk A.s

Melall - Halvfabrikata

. Porsgrunn

I--~-----,-~~~-----------------_.._-_..

H. C. Finne jr. A.s

Sagbruk og I-Iøvleri - Porsgrunn

\ Telefon: Kontor og Jager 270 - Bruket 825

·Vold og Nenseth Bruk

Sagbruk og Høvleri

Telefon 123 - Porsg 1 unn

Herøen I{olonial

(H.llfdJn A. Andersen)

Tlf. 30, f-Ierøya pr. Porsgrunn

Johan Jerimiassen

Porsgrunn

Bygningsartikler:: Trelast

I. L. pyraas

Bakeri og Konditori

Porsgrunn - Telefon 237 k

. Porsgrund Bageri
Roar Bøck

Storgata 127 - Telefon 59

Porsgrunn

Nils Halvorsen A.s
Porsgrunn - Tlf. 488 - 688

Godsruter på kyste n og
og Telemarksvannene

Slepebåter. Lektere. Lastebiler

Porsgrund Auto A.s

Porsgrunn - Telefon 262



Sandefjord - Horten -- Larvik
Telefon 2119

Skal De kjøpe ntøbler
l så fall v~r oppmerksom på mitt
lager av Spisestuer, soveværriser,
salong~ og småmøbler av aBe slag.

JOllA N N"ILSE'N" Trevarefabrikk
. og Mebelforretning

Aagaårds plass og Kongens gt. 28 .;.- Sandefjbrd

Kasper Fjeldstad
Farvehandel - Glassmagasin

Horten Farvthandel

Telefon Glassmagasinet 1417
Farvehandelen 1452

BRØDR..IAC'OBSEN
TRANSPORTfORRETNING

Telefon 1961 - 2295

Horten

Horten Sepefabrikk
(J ac. ] acobsen)

Telefon 1269 - 1736"

Birgar BørreSelI

BAKERI - KONDITORI

Telefon 2432 - Langes gt. 9

Larvik

,Augestad &. Erichsens
eftg. A s

Møl1erga ta 2 - larvik

Telegr,adr. Augestads Tlf. 2073

Sverre KristianselI

BAKERI

Telefon 1538 - larvik

Caprice Parfumeri
Ingrid Hobæk

Prinsens gate 2 - Telefon 1868 I

Larvik

Charles flauges eftg.
BAKERI anbefales

Telefon 1896 - Larvik

Fredriksvern motorverksted
Nygård & Olsen

MOTOREN KVIK

Telefon Stavern 77.

Adolf Hagens eftg.
Inneh. Songe Paulsen

BAKERI OG KONDITORI

Telefon 1167, - Larvik

L. Felul11b
GULLSMED

Larvik - Torget 6 - Tlf. 1021

Hal bo lialvorsen
anbefaler sine bakervarer

Strandgata 8 - Telefon 1721

Larvik

Norsk
Impregneringskornpani

LAR\'IK

Lilletorvets Skotøimagasin
Joh. Bergstad

Kongens gate 26 - Larvik

Telefon 1752

L41f Marcussen A.s
LARVIK

\

Alt i vaskeartikler



:Peter S_karbøvig A.s

----------"-=----~-

Martin Løvolds
I{onfeksjonsfabrikk

Asestrand pr. Ale~und

Telefon 5174'

Ålesund

Ålesund

Bergen
I
o. Synnes mek.
Verksted A.s

Motor-.:r og Spillfabrikk

Alesund

Telegramadresse : Synn esverk

Jens Chr. T:horesen

Gullsmedforr'etning

Alesund, tlf. 1677 - 2401

Tysland & Aarseth

Alesund

Rity Damefrisørsalong

Telefon 3290 - Alesund

A.s I{ontakf

Elektrisk.. og radioforretning

Alesund

Johs. Rasmussen

Glassmester

Storgata 3 '- Alesund

Vi - to Frisørsalong

Tollbugata 6 - Ålesund

1-------------,-1-------_·_-----------,------------------------------

Vi leverer kjele:: og telefonanlegg

I. E Wartdal
V. Torggt:2 - Tlf.' 15365

Fi~keeksportforretnjng

Alesund

Urdals Sandkompani A.s

Telefon 17764 - Bergen

Telegramadr. «Sildøy» -- Tlf. Bergen 15318

Hallvard Lerøy A.s
Sild ~ Fisk-

Eksport; Bergen - Molde - N ord~Norge

Søilands Bilrekvisita A.s
Spesialforretn. i automobildeler

rekvisita, maskiner og oljer

Yaskerelvsgt. 39, Bergen

-Dressmagasinet A.s
Disp. M. Christensen
Strandgt. 90, Bergen, tlf. 10402 I

Egen konfeksjonsfabrikk

Vi syr Deres dreIS og frakk, når De
har stoff og forsaker selv.

Vi sour også Der~s frakk og drrss

Lerøy & Strudshavn A.s

Fisk engros og detail

Skuteviksboder 10, Bergen







Larvik

Ole Nilsen",

Trevarelabrikk

Sigurds gt. 10, Larvik, Tlf. 1347

Alfr. Andersen m~k,~ Verksted. & Støp~ri. ,A.s

Leverer: Bro= og stålkonstruksjoner av enhver art.'
Olje::: og bensintanker.
Stålvinduer, overlys og pressede. dører.
Stålbeslag for telefon= og tel'egraflinjer.

Verktøifabrikken (P. 'Frøstrup Næss)

Framstilling av verktøy samt fabrikasjon' av masseartikler

Viksfiord - Telefon Tjølling 83

~ I

MØBLER - Bestillinger mottas
på alle slags møbler

Lars Grimstad
Tlf. 1914 - Dronningens gt. 2

Larvik

Faugstads ,el,ektriske,
forretning

Bredochs gt. l - Larvik
Telefon 1739, privat 1879

Helge Halvorsen & Co,.
Jern - "Isenkram

BygningsartikI er

Larvik - Telefon 2027

Larvik Dampfarveri
Renseri - Fargeri

Vaskeriavcleling

Tlf. 1595, ø. Torggt. 8, Larvik

Larvik Sparebank

Opprettet 1838 - Larvik

Telefoner 1069, 1350, 1812

..._.......;.,.. :'i~i~~I~~iyi{ø,;;617W~?t1
Innregistrert varemerke

Ingv. O. Molteberg
Smedforretning

Møllegt. 4 ~ Larvik

Telefon 1211 - Privat 1289

Harald S. Odberg
GIassnlester, Rammeforretning

Glassliperi - larvik

Etablert 1904 - Telefon 1207

Mønsterbeskyttet mekanisk adresse, og
telefonkalender ml årskalender, mønster
beskyttet notisblokk m. m •

«Kvikk Notis», den ideelle medhjelper
ved hver telefon

Adolf Svensson

Bakkene pr. Larvik

Larvik Andelsmeieri

Tlf. 1517, 1431 - Larvik

Alb. Christophersen A.s
Kolonialforretning, kassefabrikk

Dronningens gt. 34 a

Telefon 1128 - Larvik



Horten

T orvgårclen - Moss - Tlf. 2050

Malervarer - Kjemikalier 

Tapeter. P a r fy mer i

Yno-rde'linrj6

&: &palI461'!-tUu-e/li;Ued
A. Gulluncl

SYK KE.L VER KS TED

Tlf. 1609 - Storgt. 27 - Horten

Telefon 1359 - Horten

Assortert man ufaktur
og utstyrsforretning
Storgata 23, .samme gård lom Telegrafen

Malermester - Farvehanclel

Storgata 48 - Horten

Telefon 1043 - 1650

tLo.1den lJ)4mfJG4ll,u.e,1ti
I &: Xetn. Yle-nu/u

(HI Nilsen)

Telefon 1546 - Horten

BAK E R I anbefales

Telefon 1386 - Horten

.IlItrw.ed ~6,en

KONDITORI

Telefon 1656 - Horten

[tLoJden 9.a-w.eJU .Il.6
II Storgata 3 - Horten

Telefon 1407

.Ilnde~~en & jJ,ø-nne~

TREVAREFABRIKK
(lnneh. O. &. I. Andersen)

anbefales

Tlf. Borre 35 U nclrumsdal 26

Assortert forretning

Telefon 1703 - Horten

jJ,ft,(J..fLfLum :2andPLandee",l
HORTEN

Spesialitet: Dører, Vinduer, Trapper
og kjøkkeninnredninger

Horten - Telefon 1446

SANDE I VESTFOLD

B i l ve r kst e cl, Storgata 42

Disponent J. Folke Jonassen

Telefon 1626

Assortert forretning

A.s Industritrykkeriet - Oslo

Telefon 15 - Nykirke

I

Horten. Torget 6, ved siden av I
Privatbanken. Telefon 1577

Boktrykkeri
Bokbinderi

Linjeranstalt

Telefon 1387 - Horten

Buketter -- Blomster - Kranser

GUMb1IVERKSTED

Telefon 1320 - Horten

./leG. ~. ~ac(J..&d,en

BLOMSTERHANDEL

tL(J..~ten Y1~ie -Uueft,an
O. Wexahl

BKR
Highlight




