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Døves Forening 26. januar 1945

Den 26. januar var det tillyst

møte i Døveforeningens lokale.

Det var to spørsmål som styret

vilde forelegge medlemmene. Det

ene var valg av 3 representanter

som skulde representere Oslo

foreningen ved det forberedende

arbeid med gjenopprettelsen av

kretsen. Og det annet var: Hvil

ket fag passer det best for oss døve

å begynne med ved opprettelse

aven aftenskole for medlemmene

av foreningen? Det var altså noe

som våre medlemmer hadde inter

esse av å ta standpunkt til, men

på grunn av flyalarm var det

ikke så mange som innfa~t seg,

men møtet ble dog holdt tross alt.

Til møtet var innbudt herr L.

Kluge som er gammel kjent med

døve, da han som døvelærer i en

årrekke har gjort seg kjent og av

holdt.

Formannen åpnet møtet og re

degjorde for det ønskelige i å vel

ge 3 representanter fra forenin

gen ,til det forberedende arbeid

med gjenopprettelsen av kretsen.

Når foreningen ved den ekstra

ordinære generalforsamling i fjor

stemte for kretsen, så var det også

styrets plikt å gjennomføre så

langt som mulig medlemmenes øn

ske. Formannen foreslo derpå valg

av følgende tre: Reidar Ruud,

Sverre Lindquist og Wilhelm

Schrøder. Disse ble også valgt en

stemmig. Formannen takket der"

på de tre for at de stilte seg til

disposisjon for dette krevende ar

beid, og uttalte at foreningens re

presentasJon no lå i de beste hen

der.

Neste post var altså aftensko

len og hvilket fag som høvet best

å begynne med. Lærer Kluge fikk

så ordet. Han uttalte bl. a.:

Når dere ber meg om å uttale

meg om hvilket fag som dere vil

de være best tjent med å lære, så

kan .jeg si at det er et vanskelig

~pørsmål å besvare. Jeg har bare

med barn og unge døve å gjøre

på døveskolen; det er noe annet

å lære voksne. Når jeg kommer

sammen med døve og hører dere

snakke, så kan jeg høre om den

eller den har lært å snakke på sko

len eller om han kunde snakke før

han kom dit. Jeg må få si at jeg

synes dere er flinke til å huske

hva dere lærte på skolen. Men jeg

kan også si at dere trenger til &
øve dere med taleøvelser. Og med

hensyn til rent praktiske fag, så

vil jeg anbefale norsk og regning

som de to grunnleggende fagene.

Kluge lovet derpå at han vilde bi

stå med opprettelsen av aftensko

len, og vil også forsøke å skaffe

en lærer.

Reidar Ruud kunngjorde derpå

at han vilde holde et foredrag om

tegnspråket, og lovet at det ikke

vilde bli kjedelig.

Etter en diskusjon om hvilken

møtedag som høvet best, ble det

bestemt til en fredag om 3 uker,

nærmere ved oppslag.

Formannen takket alle for ut

vist interesse, og rettet en spesiell

takk til lærer Kluge.

Arne Waieland.

--- -----~~-------------------------------------------
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JEG ER G'LAD FOR A VÆRE DØV!
Av Arthur G. Leisman.
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Jeg har vært fullstendig og ab
solutt døv i de siste femogtredve
år. Siden jeg var fem år har jeg
ikke hørt en lyd fra det sydende
kaos som kalles livet, og støyen
fra mine medmenneskers virksom
het har ikke vakt noen gjenklang
hos meg. Når jeg i dag står foran
inntredelsen til mitt livs middags
høyde og ved tilbakeblikket gjen
nomgår den enkle prosess å veie
fordeler og mangler ved det slag
som har ramt meg, er jeg kom
met til det resultat at skjebnen har
gitt meg et lykkelig liv. Jeg er
med andre ord glad for å være
døv.

Enten man tror det eller ei, så
hviler det en poesi over stillheten.
En stille tilfredshet som ikke av
brytes av lydbølger, og' oppfylt
med en usigelig velsignelse. Slik
er den verden hvor jeg ferdes, en
verden som jeg har lært å elske.
Om jeg i morgen kunde få min
hørsel tilbake ved et mirakel, tror
jeg neppe jeg vilde være så sær
deles ivrig etter å benytte anled
ningen. Jeg vildc tvertimot straks
og uten beklagelse si nei takk. For
det er ikke som folk i alminnelig
het tror noen ulykke å gli gjen
nom livets bane uten hørsel. Det
er utallige gleder og adspredelser
om en bare vet å finne dem.

Jeg synes jeg ser leseren ryste
tvilende på hodet og framholde
for meg de ting som jeg må savne
- fiolinens sjel, mine kjæres stem
mer, fuglenes kvi tren ved solopp
gang, susen i fiskestangen når ør
reten har bitt på og vindens hvi
sken i løvet. Hva vet jeg om disse
lyder og deres virkninger, når jeg
ikke har den fjerneste erindring
om dem? Er det ikke bevis nok
på at bare evnen til å høre ikke
er det eneste fornødne? Stikk
bomull i ørene, lukk deg inn i et

lydtett rom, og du har fremdeles
evnen til å gi deg hen i dine stem
ninger. Jeg er blitt så vant til
døvheten at jeg har lært å holde
av det.

Selvfølgelig finnes det ett og
annet som jeg savner, men i til
svarende høyere grad setter jeg
pris på det som jeg rår over. Sin
nets ro og sjelens fred hører meg
til, som om jeg oppholdt meg på
en av sydhavsøyene, hvor en har
alt hva en trenger. Dyp søvn, ikke
uroet av iltre bilers låt og mid
nattsserenader av forelskede kat-.
ter. Ufølsomhet overfor harde
ord, for mystiske lyder på loftet,
barneskrik og meningsløse blah
blah fra radioen. Når du kryper
til køys etter en travel dag, ten
ker du vel over hvor takknemlig
du er for at du hører? Neppe. Du
tar det som en selvfølge. Men du
er sannsynlig nok trett av det
stadige bombardement på dine
trommehinder i kontortiden, og
du krever ro og avspenning. «Vil
dere være stille!» har du kan
skje vært nødt til å rope mer enn
en gang, muligens med en aldri
så liten kraftsats etter. Og når
Morfeus, søvnens gud, holder på å
ta deg i sin favn, så begynner na
boens saxofon å hvine. Du må
unnskylde meg om jeg smiler.

Den absolutte stillhet er min til
alle tider. Et støyende selskap ved
siden av kan bråke så meget de .
lyster for meg. Mens politiske bier
summer som verst og medborgere
av forskjellig oppfatning lufter
sine meninger om hverandre og
sladderhanker lar sine giftige tun
ger spille, dveler jeg fredelig i min
syvende himmel. De fyrige ad
varsler fra en talerstol om for
dømmelsen og den evige pine, som
får menn til å angre den foregå
ende kvelds utskeielser og kvinner

til å fomle nervøst med sine lom
metørklær, gjør intet inntrykk på
mine ører. Midt i en slik preken
har jeg undertiden spekulert på
hvilken hest som vel vil vinne på
Bjerkebanen i dag. I de femten
år jeg vært gift, har jeg aldri hørt
min kone skjenne på meg. Det er
også meget mulig at hun av man
gel på øvelse no ikke er i stand
til det. Heller ikke har jeg farget
luften heime hos meg med svovel
luende uttrykk eller med harde
ord hensatt noen til de uvitendes
verden. Jeg er alltid villig til å
låne øre når en påtrengende sel
ger eller en godværsvenn tar meg
i knapphullet. På et øyeblikk el
ler to går de sin veg.

«Jeg vilde ønske jeg hadde dine
døve ører,» skreven plaget venn
til meg. «Da vilde jeg ha en smu
le fred i min heim. La meg for
telle deg at du er lykkelig uten å
vite av det.»

Men jeg vet det meget godt.
Som jeg står foran speilet og ra
ker meg og betrakter disse mine
ører, som bare er til pryd, kom
mer jeg på den tanke at hjerne
betende\sen tross alt ikke spilte
meg noe ondskapsfullt puss, da
den kom over meg som en tyv om
natten og tok vekk min hørsel.
For uten på noen måte å rose meg
selv, hva slags mann vilde jeg
da ha vært? Det at jeg er døv og
derfor en av de få privilegerte
som får lov å bevege seg i still
hetens tynt befolkede verden, har
gitt meg en livsoppgave utenfor
det alminnelige.

Min virksomhet for og blant
mine døve medmennesker gir meg
anledning til å få noe ut av mitt
liv, med en overflod av alburom.
Det er meg en tilfredsstillelse å se
at det er innenfor min rekkevidde
å yte de døve tjenester og virke
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for dem med det omfang av sym
pati og forståelse som aldri vilde
ha vært mulig om jeg ikke hadde
vært en av dem. Det er et meget
interessant arbeid, så interessant
at man helt glemmer enhver tanke
om at man ofrer seg. Jeg har
holdt taler ved landsmøter og
kongresser for døve, har arrangert
banketter, og kjenner den ublan
dede glede ved å underholde en
forsamling på flere hundre, som
bare hadde sine øyne å høre med.

Ved uanstrengt godt humør og
vennlighet har flere av de døve
som jeg kjenner, vist seg som de
beste venner. Det er en fryd å
bevege seg blant så behagelige
mennesker, kanskje av denne
grunn er jeg glad for at jeg er en
av dem.

Jeg kan lese på leppene tålig
bra, men jeg liker best de sam
taler hvor man bruker tegnsprå
ket. Enkelt, utrolig effektivt, og
av og til i besittelse aven for
bausende skjønnhet, er det for de
døve hva vannet er for fisken.
Hva som helst som kan dukke
opp i tankens og følelsenes ver
den kan finne sine klare uttrykk
gjennom dette medium, og ofte på
en mer malende og overbevisende
måte enn det er mulig med det
talte ord. Om jeg ikke hører, har
jeg i det minste herredømme over
et språk som ikke finnes i noen
lærebok, og som har den fordel at
det er så stille. Mens mine fingrer
og armer er i livlig virksomhet,
sitter sigaren der den skal være, og
jeg har sikkerhet for at selv det
skarpeste øre ikke hører hva det
sies.

Den manglende femte sans gjør
at jeg har begrensede krav, og hva
jeg ellers måtte ønske av livet blir
imøtekommet til overflod. Jeg
tar vekk fra mitt fritidsprogram
slike uviktige atspredelser som
talefilm, skuespill, konserter og
radio. Tilbake blir da turer med
bil og til fots, jakt og fiske, sports
oppvisninger, idrettsstevner og
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sammenkomster av døve. Dess
uten har jeg min skrivemaskin og
mine bøker. Jeg elsker å føye
sammen ord til vers, artikler og
'fortellinger i den tid jeg har til
overs. Med min tid således fullt
opptatt, unngår jeg å bli et bytte
for selvopptatthet, denne frukt av
dårlig oppdragelse.

Men det vilde dog være en
overdrivelse å si at jeg aldri har
beklaget meg over min skjebne.
Det har vært tider da jeg gav et
ter for et listig mindreverdighets
kompleks' tillokkelser. Ved å
overvinne dette er jeg blitt kLar

over at døvheten i seg selv ikke
er i stand til å skade hverken mo
ralsk, åndelig eller legemlig. Det
var også en tid da jeg krympet
meg ved uttrykket «døvstum».
Men jeg smiler no, ikke på grunn
aven vel utviklet ufølsomhet
overfor nålestikk, men snarere
fordi bruken av dette uttrykk un
dertiden virker som en avsløring
av vedkommende.

Velmenende venner har klappet
meg på skulderen og talt trøsten
de ord om mitt «sørgelige tap",
og i neste øyeblikk om å ta seg
en ferie for sine ødelagte nerver
nord i skogene, hvor en manns
stemme sjelden avbryter stillheten.
Går en nærmere inn på dem, så
må de innrømme at når en hører,
må en ta mot det dårlige liksåvel
som det gode. I min stille tilvæ
relse er jeg forskånet for disse
ting. Om de skulde trenge seg inn,
vilde de ødelegge min tilfredshet
med min enkle eksistens. Døvhe
ten er å likne med en alltid år
våken skildtvakt utenfor mine
hørekamre. Skjønt der i den

Arne H. Høvik
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konglomerasjon av lyder som for
søker å bryte inn, utvilsomt er en
del skjønne og nyttige ting, kan
jeg meget godt være dem foruten,
simpelthen fordi de ikke har bevist
sin uunnværlighet for mitt daglige
levevis.

Alle de verdifulle ting som er
talt' eller sunget, er opptegnet på
papir. Lincolns udødelige tale i
Gettysburg for eksempel ble på
hørt bare av noen få personer.
Allikevel har den henrevet mil
lioner av mennesker ved sin vel
talenhet, ikke gjennom øret, men
gjennom trykksverten. Musikk?
Ikke alt som blir spilt virker til
talende på normale ører. Tenny
sons lyrikk, Brownings sonnetter
og alle sanger som gjennom tidene
har bevart sin verdi, kan leses med
følelsen av at mitt hjerte er mot
tagelig for deres skjulte melodier.
Således er et liv uten lyd :1 likne

med en dyp, sakte rinnende elv,
som glir gjennom vakre kløfter og
vekslende landskaper og her og
der gjennom menneskeskapte byer,
hvor det ikke høres noen hese
skrik, ingen skingrende hyl, ingen
rammel av tung trafikk og du
rende maskiner. Alt inngyder en
skjønn og opphøyet fred. Der er
ingen grunn til at jeg skulde kaste
meg mot en klagemur fordi om
jeg skulde mangle hørselen. Slett
ikke når jeg er s:1 vel tilfreds med
de fordeler som døvheten gir meg,
s:1 jeg uten forbehold kan uttryk
ke meg til fordel for et s611c li v
i motsetning til hva det ellers kun
de ha blitt.. Det er likså lett å
leve seg igjennom som å rknl av
min sengelampe og senke seg i he-
hagelige drømmer. Ved red.

ENTREPRENØRFORRETNING

Telefon 1821 - Høvik
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ro lI~pl:O 6fernet.
Ved foredrag i foreninger av

hørende er det lett å skaffe tolk.
Vi kan ty til prestene, men det
stiller seg annerledes for døve som
på grunn av sykdom må søke læge
eller ved sykehusinnleggelse må
gi opplysninger, og da faller det
ofte vanskelig for døve å få ut
talt seg helt korrekt, og det kan
også falle vænskelig for mangen
læge å gjøre seg forståelig. Meget
vilde være avhjulpet hvis det
kunde skaffes fast tolk som kun
de assistere ved forskjellige anled
ninger. Foreningene kunde skaffe
fast hørende tolk av de som er
flink i tegnspråket og er vant til
døve. Man kunde bli enig om en
fast godtgjørelse pr. gang. Dette
må da bli bekjentgjort på stedets
sykehus, så alle læger som får en
døv pasient, vet at man kan hen
vende seg til foreningens tolk. Og

det kan også stå fritt for om døve

vil benytte tolk eller ikke.

Et par læger har selv uttalt at

det er greiest med tolk, således at

det kan gå fortere for seg og uten

noen misforståelse, og så kan pa

sienten få grei beskjed.

Dette er noe som burde tas opp

til ettertanke i alle døveforenin

ger. De Døves Forening i Oslo

har sitt Arbeidsutvalg, og døve

. kan der søke råd og vegledni ngo

Men hvordan står alle døvefor

eninger i landet?

M. Strømme.

o~o

Kongsvinger Høvleri.

KONGSVINGER
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Vi er i Stryn. En koselig, liten
fjellbygd som nærmest likner en
gryte der den (ligger omkranset
av høye, ville fjellpartier. Skal
en sprade en tur med kjæresten
i må~ens skinn, så må en ikke
se for ofte på den, ellers risike
rer en å bli stiv i nakken. For
når den av og til titter fram over
fjellryggen, står den rett opp.
Stryn er et livlig sted, da det er
knutepunkt for turisttrafikken
over fjellet. Vi tar en spasertur
for å se på omgivelsene. Vårt
tegnspråk vekker vel litt opp
merksomhet, men hva gjør vel
det? Vi opptrer med eleganse og
sikkerhet, vi er kort sagt turister,
og de skal no engang vekke opp
merksomhet. Som vi går der og
prater, kommer det en ung pike
forbi på en varesykkel. Hun ser
på oss og stopper plutselig.
«Døv?» spør hun. Jo, vi var da
det. "Jeg er også døv,» sier hun.
Det var den lille Kari Os, datter
til poståpneren i Stryn. Vi slo av
en, prat med henne og inviterer
på et besøk på hotellet. Tre da
ger skulde vi bli i Stryn, så vi
hadde således tid nok til å ta en
avstikker fra reiseruten til det be
rømte Loen, kjent fra sine store
skredkatastrofer. Vi er tidlig
ute og sitter og venter på bussen.
En kar kommer bort og presen
terer seg, han er også døv. Det
er Sivert Samuelsen fra Bergen.
Vi slår aven prat. Det blir mest
ørret og laksefiske samtalen dreier
seg om, for Samuelsen er en ivrig
sportsfisker, og skal til Hjelleda
len sammen med sin sønn for å
prøve fiskelykken. Bilen er klar
for avgang til Loen, og vi tar far
vel med dem, med løfte om besøk
på heimvegen. Det er liv og røre
før avgang. Turister overalt.
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Travle mennesker som søker hvile
for sine nervøse sinn i disse vel
dige syner av fjell og bre. Det
er fem av oss i bilen, to forret
ningsmenn fra Bergen, sjåføren,
konen og jeg. Vegen går forbi
Visnes hotell og utover langs 1nl1
viksfjorden. Langt borte skimter
vi konturen av Jostedalsbreen.
Etter en halv times kjøretur stan
ser vi utenfor Alexandra Hotell
i Loen. Vi fortsetter til fots vi
dere. Inne på Loen kirkegård står
støtter på rad som tause vitner
om at fjellene av og til slår om
seg med all sin velde og krever
sitt. Men i dag er de blide og
f ulle av skjønnhet. Vi følger det
smilende, vakre Loenvann. Her
er vegen inn i den eventyrverden
vi alle har drømt om og lengtet
etter. Forhallens vegger er deko
rert i alle nyanser av grønt og
brunt, drivende hvitt og blått i
bråket mønster. Brede niper cr
vegvisere, de strekke seg høyt
over nuvene, smykket i groteske
perlebånd av gråstein og levende
ur. Fossene bruser over fjellbrin
gene. Vi finner oss en idyl
lisk plass nede ved vannet. Set-'
ter oss makelig til rette og skuer
utover alt dette vidunderlige.
Vannet ligger irrgrønt i sommer
solen. ørreten farer opp og ned
i vannskorpen og leiker seg med
kåte sprett. Vi lar øynene gli
over tindene. Langt der borte ser
de Kjendalskrona. Den har en
prestekrave av bre-is om halsen.
En prelat i fullt ornat midt i kor
døren til en av Norges fjellkate
draler. En slik natur får en til
å glemme all verdens mas. Vi må
rive oss løs, for vegen tilbake er
drøy, så det blir langt på kveld
før vi kommer heim til hotellet.

Neste morgen er det oppbrudd.
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Brødrene Skyrud

«Provinsdøv».Deres dag.

De må virkelig navngi disse

personer t Oslo som etter Deres

mening er så overlegne i ånds

evner at de skulde være selvskrev

ne til enestyre for N. D. L., og

Oslo som følge derav det eneste

rette sted for samme. Må jeg

spørre Dem hva slags landsfor

bund dette vilde bli når de øv

rige døve rundt om i landet skul

de holdes utenfor og intet skulde

ha sagt, men skulde sitte i taus

beundring for hva de høye herrer

i Oslo besluttet og foretok seg?

Slikt lokalpatriotisk skryt hører

intet steds hjemme og skulde aldri

være satt på trykk. Tror De vir

kelig slike skriverier er egnet til

å fremme interessen for landsfor

bundet, da må De virkelig være

enfoldigere enn mange av oss

stakkars provinsdøve, til tross for

at De har innåndet Oslo-luft all

bratte til værs. Klokken 12 får
vi spiret av Hyen kirke i sikte.
Vi gjør oss klar til landgang. Min
kone er rastløs. Det er 8 år siden
hun var heime, og for mitt ved
kommende er det mitt første møte
med hennes nærmeste. Vi venter
ikke noen mottagelse på bryggen,
for enno er det lang veg før vi
er heime. Presis ved middagstid
la vi til ved Hyen brygge. Her
var mangt og meget å se. Gam
mel norsk kultur som var bevart
.for etterslekten. Dertil er Hyen
et eldorado for en sportsfisker, da
stedet er kjent for sine rike lakse
elver og gode fiskevann. Vi må
ha fatt på bil for å komme vi
dere til Heimsæta, men når den
går har vi ingen anelse om. Her
er gode råd dyre. Det gjelder å
få fatt på kjentfolk. Vi legger
vegen inn i nærmeste hus og blir
elskverdig mottatt. Jo da, det
skal gå en bil utover ved 6-tiden,
og det blir altså flere timers ven
tetid. Vi blir budt på middag og
seinere kaffe. Det var en enestå
ende gjestfrihet vi ble møtt med,
en gjestfrihet som særpreger fol
kene her oppe i fjellbygdene.
Bilen er kommet! Det er flere
som skal oppover, og vi ser at
lastebilen er fullt besatt av seter
gjenter som skal på fjellet til sin
daglige dont på seteren. Vi føl
ger vegen oppover fjellsiden. Vel
dige fossefar velter seg utfor og
tar bunnen dypt nede med kraf-

Vi skal ta farvel med Stryn og
begi oss videre. Det er ikke man
ge som skal med ved Visnes bryg
ge. Båten er som vanlig forsinket
og det blir en lang ventestund.
Vesle Kari Os og hennes foreldre
var på bryggen, og vi slår aven
prat med dem om de døve og
døveskolen. . To timer forsinket
gled «Kommandøren» inn til
bryggen. Vi tar farvel med fami
lien Os og går om bord. Klokken
var 23 om kvelden da vi la Stryn
bak 'oss og dampet ut fjorden.
Vi beregnet å være framme til
vårt bestemmelsessted Hyen neste
dag veel middagstid. Det var
kaldt på dekket og vi gikk ned
i salongen på 1ste plass. Sove
lugarene var opptatt, så vi redde
oss et leie for natten på salongens
plysjputer. øynene glippet snart,
for maskinens taktfaste slag vir
ket søvndyssende, og ikke lenge
etter befant vi oss i drømmenes
rike. Vi ble vekket av «trisa»
som skulde gjøre i stand til fro
kost. Etter å ha stelt oss litt og
inntatt en solid frokost, gikk vi
ovenpå. På øverste dekk satte vi
oss behagelig til rette i et par
fluktstoler for å nyte godt av inn
seilingen i den vakre Hyenfjord.
Måkene kretser rundt oss .som en
hai følger båten i de oversjøiske
farvann. Fjorden er smal, på en
kelte steder ca. 75-100 m fra
den ene bredd til den annen, og
på begge sider går fjellene stup-

Christiania Bank og Kreditkasse, Oslo
Opprettet 1848

Landets eldste privatbank

Aksjekapital og fonds kr. 40.000.000.

Hovedkontor : Torget 7

F i l i a ler:
CJ.rl Berners pl. 2 :'Jordregt. 18
Grønland 12 B Oscars gt. 19
H. Heyerdahls gt. l Sommerrogt. 17
Kir kevegen 64 Torshovgt. 6
Maridalsvegen 154 Lysaker

Telegramadresse : Kreditkassen Telefon: 13850, Sentralbord

tige drønn, så skumsprøyten står
i et kok. Tåken ligger tykk over
fjelltoppene. Det har så smått be
gynt ~ regne. Vi stuer oss sam
men under en presenning. Seter
gjentene kniser og har moro.
Med spøk og latter og i strålende
humør farer vi over fjellet ned til
Heimsæta. (Fortsettelse.)



28 TEGN OG TALE

Hovedkontor: Treungen i Telemark
Treungen Bruk. Treungen
Kjeddengodden Bruk. Fyrresdal

østra Bruk. Tvedestrand

SAGBRUK OG HØVLERI

Personalia

William Ludviksen.
1. nyttårsdag døde William

Ludviksen. Med ham er gått bort
en mann som gjennom praktisk
talt hele sitt liv var opptatt av og
beskjeftiget med saker og ting som
gjaldt de døves foreningsliv. For
alt som han tok del i, gikk han
inn med glød og interesse, og hans
virksomhet spente over et vidt
felt. Han var således med ved

lyttet utenfor døren. Så ble vi så
redde at hjertet holdt på å stanse,
fordi vi trodde at de samme ty
vene skulde komme igjen og ta
oss med til mor og far, som ty
vene gjemte. - Men da døren ble
åpnet, stod sannelig mor og far
der. Og vi styrtet til mor og far.
De ble forundret fordi vi hadde
kledd på oss. Derfor spurte mor
meg: «Hvor skal du hen?» Og
jeg svarte: «Min bror og jeg skul
de ut i byen og lete etter dere.»
Så forstod mor alt sammen. Så
kledde vi av oss og la oss til å
sove igjen. - Puh, så redde vi
var at tyvene skulde ta oss! Men
i stedet kom jo mor og far. Og
de skal aldri gå fra oss, for de
skal si fra hvor de skal gå hen.
Derfor er jeg ikke noe redd mer.
Og vi var så glade fordi mor og
far kom levende heim. Ikke sant?

Jan A. Johansen, 13 år.

Norsk stil.

Det blir en utgift, men jeg hå
per <'dIe vil forstå at denne i leng
den blir det billigste siden det gjel
der å være mest mulig rask i ven
dingen ved et eventuelt bombe
angrep. Vi har et slikt anlegg
heime hos oss, det har virket 3-4
ganger til vår fulle tilfredshet.
Derfor stiller jeg denne ideen gra
tis til nytte for bladets lesere.

Sven Braathen.

Det var en gang da jeg var li
ten. Min bror var 3-4 og jeg
var visst 6-7 år. Vi lå i sengen
om aftenen. Min mor og far skul
de sove. Jeg visste ikke at de
skulde på kino. Og vi sovnet så
tidlig, og mor og far var gått på
kino, da jeg våknet og gikk på
W. C. Da oppdaget jeg at mor
og far var borte. Og jeg tenkte
at de skulde komme, men de kom
ikke.- Og så ble jeg redd og skar
i å gråte. Når jeg gråt, våknet
min bror og hørte at jeg gråt og
hulket så fælt. Og min bror løp
til meg fra soveværelset og ut i
stuen, hvor jeg satt på sofaen. Så
snakket vi til hverandre om mor
og far. Vi trodde at mor og far
var stjålet av noen tyver som
ringte til dem. Og vi trodde at
min kjære mor og far skulde aldri
komme heim mer.

Så begynte vi å gråte på nytt.
Men så ble vi enige om at vi skul
de kle på oss og gå til tante Ester.
Klokken var halv elve. Da vi var
ferdige med å kle oss, så skulde
vi gå. Men m111 bror stanset og

En gang jeg var redd.

Treungen Bruk

nattlig' fl1jafarm.
Når flyalarmen går, kan de hø

rende straks ta sine forholdsregler.
Men hvordan stiller det seg med
de døve som sover alene om net
tene? De fleste har vel på for
hånd ordnet seg med sine vert
inner eller bekjentskaper i samme
hus, og overlatt dem sine nøkler
eller avtalt andre forholdsregler.
Det er vel og bra, men det blir
en del tidsspille på denne måten,
da jo de som skal varsku, må ha
tid til å kle på seg og fly opp
eller nedover en eller flere etasjer,
kanskje endog gårdsplasser, etter
først å ha funnet fram de riktige
nøkler. For å få minsket antallet
av de tapte minutter mest mulig,
har jeg et forslag som sikkert er
anvendelig for de fleste døve.

Ta en bordlampe, lampett eller
stålampe, som det kan brukes
sterkt lys i, og plaser den ved sen
gen, helst like over hodeenden.
Dens ledning føres til nærmeste
velvillige hørende nabo. Når
alarmen går, kan naboen sette på
kontakten og lyset skinner på de
sovende døve, så de våkner og blir
ferdig på korteste tid.

Med vertens velvilje (eller ret
tere samkjensle) kan de få en elek
triker til å legge en provisorisk
(dvs. i den tiden det er krig) led
ning den korteste veg. Vedkom
mende elektriker vil sikkert vise
seg imøtekomq1ende med hensyn
til ledning og støpsel, da det jo er
en livsviktig sak. Bruk stikkon
takt, da det med en bryter ikke
kan sees om strømmen står på,
siden lampen står på et annet
sted.
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Smed Edvard Landeng fyller
65 år den 3. mars. Han er født
på gården Landeng i Hemnes pre
stegjeld. Han gikk på Lyngs skole
i Trondheim. Han ble konfirmert
i 1895. Han var heime inntil han
fylte 17 år. Vinteren dette år
rodde han Lofotfiske i lag med
sin far. Etter heimkomsten begyn
te han i smedlære på Hemnesber
get, da' han ikke likte seg som
fisker. Etter 4 års læretid reiste
han til Trondheim og var der 11/2

år for å utdanne seg videre. Rei-

stiftelsen av Døves Turn- og
Idrettsfore~ing i 1907 og stod som
medlem helt til sin død. Foruten
forskjellige styreverv deltok han
ivrig i rekonstruksjonen i 1920
og i arbeidet med reisningen av
hytten i Nittedal. I Den nye Dø
ves Forening av 1921 var han sty
remedlem og seinere formann.

Men sin største in teresse og det
meste arbeid ofret han på drama
tikken blant de døve. Den 14. ja
nuar 1923 tok han initiativet til
stiftelsen av Døves Dramatiske
Klubb og ble ved samme anled
ning valgt til formann - et verv
som han innehadde helt til 1943.
Med sitt arbeid her har han i rikt
monn bidratt til å lyse opp i til
værelsen, som for de døve ofte
kan bli grå og ensformig. De
døve skylder ham her stor takk
for hans entusiasme og. uoppslite-

Frk.ne Doris Hagen og Signe
Eriksen ble bisatt i Bragernes kre
matorium mandag den. 8. januar.
At det var mange som ønsket å
vise sin deltagelse, gav den ene
stående store dfltagdse det mest
slående bevis på. Allerede lang
tid før høytidelighetens begynnel
se var krematoriet fylt til siste
1 00 op ass, og mange matte ga uten a

komme inn, tross man tok i bruk
alle rom og ganger som kunde gi
plass til besøkende. På katafal
ken var de to bårer plasert ved
siden av hverandre, helt dekket av
kranser og blomster, hvorav man
ge fra institusjoner og døvefor-

. eninger. Bak bårene var plasert
Drammen Bokbinderforenings fa
ne, hvilken forening begge var
medlemmer av. Det var møtt
mange tilreisende døve fra distrik
tet og Oslo. Høytideligheten åp
nedes av Evjus trio som spilte
Griegs «Ensomme vandrer», hvor
etter forsamlingen sang «Jesus det
eneste, helligste, reneste». Pastor
Bonnevie Svendsen forrettet sam
tidig både med tegn og tale. Han
talte vakkert og gripende over de
to avdøde som han jo kjente så
godt. På familiens vegne la pre
sten vakre kranser på bårene,
hvoretter fulgte en lang rekke
kra~ser med gode og kjærlige ord
fra vennelag og arbeidskamerater.
Vi nevner kranser fra: Drammen
og Omegns Døveforening og fra
nærmeste venner i Drammen ved
Finn Johansen, Oslo Døvefor
ening ved Anker Gusfre, Østfold
Døveforening, Rjukan Døvefor
ening og Døves Ungdomslag ved
pastor Svendsen, Drammens Bok
binderforening, arbeidskamerater i

Drammen m. fl. Pastor Svend

sen talte gripende ut fra bibel

ordet hos Esaias: «Det folk som

sitter i mørket, har sett et lys, og

for dem satt i dødens skygge, er

er lys oppstått.» Etter talen sang

lige gode humør som var både
smittsomt og stimulerende.

Også innen det arbeid som gav
ham hans levebrød, vant han ven~

ner og anerkjennelse for plikttro
het og samvittighetsfullt arbeid.
Han ble bare 58 år gammel.

Ved bisettelsen i det nye kre
matorium ble han fulgt ikke bare
av familien, men også aven stor
skare av venner, forenings- og ar
beidskamerater. Under varme
minneord ble tallrike kranser lagt
på båren, bl. a. fra De Døves For
ening, Døves Idrettsforening, Dø
ves Dramatiske Klubb, Døve Da
mers Idrettsforening, disponenten
for Den Norske Skofabrikk, Sko
tøyarbeiderforbundet og fra ar
beidskamerater, og Døvedrama
ten.

Fred med hans minne.
R. C. Lindgaard.

ste derfra til Båsmo svovelkisgru
ver, hvor han fikk plass som smed
og var der i 4 år. I 1906 startet
han smedforretning sammen med
sin svoger på Hemnesberget. Kom
paniskapet bestod i 9 år. I året
1915 oppløstes kompaniskapet,
idet svogeren gikk ut og Landeng
overtok hans part. Etter den tid
var han eneinnehaver av forret
ningen, som han drev til våren
1940. Da ble hans forretning og
private heim lagt i aske ved krigs
handlinger, så han stod på bar
bakke. Så reiste han til Mo i
Rana, hvor han fikk plass som
smed i statens vegvesen.

Han har kjøpt et nytt, svensk
hus på Hemnesberget, hvor hans
familie bor.

Han var en av Helgeland Døve
forenings stiftere og har vært for
mann fra 1935 til no.

Vi døve sender ham vår gratula
sjon i anledning hans 65-årsdag,
og ønsker at han fremdeles må få
virke til gavn og framgang for
vår forening. O. F.

oat.65
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Minneord
Doris Hagen

omkom ved flyangrepet i Oslo
nyttårsaften. Plutselig og ubarm
hjertig kom budskapet om din
død, Doris. Vi var som lamslått.
Håpet i det lengste at det måtte
være en feiltagelse, men dessverre
brakte avisene oss melding om at
det var den bitre sannhet. Vi har
vanskelig for å tro det at du, den
gode, blide Doris, ikke lenger skal
ferdes sammen med oss. Vi gle~

det oss alltid når du kom på be
søk, for med ditt blide, smilende
vesen spredte du alltid solskinn
om deg. Du var en av dem som
bare hadde venner, Doris. Alle
som kom i berøring med deg, måt~
te bli glad i deg. Glad og for~

nøyd reiste du inn til Oslo til
hyttårsfest, og så plutselig ble du
revet vekk. Vi, dine døve ven
her, står fattige tilbake i dyp sorg.
I Drammen og Omegns Døvefor~

ening vil savnet bli stort, for vi
var jo så få og ble knyttet så
hær til hverandre, derfor blir
Smerten over å miste deg så uen
delig stor. Mange tillitsverv had
de du i foreningen, alltid var du
villig til å ta fatt. Du var glad i
foreningen din, trofast og pålite
lig, og du nedla et stort arbeid
for den. Vi takker deg, Doris, for
alt hva du gav oss. Vi vil bevare
ditt minne.

Signe Eriksen
omkom ved flyangrepet i Oslo
nyttårsaften. Også du, Signe, er
blitt revet bort fra oss, dine ven
ner og dine kjære heime. Du som
vi satte så høyt og som vi ventet
oss så meget av. Midt i din beste
alder, full av virkelyst og tro på
livet. Og så plutselig er du borte.
Det er ufattelig. Vi, dine døve
venner, står fattige tilbake i dyp
sorg. Sammen med din beste venn
inne reiste du glad og fornøyd inn
til Oslo til nyttårsfest. Dere holdt
alltid sammen dere to, og sammen
gikk dere også i døden. Det stod
alltid slikt friskt vær av deg,
Signe. Du var full av liv og kraft.
Vi gledet oss alltid når du kom,
og vi lærte etter hvert å sette umå
telig stor pris på deg. Ditt gode
hjerte fornektet seg aldri, alltid
var du villig til å hjelpe der hjelp
trengtes. Jeg husker på general
forsamlingen i foreningen for bare
tre uker siden. Mange tillitsverv
fikk du, og du gikk med liv og
sjel inn i arbeidet for foreningen,
og tapet vil bli vanskelig å er
statte. Savnet vil bli stort, for vi
hadde jo så mye felles, vi var jo
nærmest som søsken vi døve. Der
for er det så smertelig å miste deg.
Så ha da takk for alt hva du gav
oss, Signe.

Vi vil bevare ditt minne.

man «Så! 'ta da mine hender»,
hvoretter trioen avsluttet høytide
ligheten og foredrog Griegs «Vå-

ren». De som var til stede, fikk
overvære en gripende høytidelig"
het som vil minnes.

Sven Braathen og Sverre Klem
metsen var marskalker.

Finn Johansen.
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Kommentar til
«VAR FORENING»

Det var med glede jeg leste herr
Ruuds foredrag i julenumret over
«Vår forening». Hvorledes han
skildrer de sanne forhold hvor
under de døve medlemmer lever
og ikke kjenner til at det er plikt
og ansvar for hver den som har
forutsetning med vilje og evne til
å fremme åndsutviklingen blant
de døve innen foreningsmøtene.

Nå, hva er egentlig foreninger
stiftet til? Er det ikke fra første
stund det å samle døve til hygge
lig samvær, hvile og fred fra de
res daglig strid og møye i deres
arbeidskår? Det er bra og må til
med opplysningsarbeid ved litte
rære kretser, - det blir jo å ar-

Navneforandring.
Erling Svendsen, Stavanger, har

fått departementets tillatelse til å
anta etternavnet Sigmo som
slektsnavn.

Olaf R. Olsen, Oslo, har fått
tillatelse til å anta navnet Odd
vold som etternavn.

Forlovelse er inngått mellom
Dagny Heiestad og Wilhelm
Schrøder, begge Oslo.

Ekteskap er inngått mellom
Magnhild Ringen, Grorud, og
Ragnar Saltnes, Oslo.

beide, arbeide oppover, stadig
framover, for det er ingen ende
på hva vi trenger å opplyses om.

Jeg konkluderer med at det
samtidig også arbeides for selska
pelig underholdning i en eller an
nen form. Det må være avveks
ling til, skal livet i foreningsmø
tene ikke dø ut.

Vi har jo· Dramatisk døves
klubb, som burde spille lette ting
ut fra livets evige mølle. Og vi
kan sette opp diskusjonsemner ved
oppslag en tid i forvegen, så med
lemmene kan være forberedt.

Jeg anser diskusjon for et vik
tig ledd i foreningsprogrammet,
for derved kan trin for trin opp,
øves i å si sin mening rent ut.
Det kommer ikke an på å være
lærd som og herr Ruud skriver om,

o I omen a ta e apent ut fra hjertet.
Det virker bedre enn mangt et
kunstarbeidet langt foredrag, som
ender med at tilhørerne får et for
virret inntrykk av det hele. Når
no medlemmene blir vekket opp
til å granske sitt forhold til for
eningen, kan det oppstå litterære
krefter, som i samhold med pio
neren herr Ruud kan fremme opp
lysningsarbeidet i høy grad, sam
ti.dig med selskapelig underhold
nmg.

Motto: «Alt til beste for døve»
må være vårt mål!

Axel Fleischer.

Det er nok mange som ikke tror
det skjer mirakler i vår tid. Man
sier det var i Jesu og apostlenes
tid at det kom fram synlige mi
rakler, - det vi leser om i ny
testamentet.

Javel, det er så. Jesus måtte
gi synlige beviser på sin makt for
å dra folket til seg ved at gi dem
troen på at for Gud er intet umu
lig.

Den lille tildragelsen med at Je
sus i taushet gav den døve mann
ørens lyd gir noe å tenke på. Den
døve manns pårørende vilde knapt
tro at det var skjedd et mirakel.
Jesus tok jord opp i sin hånd,
spyttet på det og vendte sine øyne
opp mot himmelen og sa: «Effa
ta,» idet han la jordklumpen i den
døve manns ører_

Kjemikalier som lægebestanden
benytter til å lage medisin av, be
står av jord, svovelsyre, saltsyre
etc., hvorved menneskene blir av
med sykdom og blir friske; det
kan også være et mirakel sådan
ubevisst.

Lægen kan ikke gjøre mirakler,
men bare gi pasienten troen på at
om han følger lægens anordninger
blir han frisk, .og om det gh

o o d osmatt, sa er et a øve seg i tål-
modighet, så gir Gud sin velsig
nelse dertil.

Troens seier er det som skjer i
det usynlige.

At et menneske får en eller an-

Takk
til alle Daris Hagens og Signe

Eriksens døve venner. Hjertelig
takk til hver enkelt som viste oss
kjærlig deltagelse ved deres plut
selige bortgang. Familien.

Frk. Marie Syversen, Oslo, fyl
te 60 år 17. februar.

Lærerinne ved Skådalen skole
for døve, frk. Gunhild Tharald
sen, fylte 60 år 20. februar.

Sniltilles Illtl\~;lref;ll.ril~ A.s
Sandnes

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

Ullstri kkegarn
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TH. MARTHINSENS SØLVVAREFABRIKK
TØNSBERG

A. Fl.

Fra Bergen
Skuespill i Døve
foreningens lokaler.

Når jeg no skriver om dette, så
tror jeg det er best at leserne først
får greie på hva som gav støtet til
at det kunde oppføres skuespill i
foreningens lokaler både annen
juledag sistleden og 14. Januar
• o
I ar.

I årenes løp har det enkelte
ganger kommet forslag om stiftel
se aven teaterkomite, hvis mål det
var å arbeide for at det i forenin
ken kunde oppføres revyer og

virket litt uheldig på den øvrige
del av akten. De to siste aktene
ble spilt helt igjennom utmerket,
særlig den siste. Som den stram
me, samtidig fortvilte sersjanten i
annen akt spilte Kjell Andersen på
en utmerket måte. Likeledes var
det med Harald Nesse som hadde
rollen som "Vriom», og ved sitt
komiske spill satte han latter
musklene sterke svingninger
gang på gang hos publikum. I den
siste akten medvirket Alf Olsen
som doktoren med den ovennevn
te «Vriom» som motspiller. Om
hans ytelser som den rolige dok
toren, hvis tålmodighet og selvbe
herskelse «Vriom» stadig satte på
hard prøve ved sine tåpelige ord'
og oppførsel, var det bare en me
ning. Det må sies om ham at
han viste godt skuespilltalent. De
øvrige opptredende viste også
flere god sider, og det er selvsagt
av stor betydning at de kommer
under kyndig vegledning.

I pausen mellom de to siste
aktene ble det lest opp en humo
ristisk artikkel (ang. en hendelse
på en overfylt trikk) av Nils
Gjerstad, forfattet av Harald
Nesse, og stor munterhet fulgte
slag i slag hos publikum. Ekte
Bergens-humør! Etter uttalelser
fra flere døve og hørende, hevdet
de at det var det beste stykket de
hadde fått opplest på lenge. Ja,
Harald Nesse og Nils Gjerstad
skal ha æren for dette.

Etter stemningen å dømme hos
publikum, kunde man forstå at
de var begeistret for det arrange
mentet teaterkomiteen hadde fått
i stand. Likevel er det noen ting
jeg vil bemerke, da de er viktige.
Publikum ble ikke gjort oppmerk
som på hva aktene hette og hva
rollene skulde handle om, gjen
nom f. eks. oppslag eller program.
Og så en annen ting som kan
skje synes ubetydelig, merr allike
vel viktig, nemlig at det burde
være slått opp plakater i salen:
«Røkning forbudt». Dette mener

skuespill til underholdning for
døve. Det ble diskutert, men det
ble bare med diskusjonen, kanskje
grunnet manglende initiativ. Men
så snudde bladet seg, det hendte
i fjor høst. Det var nemlig blitt
oppført et lite skuespill (lystspill)
i Døvehytten på Totland i anled
ning av et geburtsdagsselskap som
to døve hyttekamerater arranger
te, og takket være de opptreden
des resultater ble det utløst stort
bifall hos de tilstedeværende. No
var man interessert, og som følge
herav ble det stiftet en teaterko
mite. Komiteen består: Formann
Harald Nesse, nestformann Alf
Olsen, medarbeidere Nils Gjerstad
og Kjell Andersen samt underteg
nede som kasserer. No kom man
i gang, og straks kunde man sette
opp et større skuespill (lystspill)
med 3 akter. Dette ble oppført
annen juledag. Den første akten
var "Ektemannen, vennen, konen
og elskeren», de to andre var sam
menhengende, henholdsvis"Vriom
og sersjanten" og "Vriom hos
doktoren». - Skuespillet ble opp
ført igjen den 14. januar etter hen
stilling fra flere hold. Underteg
nede som var til stede ved siste
oppførelse, vil no driste seg til å
framkomme med sin mening om
skuespillet og de opptredende.

Den første akten var stort sett
bra, men i slutten av akten grep
en av de opptredende inn på et
for tidlig tidspunkt, slik at det

gammelt, u6runelig sølv, så la oss om,
ar6ei~e ~et til vanner! og ge~igent

uuA~Vf§ØlLvvlf

.ca Deres gullsme~ vise Dem hva De nan
få av vanre ting i

""A ~ V f § Øl IL V § f ~ Il f INJVII

fra

noeDe

nen skade på sitt legeme å bære
for lang tid eller for livstid, er et
kors som alltid vil minne ham om
at han er en synder og derved dri
ves til å søke Gud og hans nåde.
Og det er et klenodie som gir sje
len fred og hvile, hvilket Jesus
innbyr oss til, om vi søker ham i
vår sjel og hjerte. Det blir da et
mil"akel i vårt indre liv!

Gud har lenge vært langmodig
med oss mennesker, så han til slutt
måtte gi oss harde betingelser for
å leve, forårsaket ved krigen med
redsler og alle trengsler, død og
sorg. Det måtte til, og vi ser no
det som er spådd i Johs.' Åpen
baring, at mange omsider vender
sitt sinn til Gud og Jesus. Det er
også et mirakel.
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Juletrefest i Bergen
I Bergen ble festen berammet til

søndag den 7. januar i foreningen~

lokaler. Man samledes først l

Domkirkens skrudhus til gudstje
neste kl. 13. Det var godt fram
møte, bl. a. såes en del utenbys
døve. Pastor Stueland holdt pre
kenen over dagens tekst: «Kristus
som lyset i tidens mørke." Denne
hans preken <>jorde et sterkt inn-

l:> o

trykk på de tilstedeværende pa
<>runn av sin kraft og fylde. Etter
~udstjenesten spaserte vi til døve
foreningen, hvor festen var aver
tert til 14,30. Døveskolens dag
li<>stue måtte for anledningen bru-l:>

kes til garderobe for festens del-
tagere. På grunn av gassrasjone
ringen måtte middagen, som be
stod av god gammeldags laps
kaus, forberedes flere dager i for
ve<>en 0<> <>av festkomiteen øketl:> l:> l:>

arbeidsbyrde mot tidligere år.
Festen ble åpnet av festkomi

teens formann, Andor Arnesen,
som takket for frammøtet og øn
sket velkommen til festen, likesom

jeg bør tas med når komiteen set
ter opp neste skuespill.

Til slutt kan jeg si med god
samvittighet at teatret har gjort
et godt puff framover ved siste
spillet.

Det gjøres oppmerksom på at
teatret ikke har fått noe navn,
men det går no en navnekonkur
ranse, og det er å håpe at teatret
får et passende godt navn.

Ber<>en den 23/1 - 1945.l:>

Torkel Eikjeland.

A.S NYBYGG
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han ønsket alle et godt år. Pastor
Stueland leste bordbønnen. Da vi
hadde inntatt måltidet, rettet pa
stor Stueland på alles vegne en
takk til festkomiteen for dens ar
beid for å skape en hyggelig fest
for deltagerne. Seinere på dagen
ble det servert kaffe til medbrakt
mat. Så ble det gang rU,ndt jule
treet, hvor julens sanger ble ledet
av pastor Stueland. Da sangene
ebbet ut kom julenissen på besøk,
0<> barna likte godt nissens spøke-

l:> bOfulle prat. Selv om nissen var a-
o o lde varm og svett, sa matte un

etter barnas ønske danse rundt
juletreet med dem. Nissen stemte
selv opp med «Så går vi rundt om
en enerbærbusk". Det ble utdelt
<>aver til barna, hovedsakelig bø-
l:> k '1 dker. Billed- og malerbø er t11 e
små og bøker med fortellinger til
de større. Da barna var gått heim,
begynte de voksne å leike seg. Det
ble kalt fram 4 damer og 4 herrer
av de mest intelligente som skul-

o o lde skrive svar pa 11 spørsrna.
Spørsmålene var både morsomme
0<> underholdende. Bl. a. ble detl:>

spurt hvor mange kilo en av de
tykkeste herrene veide. Men da
mange hadde nærliggende"tall, kom
en spøkefugl og forlangte ham
opp på en kjøkkenvekt for kon
trollens skyld. Etterpå leikte vi
litt av hvert av de gode, gamle
leikene, og da vi var samlet i ring
for å leike «Ut å gå på brann
vakt", fant en spøkefugl på et
innfall. Han så seg rundt i rin
gen og spurte om noen var flink
i gymnastikk. Han måtte kunne
vri kroppen godt, for ellers nyttet
det ikke å melde seg. Endelig
meldte en seg som lot til å være
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c. A. Pedersens eftg.
St. Mariegt. 76

BAKERI OG KONDITORI

Telefon 206 - Sarpsborg

laget av gummi etter bevegelsene
å dømme. Så begynte spøkefug
len å kommandere: «Opp ad
strekk, kne bøy" osv. Så sa spø
kefuglen: «Finn en alminnelig stol
til meg." Så ble gjort. Så ble
gummimannen bedt om å legge
seg på kne i golvet og håndfla
tene likeså, og løfte ene foten opp
på stolsetet. Så ble stolen flyttet
litt, så foten måtte holdes oppe
med egen hjelp. Så spurte spøke
fuglen: «Kan du' si: Vov-vov?"
Først da gikk spøken opp for de
omkringstående ved synet av ham
på golvet i en stilling som en
hund ved lyktestolpen. Latterbrø
lene var orkanaktige. Den arme
stakkaren kom seg fort på bena
igjen, og ergret seg vel grønn over
at han plumpet ut i spøken me~

begge bena og resten av gummI
figuren sin. Men så vilde klokken
ha et ord med i laget. 10 run
<>ende sla<> minte oss på at detl:> l:>

var sperretid klokken 11, og alle
som hadde lang veg, måtte bryte
opp og vandre heimover.

Festen gav oss hygge og vel
være, og alle følte seg tilfreds med
dagen.

Bergen i januar 1945.

H. N.

BYGNINGS· OG ENTREPRENØRFORRETNING

Brattørgata 4 - Tro n d hei m - Telefoner 3246. 6760
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Fra ~Ia"anqer
Tradisjonen tro holdt Stavan

ger Døveforening også i år sin
juletrefest tross i vanskelighetene
vi har å kjempe med no, f. eks.
leie av lokale osv. Men no som
så mange ganger før ble også disse
vanskeligheter ryddet av vegen,
og vi var så heldige å få leid For
bundsheimens kafe. Lørdag den
6. januar gikk festen av stabelen
med 58 deltagere. Nesten uteluk
kende døve. Et imponerende tall
når vi tenker på hvor mange døve
det er i foreningen. Etter en kort
velkomsttale av festkomiteens for
mann, herr Gilsvik, ble ordet gitt
til pastor Brekke, som holdt e
kort preken, og sluttet med å tak
ke dem som hadde fått i stand
festen, og utbad ønsket om at det
måtte bli en hyggelig aften til gle
de for allesammen. Så ble man
servert lapskaus og til dessert grøt,
og at det smakte, kan flere enn
undertegnede bevitne. Etter ma
ten fortsatte festen med leiker av
forskjellige slag. Ved 23-tiden ble
vi servert kaffe og kaker, og det
ble holdt et par anslående taler.
Særlig var jubelen stor da litograf
Axel Carlsen viste seg på talersto
len, og de ord han da rettet til
ungdommen, fikk nok mange av
disse til å tenke litt dypere over
begrepet «døveforening»~ Jeg vil
her sitere et par ord av hans tale:

«Når vi no er samlet til fest
her, vil jeg gjerne si dere unge et
par ord. Vi døve her er så heldige
° h fO °a a att vart «Døves Hus», og
derfor bør dere unge slutte opp
om vår forening, utvikle deres ev
ner slik at dere når den tid kom-

Dem som ynker seg i vånde,
gå med trøst og hjelp til hånde
og vær dem en nådig Gud!
Jesus, du som for oss døde,
la den neste morgenrøde
bringe dem et frelsens bud!

Tenk på dem som ferdes ute
medens stormen slår mot rute,
før dem til sin bolig trygg.
Dem som om på havets bølger
trofast sine plikter følger,
med din varetekt omskygg.

La ditt øye våke over
meg i natt imens jeg sover,
så jeg hviler søtt og trygt.
Med din miskunn følg oss trolig,
tenk på dem i lykkens bolig
og på dem j sorg og frykt.

•

den tiden, kan ikke bli tatt i be
traktning, men må utstå til neste
nummer.

Kontingenten betales forskudds
vis. Se etter om du skylder, men
husk på å sende pengene rekom
mandert eller pr. postanvisning.
Vi overtar intet ansvar for penger
i alminnelig brevforsendelse.

s.

Deg, min Gud, jeg gjerne vilde
elske, tjene - akk, men ille
ser det ut i sjelens grunn.
nådens dekke ut du brede
over all min synd og lede
meg til bedring med hver stund.

J a, det er en salig glede
når det lykkes oss å bede
rettelig i tro og håp.
Av sin byrde hjertet trykkes,
la det no i aften lykkes,
bøy ditt øre til mitt rop!

Slukt er dagens lyse flammer,
ensom i mitt stille kammer
beder jeg min aftenbønn.
Mens vi bor i dødens dale
er det godt med deg å tale,
kjære Gud, i lys og lønn.

Vi henstiller til alle tilsluttede

døveforeninger å sende inn for

eningenes adresse, så alle døve kan

bli bekjentgjort om det i «Tegn

og Tale»s adresseliste. Alt blad

stoff skal være redaksjonen

hende innen:

Kom så, Herre Krist, omsider
når mot livets kveld det lider,
kom å ende jordens ve!
Mørkt er gravens sovekammer,
men for all vår sorg og jammer
skal vi hist ditt åsyn se.

Nr. 3 innleveringsfrist 3. mars
,> 4 -»- 12. ap~I;.

» 5 -})- 18. mal

»6 -»- 23. JUlll

» 7 -})- 28. juli
» 8 -»- 8. septbr.
» 9 -»- 13. oktbr.
» 10 -l>- 12. novbr.
Manuskript som blir sendt etter

Stranda Møbelfabrikk

STRANDA
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H. S.

Fabrikasjon av ferdige hus. dører. vinduer.

trapper og innredninger

Tangar Dampsag og HøYlerl A.s
Etabl. 1880 - H A LD E N - Telefon 6033

Ert skjebne i livet jeg engang har fått,
jeg kan ikke høre, jeg har det ei godt,
alt er så trist og så tungt og forlatt,
en sykdom som liten har hørslen min tatt.

Helgelands døve. Alle, både fri
ske og sterke, unge og gamle døve,
vil sikkert glede seg i sitt eget
samlingssted, hvor de mer og let"
tere enn før kan hygge seg godt
hver gang de kommer sammen dit
og oppholder Sl:g der en eller fle
re dager, mens de er til stede ved
gudstjenesten og stevnet. Den
som aldri har lyst til å komme til
kirken for å høre Guds ord, er et
offer for sin egen uvitenhet. I
mange heimer i Helgeland sitter
enno syke og gamle døve som har
vanskelig for å reise til samlings-

skjebneEn

Tålmodig jeg vandrer omkring her på jord,
ingen forstår meg, nei ikke et ord.
Vlsste du blott hva som bor i min sjel -
jeg er glad i dere alle, jeg vet det så vel.

Jeg hører ei musikk, ei tale og sang,
hos Jesus det kommer, jeg vet det en gang,
hos ham skal vi synge og juble, le,
til englene; harper vi da synger med.

I nr. 6 av «T. og T.» f. å. har
jeg med stor interesse lest Helge
land Døveforenings formann Ed.
Landengs «Opprop fra Helge
land Døveforening». Jeg vil også
skrive litt om dette. Helgeland
er et stort og godt land, men der
bor de døve mer spredt enn vi
her i Søndre Salten. På vår prest
Skalleruds reiser omkring i Hel
geland i de siste 11 år sammen
kalte han ofte så vel mange som
få døve til gudstjenester og stev
ner. Etter krigens slutt skal det
bygges et nytt samlingssted for

God pengehjelp til Helgelands
samlingssted for døve.

~'La 1J.,u.e'Lifje
Svenska Davstumfarbundet

hadde kongress i Stockholm den
6. og 7. januar, hvorved det fat
tedes definitivt beslutning om å
slå sammen Svenska DavstumfOr
bundet og Sveriges Davstummes
Riksfarening. Også begge organi
sjoners blad slåes sammen innbyr
des og med Sportbladet. Redak
tør for dette sammensluttede blad
er herr Nils Berggren, Malmø.

Til formann i den nye sam
mensluttede organisasjon valgtes
konsulent Bror Malmberg. Øv
rige styremedlemmer ble pastor
Svcnfors, frøken Elsa Fondelius,
red. N. E. Berggren, herr O. Ry
den, arkitekt Gasta Wiberg, herr
Kurt Ericson, fru Vilma Renner
og herr H. Ternby.

Døvekonsulentene trådte sam
men 8.-9. januar. Der disku
tertes bl. a. faglig opplæring og
valg av fag, filmframvisninger
ved sammenkomstene samt kon
sulentenes medvirkning i de døves
arbeid. Det besluttedes også opp
rettelse av et for hele landet ens
artet register over de døve, om
fattende bl. a. sosiologiske opplys
l1lnger.

mer, da vi eldre som har stått og
vernet om foreningen etter hvert
faller fra, kan stå beredt til å
overta arven etter oss.»

Disse ord bør enhver ung ta seg
til miime, og det var derfor gle
delig at så mange unge døve had
de funnet vegen til denne festen
og fikk høre Carlsens inspireren
de tale.

Denne i alle deler vellykkede
fest sluttet litt over midnatt etter
at alle deltagerne først var blitt
fotografert. Og alle drog hver til
sitt i bevisstheten om at det had
de vært en gild aften.

K. Samuelsen.
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kr. 1090,-

Bidrag mottas fremdeles med rakk..
for Helgeland Døveforenings ferieheim

o l a f Fos s,
kasserer.

Helgeland Døveforenings
ferieheimsfond

5,
10,
5,-

5,
5,

10,-

5,
5,
5,
5,-

10,
5,

5,
5,-

15,
2,
5,-

10,
5,
5,
3,
5,
5,

2,-
10,
5,
5,
5,
5,
5,
5,
5,
3,

5,

5,-
10,

5,

5,

5,

5,

3,

5,

5,

5,-

10,-

20. Petter Holberg, Kr.sund
21. Nils Stokke, Stjørdal. . .. »

22. Jørgen Einmo, Heimdal »

23. Chr. Carlsen og frue,
Trondheim »

24. Reidar Femris, Bodø. . .. »

25. Bestyrer Langåker, TLh. »

26. Halvor Mjønes og frue,
TLheim »

27. Emil Henriksen, TLheim »

28. Hans Hansen, TLheim .. »

29. Gunnar Pelle, Røros .. »

30. Arm Husbyaune, Stjørdal »

31. Bernh. Bårdsen, Tr.heim »
32. Josef Ankile, Tr.heim .. »

33. Helmer Moe, TLheim .. »

34. F. Henriksen, TLheim.. »

35. Julie Brøstad, Levanger.. »

36. Margot Hegstad, Yærdal »

37. Kåre Røstad, Yærdal .. »

38. Ragnhild Røstad, Yærdal »

39. Sverre Sevaldsen, Frol .. »

40. Margot Falstad, Ekne .. »

41. Knut Hellem, Frol .... l>

42. Ingermund Myhr, Skogn »

43. Anna Yåden, Levanger.. »

44. John Søraker, Skogn »

45. Karl Lein, Yærdal »

46. August Langfa!d, Yærdal »

47. Arne Yalum, Yærdal
48. Einar StensIi, Yærdal
49. John Sørhaug, Yærdal
50. Egil Kaakaas, Tr.heim
51. Ole Hollager, Yærdal
52. Peder Hollem, Yærdal

53. Per Flå Trøite, Yærdal.. "

54. Grethe Røstad, Yærdal..

55. Anonym, Frol .

56. Birger Nordli, Yærdal .. »

57. Ole Hegstad, Yærdal . .. »

58. Johan Røstad, Yærdal .. »

59. M. Sivertsen, Levanger.. »

60. Ingemor Iversen, Frol .. »

61. Konrad Yåden, Frol .... »

62. Ragnhild Veie, Yærdal .. »

63. Helge Røstad, Yærdal .. »

64. Karl Ryan, Yærdal .... »

10,
10,
10,
10,-
5,-

~-

10,
10,
10,
10,
10,
10,-
5,

10,
5,

10,
5,

10,
5,-

» 340,-

» 505,-

» 100,
» 50,-

kr. 10,
» 50,
}) 35,-

bidrag til

Don Dio Jongelly, Yærdal kr.
Lunde Johansen. Tr.heim »

Peder Eidem, Tr.heim .. »

Jorulf Neergård, Ranheim »

Othar Martinsen, Tr.heim »

Jorulf Hju!stad, Stjørdal II

Anton Tårstad, Tr.heim »

Arnold Rønning, Tr.heim »

Ely Myrvang, Tr.heim .. »

John Stavnes, Selbu .... »

Ole Fagerhaug, Dombås »

S. Holsbrekken, Dombås »
Thore Skjørestad, Tr.heim »

Sigurd Aune, Tr.heim .. »

Kåre Næss, Tr.heim ....
Kåre Kristiansen, Tr.h.
H. Yestavik, Kr.sund N. »
Anders Hegdal, Inderøy »
Arild Moslet, Tr.heim.. »

Yi kvitterer for innkomne
vår ferieheim:
Dagny Hotran .
«Tegn og Tale» .
Arne Søraker .
InnsamI. ved Borghild Gård-

vik .
Audun Krokmo .
Innsamlet ved E. Hegstad

(fra 71 bidragsytere) ....
Tidl. innkommet, se nr. 9

i fjor ..

Fra
Helgeland Døveforening

1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.

Peter V. Kåsmo.

stedet. Døvepresten må selv reise
rundt for å besøke og trøste dem
som lever ganske alene og har det
vondt; det er ingen prester for
hørende folk som forstår deres

•tale; det er ingen som kan tale til
dem og gjøre dem glade og for
telle dem som vet lite om Guds
kjærlighet og gi dem nadverd et
ter Jesu vilje. Han sier: "Se, jeg
står foran døren og banker.» Om
noen vil opplate sitt hjertes dør,
så vil han komme inn og holde
nad verd med ham! En sådan
venn som Jesus er det vel verd å
opplate sitt hjerte for.

Ved god hjelp aven innsam
lingsbok som herr Ed. Landeng,
Mo i Rana, sendte meg og som
jeg viste fram for folk, fikk jeg
samlet i alt kr. 299,-. Innsamlin
gen gikk godt og strykende, da
mange snille folk både i Fauske
og Valnesfjord var svært villige
til å gi. Det var ikke mer enn
to dagers innsamlingsturer, så ble
jeg ferdig. Disse 299 kr. ble pr.
postanvisning sendt til Helgeland
Døveforenings kasserer, Olav
Foss, Elsfjord st.

Når bygningen av samlingsste
det for Helg~lands døve er endt
og alt er ferdig, så gi oss beskjed
om når det skal innvies. Det vil
bli en meget hyggelig biltur for
alle Salten Døveforenings med
lemmer til Helgeland.

P. s. Skulde ikke også Salten

Døveforening trenge å bygge et

nytt vårt eget samlingssted på

Løkås' heldigste sted mellom han

delsstedene på Strømsnes og Val

nesfjords kirke med god bilveg?

De tilreisende døve som har lange

reiser, kan godt bo i samlingsste

det, mens de overværer gudstje

nesten og deltar i stevnet så lenge

det varer. D. s.

Inneh. Gulbrandsen &. Sønner

SVEISE= OG MEK. VERKSTED

Telefon 1280 - Mandal
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Demosthenes fordømte engang
en motstander som samfunns
fiende, fordi «han aldri besøkte
barberstuene». Etter disse ord
skulde man tro at denne berømte
greske taler måtte være en slags
rådgiver i offentlige spørsmål hos
de peloponnesiske barbermestres
landsforbund. For det er en stor
feiltagelse å kalle noen for usosial,
som helst ønsker å la skjegget gro.
Det er en prøvelse, en avskyelig
het, ja en svøpe hver eneste dag å

ære nødt til å rake av seg de ny
grodde skjeggstubber (og litt av an
siktet med), en riktig Adams for
bannelse. Det er kun ringe trøst
å vite at våre fjerneste forfedre
og lignende primitive folk hadde
det enda verre - de pleide nem
lig å rykke ut skjegghårene. Det
var nemlig nødvendig å være glatt
i ansiktet når en skulde tatoveres,
men en annen praktisk grunn gjor
de seg også gjeldende. I kamp var
skjegget nemlig en krigers svake
ste punkt, og Aleksander den
Store utstedte derfor denne befa-

65. Arne Røstad, VærdaJ .. " 10,-
66. Alf Eriksen, Værdal ...." 5,-
67. Pedro og Carino Arnos,

Oslo " 50,-
68. Theodor Stiklestad,

Værdal » 5,-
69. Otelie Hegstad, Værdal. .» 2,-
70. Aneus Hegstad, Værdal. .» 5,-
71. Don Wio Wiarther,

Grong " 10,-

Tils. kr. 505,~

ling til sine makedoniere: «Rak av
det håndtak som fienden kan fan
ge dere med.»

Den dag i dag tar de innfødte
på Ny-Guinea to fibrer fra et ko
kosnøttskall og fester dem til en
snor. Med den venstre hånd tryk
ker de fibrene mot det sted som
skal plukkes, med den høyre tvin
ner de snoren og rykker til, hvor
ved fem hår ad gangen pleier
fiølge med.

Hver morgen gjennomgår mil
lioner av menn den daglige tortur
å barbere seg, men de stakkars
mennesker som har blå hake lider
dobbelt, da de også må rake seg
om kvelden. På sitt beste er den
ne operasjon et tidsspille, på sitt
verste en pinefull handling. I alle
tilfelle er det en alt annet enn
enkel sak å få en glatt og hurtig
barbering med minst mulig irrita
sjon. Men siden det no engang er
moderne å være glattraket, kan vi
likså godt forlike oss med det og
forsøke å finne den beste måten å
gjøre det på.

Det viktigste element i denne
prosess er en god barberkniv. I
denne henseende har sivilisasjonen
ikke gjOrt noen nye framskritt.
Den gammeldagse, hulslepne kniv
er fremdeles det beste redskap som
er oppfunnet. Den er selvfølge
lig meget lett for å bli utskjemt
og fordrer betydelig øvelse for å
brukes riktig. I årenes løp har det
vært gjort forsøk på å overvinne
disse vanskeligheter, med det re-

sultat at en mengde oppfinnelser
har sett dagens lys. Det har for
det meste vært åpne kniver med •
beskyttere, blader som likner de
ler av kniver og den bekjente
høvel av grev- eller hakketypen
med det dobbelteggede blad. Det
er det sistnevnte som er mest ut
bredt. Sammenliknet med kniven
er det et ufullkomment redskap,
men er forholdsvis sikker og lett
å bruke, og er derfor mer popu
lært. Man skjærer seg iallfall ikke
så dypt eller så stygt. Men selve
bladene later meget tilbake å øn
ske; det er ikke nødvendig å for
telle her hvor meget de varierer
i skarphet og varighet, ikke bare
blant blad av et bestemt merke,
men også blader fra samme pakke
er forskjellige; dette gjelder også
de to egger av samme blad.
Dette skyldes delvis mangler ved
fabrikasjonen og mekaniske van
skeligheter, selv om det kan være
mulig å nå en høyere standard.
Dette vises av de blader man fikk
før i tiden og aV de gode blader
man av og til får no. De masse
produksjonsmetoder som brukes,
gjør det vanskelig å få framstillet
en riktig fin og skarp egg på bar
berbladene. De ble før slepet og
hvesset hver for seg, mens det no
er alminnelig å gjøre det i hele
bånd på tusener. Ikke bare her
ding, men trykking av skrift,
skjerping og hvessing skjer også
på denne måten, idet de først
klippes opp i enkelte blader straks

Ovenstående beløp har herr Einvind
Hegstad, Værdal, samlet inn i Trond-

. heim og ord-Trøndelag til Helgelands
Døveforenings ferieheim, hvorfor jeg på
de døves vegne i Helgeland sender ham
vår hjerteligste takk.

Helgeland Døveforening
O l a f Fos s,

kasserer.

Johs. Hansen
BUKSER- OG LEKTERKOMPANI A.S

ARENDAL



38

før pakkingen. Dessuten er det
stål som brukes, av bløtere kva
litet enn det som brukes i barber
kniver, av hensyn til at det skal
bøye seg i holderen. Det er alli
kevel mulig å framstille et blad
som på samme tid er bøyelig og
har en holdbar egg ved å gløde ut
en remse i mid ten. Men dette
kommer ikke til sin rett ved den
ovenfor omtalte masseproduksjon.
Til disse vanskelighetene kommer
at det ikke finnes tilfredsstillende
metoder til å prøve de enkelte
bladers -skarphet. Til tross for
«elektriske øyne» og annet rart,
finnes det ikke noen positiv måte
å bestemme et blads godhet på før
det virkelig blir brukt, og da er
det for seint.

Elektriske barbermaskiner har
vist seg på markedet i de siste år,
de har den fordel at en kan bar
bcre seg uten vann og såpe. Noen
bruker dem også i sengen, mens de
ligger og leser morgenavisen. De
res utvikling er enno på et tidlig
stadium, men de har et rikt felt
av muligheter foran seg.

Riktig stell av bladene må til
for å få det beste ut av selv de
dårligste. Litt olje på et nytt blad
og grundig tørking etterpå hindrer
rustdannelse. Det er antatt at en
kjemisk hinne danner seg på
eggen, da stål som blir utsatt for
luftens påvirkning, får et usynlig
lag på overflaten, sannsynligvis
av jernoksyd, som er det samme
som rust. Denne hinne er usynlig,
fordi dens tykkelse ikke er større
enn omkring 40 Ångstrøm-enhe
ter, altså tynnere enn den korte
ste lysbølge som kan sees. En tror
at det er bra å la denne hinne
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samle seg i flere dager, så den let
tere kan fjernes (i teorien), og der
for anbefales det å ha et sett på
flere kniver eller blader.

Det er selvsagt at det må en
god og skarp egg til for å få en
god barbering, men forberedelsene
dertil er også av viktighet. Å bru
ke vann alene gjør bare vondt 
klingen drar i hårene, irriterer hu
den og blir hurtig sløv. Mot dette
må det brukes midler til: 1) å bløt
gjøre hårene, så de skjæres lettere
over, 2) gjøre huden bløt og ela
stisk, så den gir etter og ikke skra
pes av, 3) framstille en masse som
støtter hårene, så de kan skjæres
over i den rette vinkel og 4) smø
rer klingen, så den glir lettere over
huden. Disse funksjoner utføres i
forskjellig grad av de mange bar
bersåper og kremer som utbys til
dette bruk, skjønt dette i virkelig
heten skyldes vannet. Hårene er
beskyttet med et naturlig lag av
olje som oppløses av såpen, så
vannet kan komme til; skummet
holder på vannet, så det ikke for
svinner. Såpen alkaliserer også
vannet til en viss grad, så det vir
ker bedre enn alminnelig vann
som bløtgjørende middel. Barber
såpe blir framstillet som tabletter,
i pulverform, i stenger, som krem
og i flytende form etter enhvers
smak og behag. Tabletter er det
mest økonomiske, kremer det be
kvemmeste. Slike produkter skul
de helst lages av passende ingre
dienser uten tilsetning av overflø
dige mengder av vann eller luft,
og heller ikke inneholde for me
get kokosolje som virker irrite
rende.

Man har og~å begynt å bruke
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barberkremer som smøres på uten
kost. De består ikke av såpe, men
er en slags «vanishing cream», som
praktisk talt ikke utløser noen al
kali ved å fuktes, og skulde der
for kanskje passe best for tørr el
ler ømfintlig hud. De påståes å
holde hårene bedre i stilling, men
de er oftest sammensatt av fett,
som det er vanskelig å få vekk fra
ansikt og kniv. Såper og kremer
er undcrtiden tilsatt mentol som
virker kjølende, og i likhet med
phenol, som også brukes, har en
lokalbedøvende evne. I samme
hensikt brukes chlorbutanol og
andre stoffer som er kostbarere.
Phenol virker imidlertid giftig på
enkelte personer.

Et nødvendig tilbehør til såpen
er barberkosten. Lange, bløte hår,
f. eks. av grevling, lager det rike
ste skum, og brukes i de bedre ko
ster, mens de billigere har for
stive hår og er mindre tilfredsstil
lende i bruk. De må være sterili
sert på grunn av faren for milt
brann. I tilbehøret inngår også
etterbarberingsvann, som er mildt
antiseptisk og astringent samt for
friskende. Dessuten brukes også
pudder, med en størst mulig be
standdel av talkum, jo finere, dess
bedre. Den skjuler som bekjent
bl. a. de steder som har unngått
kniven. Blødninger stoppes best
med et håndkle dyppet i varmt
vann og presset på. Blodstillende
stifter kan bevirke infeksjoner.

Angrepsplanen ved barbering er
en personlig sak, skjønt offensiven
som regel innledes med et angrep
på høyre kinn. Man bruker lange
strøk på skrå nedover, under ha
ken er det best å gå med hårvek-
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«Stavanger Avis» oppfrisker
nedenstående 50-årsminne i anled
ning av at en sverdfisk nylig had
de forvillet seg opp til Norges ky
ster.

Det er ikke hver dag det blir
fanget sverdfisk her på våre bred
degrader, og slett ikke så langt
nord som på Trondheimskysten.
Sverdfisken holder nemlig til i
tempererte og tropiske hav, men
det hender den forviller seg så
langt nord som til Norges sørkyst.
Likevel hendte det her om dagen
at det ble skutt en sverdfisk ved

sten og ikke mot. Underleppe
partiet er det vanskeligste sted,
hvor man må gå forsiktig fram.
Så vaskes først med varmt vann
og derpå med kaldt.

Vi er ikke i stand til å gi noen
henvisninger med hensyn til litte
ratur om dette emne, da slikt ikke
finnes her heime, såvidt en vet.
Derfor har vi tenkt at det måtte
være påkrevd med en slik artik
kel som vi no har laget. Til slutt
skal vi gi et lite vink for dem som
bruker såpe i stangform: Når man
begynner på en ny, tar man re
sten av den gamle, veter den litt,
gnir de to stykker mot hverandre,
trykker til og lar det tørke fast.
På denne måten blir den gamle
utnyttet til siste rest.

Str.
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Lyngholmen i Storfosen. Den had
de rendt seg på grunn og lå helt
hjelpeløs da folk fant den. Til å
begynne med trodde man det var
et havuhyre en hadde for seg, og
det var ikke fritt for at en så noe
engstelig på beistet. Imidlertid tok
noen karer mot til seg og fikk
den avlivet. Da viste det seg at
det var en halvannen meter lang
sverdfisk som veide over 100 kg.
Sverdet var 75-80 cm langt.

Eksemplaret var ikke av de stør
ste avarten, for sverdfisken kan
bli opp til 4 meter lang og veie
opptil 200 kg. En pleier derfor
fange den med harpun eller i svæ
re ruser. Men det var likevel en
god fangst, for sverdfisken er bra
som matfisk.

Sverdfisken hører til makrell
fiskene, og sitt navn har den fått
på grunn av overkjeven som er
forlenget og har form som et
sverd.

Den mangler tenner, skjell og
bukfinner. Kroppet,l er på over
siden blåsvart eller mørkebrun,
underkroppen er sølvhvit. Den le
ver av makrell og annen pelagisk
fisk.

::-

Denne sjeldne fangsten minner
om den berømmelige affæren med
bark «Lorenzo» av Haugesund,
som for nøyaktig 50 år siden ble
«torpedert» aven sverdfisk. Hos
de store sverdfiskene er nemlig
sverdet et fryktelig våpen, og ster-

HAREID
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ke og modige som disse skapnin
gene er, har det flere ganger truf
fet at de har angrepet skip og
kjørt seg fast i dem. Dette gjel
der naturligvis bare treskip, i før
ste rekke tre-seilskipene som i
«gamle dageT» Mr på fjerne far
vann. Det var en slik affære «Lo
renzo» var ute for i oktober 1894.

«Lorenzo» var etter den tids
forhold et ganske stort skip på
nærmere 1200 tonn register. Det
ble bygd i Quebec i 1877 av godt
tømmer, og ble i 1889 innkjøpt til
Haugesund av et rederi med Sig
vart Rasmussen som disponent. På
den turen det her er tale om før
tes skipet av kaptein M. A. Sakke
stad, og var på reis fra Antwerpen
til Pensacola i Den meksikanske
gulf i ballast.

På høyden av Madeira fikk
man storm,· og det gikk strykende
for begge stumpene. En morgen
kom styrmannen - seinere skips
fører Tjølv Egeland - til å kikke
ned i akterluken, og så da at det
var vann i rommet, så høyt at det
stod jevnt med toppen av kjøl
svinet. Kvelden før hadde man
pumpet lens og funnet alt i orden,
så hvordan alt vannet siden var
kommet inn, var en gåte. Imid
lertid var det ikke annet å gjøre
enn å pumpe lens igjen, og da
dette var gjort, ble det foretatt
nærmere undersøkelser i rommet.
Det ble lett høyt og lavt, og om
sider ble man oppmerksom på en
liten våt flekk i garneringen oppe
under tyskendekket. En begynte å
bore på dette stedet, og da boren
ble trukket ut, fulgte det med noe
som viste at en hadde boret i bein.
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En forstod fremdeles ingenting
av det hele, og tok derfor til med
å rive vekk garneringen. Mcns de
holdt på med dette, gikk det «hull
på byllen», for plutselig fikk de
sjøspruten mot seg - de hadde
funnet lekasjen. Det viste seg at
den skrev seg fra en lang, rund
tingest som stod gjennom en hud
planke og var sprengt begge veger.
Tingesten hadde til og med skren
set et av de svære spantene og
gått gjennom garneringen på en
halv tomme nær.

Vannet fosset inn gjennom
sprekkene i planken, men de klar
te å stoppe det verste ved å drive
med drev, med tjærelappsalving
0.1. foranstaltninger. Seinere på
dagen ble styrmannen firt uten
bords i båtsmannstol for å se
hvordan det tok seg ut der. Om
trent en fot under overkanten av
kopperhuden, fant han et hull i
kopperet, og så der en avvridd
stubbe med tengler og trevler på.
Da forstod de at den mystiske
lekken måtte skrive seg fra en
sverdfisk som hadde kjørt seg fast
i skuten og «vridd nasen av seg».

«Lorenzo" fortsatte reisen og
kom til bestemmelsesstedet Pensa
cola uten andre viderverdigheter.
Etter å ha losset ballasten, ble sku
ten trimmet over på siden, slik at
«torpederingsstedet» kom til å
ligge et par fot over vannet. Ski
pet lå til slutt med hele riggen
over kaien. En østlandsskipper
som ble oppmerksom på dette,
kom springende opp til kapt. Sak
kestad, som var gått til skipshand
leren, og ropte at styrmannen hans
måtte ha tørnet gal, skuta lå ne-
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sten veltet innover kaien. Kap
tem Sakkestad måtte så forklare
hva som gikk for seg, det var
nemlig på den tid ingen tørrdokk
i Pensacola, så en måtte klare bra
sene selv på denne måten.

Den splittede planken med hor
net i ble hogd ut til midten på
tømmeret, og ny satt inn av ma
terialer en hadde om bord. Ar
beidet ble gjort av skipets danske
tømmermann og styrmann Ege
land. Planken med hornet ble tatt
vare på som et varig minne om
den sjeldne tildragelsen.

Hvor kraftig denne sverdfisk
må ha vært, vil en kanskje forstå
best når en hører at huden på «Lo
renzo» var av alm så langt opp
som skipet var kobret. Ovenfor
var det pitch-pine. Etter repara
sjonen var «Lorenzo» i fart like
til året 1900 da den forliste.

En leser har sendt oss følgende
lille historie:

For halvannct år siden tapte jeg
mitt armbåndsur på golvet og det
gikk i stå og vilde overhodet ikke
gå mer. Jeg gikk så inn til en til
feldig urmaker som meget nøye
undersøkte uret, og ettet noen tids
forløp fortalte han at det var mye
i vegen og at det vilde koste minst
20-25 kroner å få det i orden
igjen. Dette beløp hadde jeg ikke
lyst til å ofre, hvoretter jeg tok
uret med meg heim og la det i en
skuff. Tilfeldig falt jeg over uret
i skuffen forleden dag. Jeg tok
det opp og trakk det, og tenk
uret gikk, og det går enno.
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Den tynne skorpen som jordens
beboere lever på, er i stadig beve
gelse som den har vært siden vår
klode begynte sin tilværelse som
glødende kule for 2 milliarder år
siden. Store forandringer har
skjedd siden den gang, grunn
fjellene ble brutt ned og nye fjell
rekker skjøt opp, samtidig som
jordmassene ble avkjølt. Men de
glødende masser i jordens indre er
enn o like virksomme og lunefulle,
og minner oss stadig på en hard
hendt måte om sin tilværelse. Her
i Norge som i Nord-Europa for
øvrig kan en glede seg ved at jor
den har holdt seg i ro stort sett,
historien forteller oss ikke noe om
voldsomme og ødeleggende rystel
ser som har herjet vårt land, i lik
het med f. eks. Japan. Våre heim
lige jordskjelv er nesten umerke
lige, og Norge har også vært for
skånet for andre store naturkata
strofer. Derfor vil det vel for
bause de fleste når de får vite at
det en gang i fordums tider eksi
sterte røykspyende vulkaner, hvor
lavastrømmene veltet nedover vul
kankjeglens sider og utover land
skapet når det «kokte over», etter
ekte vesuvisk mønster. Men til
en beroligelse skal det opplyses at
det var i jordens oldtid for ca.
500 mill. år siden disse syv vul
kaner utfoldet sin virksomhet i
Oslo-feltet, og deres mer eller
mindre voldsomme utbrudd er vel
forlengst gått folk av minne.

Jordskjelv-områdene ligger i
belter rundt jorden, og disse ste-
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dene rystes daglig av loddrette el
ler bølgeformige støt, således at
befolkningen er blitt så vant til
det usikre skallet som bærer dem
at de knapt legger merke til ry
stelsene. Dørene blir satt opp når
man legger seg, for hvis huset
skulde ramle nedover om natten,
må passasjen ut være fri. Dette er
i de varme strøkene på jorden,
hvor jordskjelvene opptrer hyp
pigst, og som regel i forbindelse
med vulkanutbrudd. Det er altså
en sammenheng mellom vulkan
utbrudd og jordskjelv, for etter et
kraftig vulkansk utbrudd ryster
og bever jorden under trykket av
de glødende masser som søker seg
veg oppover, og bevegelsen for
planter seg i alle retninger. Vul
kanske jordskjelv er farlige nok,
men ved vulkanutbrudd er det all
tid askeregnet og flodbølgene og
til en viss grad lavamassene som
er det verste for menneskene. De
alm.innelige jordskjelv som ikke
forårsakes av vulkanene, er langt
farligere og i regelen mye hyppi
gere enn de andre. Det er disse
som har heimsøkt Tyrkia og Chile
i de siste 5-6 år i en uhyggelig
grad og gjort tusener av menne
sker husville. I begge tilfelle er
det jordens glødende masser som
direkte eller indirekte er skyld i
rystelsene. Massene presser på et
sted til jordlagene gir etter og stø
tes opp, mens lagene ved siden av
synker ned; på den måten oppstår
de såkalte loddrette forkastninger.
Jordskorpen slår dype sprekker
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og landskapets karakter blit- helt
forandret. De horisontale forskyv
ninger blir til ved at lagene sky
ver seg innover hverandre etter at
det er dannet loddrette spalter j

undergrunnen eller på overflaten.
Forskyvninger og forkastninger
kan gjenta seg om igjen langs den
samme sprekken, og på den måten
kan de øverste lagene forskyves
hundrer og tusener av meter bort
over. Felles for begge jordskjelv
typene er at kraftige støt og ry-

o stclser oppstår og forplanter seg
tvers gjennom jorden etter skjel
vets styrke, og kan avleses på
jordskjelvmålerne, seismografene,
på stasjonene rundt om i verden.

Flodbølgene har sin årsak i
jordskjelv eller vulkanutbrudd på
havbunnen, som en gjerne forkla
rer således: Når jordlagene syn
ker ned ett sted og heves et annet,
blir det som før nevnt en sprekk
som liksom danner en skorstein til
de glødende masser i det indre. Og
er denne revne på havbunnen,
styrter øyeblikkelig veldige vann
masser ned gjennom «skorsteinen»
og blir omfo~met til damp som vi
der seg ut i alle retninger og spren
ger seg veg gjennom lagene i jord
skorpen, og de skrått1iggende lag
opp gjennom kystfjellene som for
melig eksploderer og danner ka
rakteristiske vulkankegler. Ut fra
denne teori mener man å kunne
forklare at de fleste vulkaner på
jorden ligger nær kysten (Etna og
Vesuv). Hvis derimot de gløden
de masser sprenger seg veg opp til
havbunnen, og bunnen revner av
trykket, arter det seg som en vold
som eksplosjon som setter uhyre
vannmasser i bevegelse, og det

øRSTAVIK
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framkommer bokstavelig talt et
«vannskjelv», hvor flodbølgene
stråler ut fra utbruddsentret med
en utrolig fart og effekt.

De gamle grekere hadde sin be
stemte mening om jordskjelvets og
de andre inngripende naturom
ve1tningers opphav. Naturkrefte
ne ble satt i forbindelse med gu
dene, og disse hadde igjen sin
«spesialitet». Ifølge deres geogra
fiske oppfatning kunde en sam
menlikne jorden, dvs. kontinentet,
med et blad som fløt på det vel
dige oseanet, hvis gud var Posei
don. Når denne gud, som red på
en delfin, ble vred aven eller an
nen grunn, opprørte han i raseri
vannet med sin store trefork. Det
te fikk så jorden til å skjelve. For
å formilde hans vrede reiste gre
kerne ham et nydelig tempel på
Attikas sørspiss på klippene over
havet, hvor han kunde oppholde
seg en gang iblant og skue utover
sitt veldige rike, dog uten å måtte
bevege seg langt fra det. Ruinene
av dette templet er enno å se på
Kapp Sunion.

Som ovenfor nevnt opptrer
jordskjelvene i belter rundt jor
den, og det ser ut til at de glø
dende masser er særlig virksomme
i visse perioder, således var det
flere store og ødeleggende skjelv
og vulkanutbrudd i årene 1883
86, 1906-08 samt i begynnelsen
av tyveårene. Men for øvrig fo
rekommer det kraftige skjelv så
godt som årlig. Jordskjelvbelter
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finner en under alle himmelstrøk,
i den kalde sone så vel som i den
varme, temperaturen spiller i det
hele tatt ingen rolle, men det er
bergartenes beskaffenhet som er
det avgjørende.

I løpet av Tertiærtiden fore
gikk det utstrakte foldninger over
hele jordkloden og veldige fjell
kjeder; Alpene, Himalaja, Andes
fjellene o. fl. skjøt opp, og disse
egnene er for en stor del enno
ikke falt til ro. Derimot er de
norske fjellene betydelig eldre, de
ble dannet allerede på et tidlig
trin i jordens historie, og har for
lengst tilbakelagt ungdommens
urolige stadium.

Som kjent har man apparater
til å måle jordskjelvene med, det
er den såkalte seismografen som
forteller om skjelvets styrke, stør
relse, utgangspunkt og forløp. Det
er en forholdsvis ny innretning,
ikke over 50 år gammel. Et seis
mogram, dvs. en opptagelse av
jordskjelvets styrke og forløp, ser
ut som en mengde større og
mindre brede, loddrette streker,
og ved hjelp av disse utslag som
nålen tegner på papiret, kan en
beregne skjelvets styrke. Det har
hendt at jordskjelvet har vært så
sterkt at apparatet ble satt ut av
funksjon, som tilfelle var med
seismografen i Leipzig under
skjelvet ved Messina i 1905. Seis
mografens hovedprinsipp er inn
rettet som følgende: En tung kloss
holdes i likevekt ved en stang som

Krøderen
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berører jorden og en fjær, idet
stangen understøtter klossen like
under dens tyngdepunkt. Når det
så er jordskjelv, vil klossens tyng
depunkt ligge stille, mens de an·
dre deler av den dreier seg med
større og mindre vinkel omkring
tyngdepunktet. Denne dreining
gjøres så i forstørret målestokk
synlig på skalaen ved hjelp aven
viser som er gjort fast til klossen.
Dette er grunnprinsippet, men
seismografene er vanligvis nye
mer komplisert.

Ett av de strøk hvor jordskor
pen ikke er til å stole på, er Mid
delhavslandene. Her har befolk
ningen siden uminnelige tider ført
sin kamp mot naturkreftenes vel
dige makt. Når jordskorpen slo
sprekker og bølget som et opprørt
hav, kirketårnene svaiet og byene
styrtet i grus, flyktet man fra hus
og heim. Det var som om «dom
medag» var kommet ...

I året 1755 var en ung hånd
verker kommet til Lissabon, men
no vilde han reise heim, og hadde
sammen med en kamerat leid en
eseldriver. Avreisens dag kom,
men til kameratenes forbauselse
viste eseldriveren seg allerede flere
timer før den avtalte avreisetid,
idet han forpustet forklarte at han
var blitt bestjålet, men kunde ha
sjanse om å nå tyven igjen, hvis
de tok av sted med det samme.
Kameratene hadde ikke gjort seg
ferdig, men driveren sa at hvis de
to ønsket hans tjeneste, måtte de
følge med straks. De bestemte seg
da litt ergerlige til å følge med,
og det skulde de ikke komme til
å angre på, for de var neppe kom
met utenfor byen før de til sin
forferdelse ser Lissabons tårn og
hus styrte sammen som korthus et
ter en forutgående rystelse, og en
uhyre flodbølge fra Tajoelven vel
tet innover ruinene og fullførte
ødeleggelsen. Hadde de blitt i
byen til den fastsatte tid, vilde de
sikkert vært blant de 30,000 som
omkom, men en eseldrivers hast-
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verk reddet dem. Dette hendte
den 1. november, en dato som
sent vil bli glemt i Portugals og
Lissabons historie. Det er dagen
for det største jordskjelv som har
herjet i Portugal. Lissabon ble ne
sten fullstendig tilintetgjort, og
her som andre steder benyttet for
brytere og banditter den alminne
lige forvirringen til å plyndre og
herje, noe som gjorde ulykken
enda mer uhyggelig.

Amerikas vestkyst hører også
til de urolige egne på jorden, og
den forferdelige katastrofe som
heimsøkte byen ved den «gylne
port», var forårsaket av jord
skjelv. Det var den 17. april 1906,
en usedvanlig deilig vårnatt sen
ket seg over San Francisco, det
var en av disse milde, vakre net
tene når det er vanskelig å legge
seg, og folk ble gående lenge ute
i gatene. I operaen sang den be
rømte tenor Caruso i «Carmen»,
og trengselen av vogner og men
nesker foran paleet var uhyre.
Men så kom det første støtet plut
selig og uventet, og i løpet av et
øyeblikk var byen forvandlet.
Skrikende og forferdede menne
sker styrtet ut på gatene, og det
ble redningen for dem. For den
første rystelsen var som et varsko
fra naturen, men få minutter et
ter fulgte en ny og voldsom ry
stelse som bokstavelig talt veltet
byen. Alt var i kaos på en gang.

o Bygninger svaiet og hevet seg som
popler i vinden; for så å styrte
sammen med et fryktelig brak. I
løpet av et par minutter var San
Francisco en ruinhop. Enda et
par kraftige støt fulgte, og øde
leggelsene ble desto større. Det
første inntraff kl. 5,15 om mor-

genen og de to andre henholdsvis
kl. 8,15 og kl. 10. Jordskjelvene
var i seg selv fryktelige nok, na
turligvis. Men det som verre var:
det brøt ut tallrike branner i den
dødsdømte by, og brannvesenet
som utfoldet et heroisk arbeid,
maktet ikke å få bukt med ilden.

Dertil kom at gassrørene spreng
tes, og snart eksploderte selve gass
verkene. Vannverkene var også
blitt ødelagt, noe som fullstendig
hindret alt slukningsarbeid. Men
man oppgav imidlertid ikke kam
pen. Husene ble sprengt bort, slik
at det ble dannet åpne gater, så
ikke ilden skulde springe over. Si
tuasjonen var forferdelig. Inne
sperrede mennesker skrek om
hjelp, men man hadde nok med å
redde seg selv. Således omkom en
mengde. Mange forbrytere var
kommet på frifot og de plyndret
i stor målestokk. Militær ble
sendt mot dem, og det hjalp en
del. De fikk ordre om å skyte
ned enhver som ble påtruffet i
ferd med å røve. Men på den
annen side fikk man også det stør
ste bevis på pliktoppfyllelse og
heltemot. Den såkalte Merchant
paviljong var blitt ansett som sik
ker, og en mengde syke og sårede
var blitt brakt dit inn. Læger og
sykepleiersker var ankommet og
gikk helt opp i sin gjerning uten
å bry seg om hva som foregikk
utenfor. Så plutselig styrtet en
avdeling politi inn og ropte at
huset måtte forlates, da det var
omspent av flammer. Men både
lægene og sykepleierskene nektet å
forlate de sårede. De måtte fjer
nes med makt av politibetjentene
før det var for seint - taket
brente allered~. Det ble også for
søkt å redde de sårede, men det
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lyktes bare å bringe ut 10 av de
100 som lå der. San Francisco var
ikke den eneste byen det gikk ut
over. Santa Fe, San Jose, Salins
og Santa Cruz og flere andre min
dre byer ble mer og mindre øde
lagt, men tapene av menneskeliv
var små når man tar i betrakt
ning de utstrakte brannene og ne
sten hele bydeler som raste sam
men. 500 mennesker ble drept og
300,000 husville. De materielle
skader beløp seg til 4000 mill. dol
lars, som for en stor del var for
årsaket av brannene. Katastrofen
vekket en bølge av medlidenhet
verden over, og hjelpen strømmet
inn i form av fødemidler, telt og
penger. Nasjonalforsamlingen be
vilget en halv mill. dollars som
foreløbig hjelp, og president Roo
sevelt fordret ytterligere 0J 1/2 mill.
Store summer ble brakt til veie
ved frivillig innsamling, og noen
store tyske rederier tilbød betyde
lige summer ...

Det var den gang. Men i dag?
No står jordens nasjoner mot
hverandre i blindt og uutslukke
lig hat, - en skulde ikke tro det
var den samme verden.

Johan B. Stautland.

En falsk venn er som skyggen.
Går du i solskinn, er det ikke mu
lig å bli kvitt ham, men kommer
du inn i gråvær, er han sporløst
forsvunnet.
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Det et: J3et:gen ~enne gang ~ ~
fta fOtti~ til nåti~

To rystende ulykker har i år
gått over Bergens by og vendt
hele landets oppmerksomhet til
den. De.r er ikke første gangen
denne byen mellom fjellene er ute
i hardt vær. Skjebnen har gitt den
mange harde slag i tidens løp 
som f. eks. i 1393, 1428 og 1429,
da byen Sle hjemsøkt av sjørøvere,
plyndret og brent. Byen var gjen
nom hele middelalderen hjemsøkt
aven rekke branner, bl. a. den
store brann i 1702, da det meste
av Tyskebryggen gikk med. De
fleste av oss har nok i frisk minne
kjempebrannen 15. og 16. januar
1916. På en eneste uværsnatt ble
nesten hele byens sentrum omkring
Torgalmenningen luenes rov. Vel
dige verdier gikk tapt den gangen.
Og i sommer har altså på ny vel
dige verdier gått tapt. Selv de
trauste vitner fra eldgammel tid
har ulykken rokket ved. Slik som
Bergen er kommet i sentrum, torde
det ha sin interesse å høre litt her
i «Tegn og Tale» om denne byen
fra gammel tid av. Vi begynner
med å gjenoppfriske nOen vers av
Bergens såkalte «nasjonalsang».
Det er karakteristisk for denne
byen at den har sin egen, levende
bysang. Mange andre byer har og
så bysanger, men jeg vet ikke om
noen norsk by har en så alment
anerkjent og populær sang som
Bergen har i biskop Nordahl
Bruns gammelmodige selskapssang.

IVAR LAURITZEN

Jeg tog min nystemte Cithar i
Hænde,

Sorgen forgik mig paa Ulrikkens
top,

Tenkte paa Bauner, om de skulde
brænde

Og byde Mandskab mod Fienden
op;

Følede Freden, blev glad i min
Aand,

Og greb til min Cithar med legen
de I-Iaand.

Værdige gamle graaskaldede
Bierge,

I som omgierde min Fædrene-By,
I som saa mangen en Torden

afværge
Og sønderbryde electriske Skye,
y ndig er Dalen I hegne mig ind,
Og Foraar og Dalen oplive mit

Sind.

Bedre frem Bergen, det Handelens
Sæde,

Strækkende Arme om seilbare
Vaag;

Derhen høifannede Jægter med
Glæde

Rustes hver sommer til dobbelte
Tog;

Derfra gaae Skibe saa vide om
Land;

Der kiøber, der sælger, der handler
hver Mand.

Freden, o Bergen! din Rede
beskierme,

Sommeren krone hver Ager ~ed
Brød,

Ilden og Sverdet dig aldrig
fornærme,

Haabet dig aabne sit frugtbare
Skiød!

Da mellem Biergene syv skal du
staae,

Naar nybaget Kiøbsted i Luften
maae gaae.

Jeg drak den Skaal som mig UI
rikken skienkte,

Drikker den samme, I som have
Vlin!

Hver som oprigtig mod Fødebye
. tænkte,

Lod denne Munterheds Skaal være
sm.

Held for vort Bergen, for Føde
land Held,

Gid alting maae blomstre, fra
Fiere til Fjeld!

SAGATIDENS BERGEN.

«Det må ha vært en solfylt juni
morgen at Olav Kyrre for om
kring 900 år siden besluttet seg til
å anlegge «kjøbstaden Bergen».
Kongen er kommet i land fra et
av sine slagskip ute på Holmen,
har ridd forbi det gamle strand
stedet, som i noen hundre år var
vokset opp på østsiden av Vågen,
og har fulgt Kalfarvegen oppover
til Kongsgården Ålrekstad under
Ulrikken (et av de 7 fjell som
omgir Bergen). Sjøen har skint så
blå, markene har stått så intenst
grønne mot de grå fjellene. Kon
gen har kanskje vært i et estetisk
lune. Han hadde iallfall rett 
en vakrere beliggenhet for en by
kunde han neppe ha funnet,» skri
ver bypatrioten Gran Bøgh i In
troduksjonen til «Levende fortid i
nutidens Bergen».

Sagaen om Olav Kyrre melder

BYGGMESTER - ENTREPRENØR

Moa - Greåker - Tlf. 1392. Privat Kalium pr. Moss tlf. 2912
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selv om denne hendelsen med føl
gende ord: «Da sattes den kjøp
stad i Norge som er herligere enn
alle de andre som før er nevnt,
unntagen kjøpstaden i Nidaros; og
denne kjøpstad kalles Bjørgyn.
Der nedsatte det seg snart mange
rike menn, og dit er stor tilførsel
fra andre land.»

Det hadde vel ligget en del
gamle sjøboder og naust her før.
De ble no revet ned, og der reiste
seg her på kongens bud et virke
lig byanlegg.

Hvordan har så denne sagabyen
Bergen sett ut?

«Bryggen (Tyskebryggen) som
den står i dag, gjenreist etter
brannen i 1702, er tross alt saga

byen ffa Snorres tid. Noen for
skjell er det naturligvis - husene
er høyere, de har fått spissere gavl
etter at pannesteinen avløste torv
taket, men hele det arkitektoniske
utstyr med svalganger og utven
dige trapper er i behold,» skriver
Bernt Lorentzen om «Bryggen i
sagatiden» i det tidligere nevnte
verk.

Se det er noe som de fleste ikke
vet. De aller fleste mennesker 
iallfall på Østlandet - har alltid
gått omkring i den tro at den byg
geskikken som vi møter på Tyske
bryggen var noe spesifikk tysk og
ikke noe norsk. Og så har ber
gensforskerne og først og
fremst av disse lokalhistorikeren
Koren Wiberg - påvist at han
seatene holdt fast ved den gamle
norske bygningsskikk.

SOM EN KIRKENS BY
stod Bergen selvsagt i skygge for
erkebiskopens Nidaros. Men fra
1170 fikk også Bergens kirkeliv en
egen nimbus over seg på grunn av
overflytningen av St. Sunnivas
levninger fra Nordfjord til Krist
kirkert i Bergen. St. Sunniva had
de en undergjørende kraft. Da
Bergen i 1172-73 ble hjemsøkt
aven stor brann, stan~et ilden sin
gang, da St. Sunnivas helgenskrin
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ble båret mot den. - Ja, slik for
telles det. Av berømte Bergens
kirker må nevnes foruten den om
talte Kristkirken den ærverdige,
store Mariakirken som stammer
for en del fra 1100, og Korskir
ken som nevnes første gang 1187.
Den siste kirken har vært herjet
aven serie branner, men er stadig
blitt bygd på, og er i dag som «en
levende stilhistorie», et minne om
forskjellige tiders stempel. Den
noværende domkirke - tidligere
«St Olåf" - nevnes for første
gang under kong Sverre.

Og siik kan vi fortsette med
kirkenavn - kirker som der i dag
bare er navnet tilbake aveller i
høyden noen steinrester som for
teller om det som engang var.

Nevnes her skal også at kong
Øystein lot bygge i Bergen klo
steret Munkeliv, som snart ble det
største og rikeste klostcr i Norge.
lover 500 år var dettc kloster cn
betydningsfull institusjon. Det ble
ødelagt flere ganger sist i 1536.
Det er ikke noe igjen av det i dag,
vi vet bare hvor det har ligget:
på høyden mellom Vågen og Pud
defjorden.

HÅKONSHALLEN
I BERGEN.

Få fyrster har fått sitt navn så
intimt knyttet til byens som Hå
kon Håkonson. Fra hans tid kan
en regne Bergen som Norges ho
vedstad. Bergen var hans faste
kongesæte, og her har han etterlatt
seg et monument som har trosset
tidens tann, og er et verdig vitne
om hva Norge var i de dager,
nemlig Håkonshallen, Bergens og
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Norges prektigste, profane byg
nll1g.

Håkonshallen på Bergenhus ble
bygd av Håkon Håkonson til den
store festen den 11. september
1261, da sønnen Magnus (Laga
bøter) ble gift med den danske
kongedatter Ingebjørg og samtidig
ble kronet til konge som medre
gent for faren. Den er en avlang,
firkantet bygning i gotisk stil, opp
ført av bruddstein med innram
ninger og ornamenter i kleberstein.
Den er arkitektonisk det fineste
monument som gotisk profanarki
tektur har satt seg i Norge, om
ikke i hele Norden. Bare i Eng
land fins lignende anlegg, men
grunntypen for hallen finner vi i
virkeligheten i de gamle norske
gildeskålene.

l det ytre trer Håkonshallen
fram som en treetasjes bygning,
eller om en vil to etasjer med kjel
ler, med høye trappegavler og
tinnekrans langs taket. Både gav
lene og tinnene og trappehuset i
sørenden er helt og holdent nye,
men selve muren og vindusåpnin
genes plasering og form er opp
rinnelig. «Med sin strengt gjen
nomførte akseinndeling og med
det gjennomløpende profilband
tett under gildehallens vinduer er
Håkonshallens hovedfasade virke
lig et klassisk verk, et verdig side
stykke til våre beste gotiske kirke
bygninger.» (Dr. Einar Lexow.)

Selve festhallen opptar hele
overetasjen, har åpent takstol, et
stOrt grinnverksvindu i hver gavl
og syv vinduer i vestre langvegg
som er hovedfasaden. Inne i hal
len er det to kaminer på østre
langvegg. Kongens høgsæte stod
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på pallen ved nordre gavlveggen,
og langs veggene løper faste ben
ker. Golvet i salen (32,5 X 12,7
meter) hviler på 14 krysshvelv i
etasjen under, som ved et tregolv
er delt i to etasjer, slik at det ble
en kjelleretasje til forrådskammer
og en mellometasje med tre rom
til beboelse.

Hallen ble brukt også ved de
store festligheter i tiden etter Hå
kon Håkonson, f. eks. ved Erik
Magnussons kroning i 1280 og
Håkon Magnussons hyldning i
1299. Ned gjennom middelalde
ren brente Håkonshallen flere
ganger, men ble satt i stand igjen,
inntil den i slutten 'av 1500-årene
kom i alvorlig forfall. Særlig hel
dig var det neppe at lensherren
Esge Bilde ca. 1530 bygde et bol
verk oppå hallen, så de kuntle pla
sere kanoner der. Iallfall var den
ene gavlen falt ned i 1594; i 1643
ble sperreverket i taket fjernet,
fordi det var for skrøpelig; det
ble lagt banketter som soldatene
kunde står på når de skjøt, og på
selve salsgolvet ble det bygd or
dentlige plankehus med torvtak til
oppholdsrom. I 1683 ble Håkons
hallen kornmagasin og ble gjen
stand for stadig nye ominnrednin
ger.

Under sine besøk heime i Bergen
ble maleren J. c. Dahl oppmerk
som på den verdi bygningen had
de som arkitektonisk minnesmerke,
og i 1841 sendte han ut innbydelse
til restaurering. Først i 1873 gikk
staten med på planen; arkitekt
Chr. Christie utarbeidet planer og
arkitekt Peter Blix ledet arbeidet
1880-82, seinere avløst av arki
tekt Adolph Fischer og kaptein

LAURITZ SÆTHERN

Magnor
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Angel1. Bygningen fikk da stort
sett det utseende den har no. Da
de syntes at salsinteriøret virket
for fattigslig, ble det i årene 1907
(igangsatt 1910) til 1916 utsmyk
ket etter Gerhard Munthes plan.

DEN GAMLE HANDELSBY.
Det er hverken som sæte for

kirken eller kongemakten at Ber
gen skulde bety mest, men som
handelsby. Ingen by i Norge lå så
laglig til for vår handel og skips
fart i sagatiden som Bergen. Etter
år 1100 ble byen midtpunktet for
landets tørrfiskhandel, og dens
havn ble besøkt av engelske, hol
landske og tyske kjøpmenn.

Av historiske grunner, som vi
ikke skal berøre nærmere her, ble
tyskerne de dominerende av de
fremmede handelsfolk. Litt etter
litt trengte de. driftige og kapital
sterke hanseatiske kjøpmenn de
norske ut fra deres gamle handels
rute, og til slutt satte de seg fast
i selve Bergen - på Bryggen. I
de hanseatiske kjøpmenns spor
fulgte tyske håndverkere, særlig
skomakere og skreddere.

Vi skal så foreta en liten van
dring gjennom det middelalderlige
Bergen, og vi tar som ciserone
Georg Sverdrup, som i sin bok
«Bergen. Fra sagatid til våre da
gen> har gitt en grei og kyndig
oversikt over Bergens historie.

- Ved bryggen møttes den
fremmede med en gang av det ekte
og eldste borgerlige Bergen, de
gamle sjøgårder på Tyskebryggen
i en uavbrutt rekke av tett sam
menpakkede hus, gavl ved gavl,
tjærebredde og rødmalte. Bare på
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noen få steder var rekken brutt
aven gateåpning, de såkalte al
menninger; de har kanskje utvik
let seg av naustevegene, som i den
eldste tid førte ned til sjøen fra
Bjørgvinsgårdene. Intet husnum
mer tjente her til vegledning for
den fremmede. Til gjengjeld had
de hvert hus sitt gårdmerke e1!er
skilt, engelen over Engelsgården,
bonden med øks over Bugården el
ler den praktfulle enhjørning ut
fra bordveggen på Einarsgården.

Nedenfor den brolagte kai eller
bryggegaten lå bolverkene med
trebrolegningen og de høye vinder
eller vippebommer; de tjente til å
vippe tønner og sekker fra sku
tene og jaktene på bryggen. Her
stod også en rekke åpne boder og
skur med benker for kjøpmennene
når de vilde se til arbeidet eller
slå aven passiar om forretninger
eller bynytt. På bryggene hadde
den bergenske kjøpmannsstand sin
arbeidsplass. Her trillet brygge
mennene sine sildetønner, og her
kom de dragende med sine høy
ryggede hjulbørrer; på dem kunde
varene med største letthet kjøres
opp gjennom gårdene eller ned,
for den trange midtgang opp gjen
nom gården var brolagt med tre.

Bak sjøgårdene strakte bebyg
gelsen seg oppover til 0vregaten,
den eldgamle bygde- og kongeveg
over Bjørgvinsmarkene. Her had
de i tidens løp hus etter hus sluttet
seg bak hverandre i det svakt hel
dende terreng. En slik husrekke
kalte man en gård, og mellom dem
førte smale veiter opp til gaten
ovenfor. Selve veiten var gjerne
3 alen bred, men avstanden mel
lom husene i annet stokkverk var
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meget smalere, for annen etasje
var framspringende, bygd ut
over første. Ikke alltid lå husene
like tett sammen; veitene ble der
for snart lukkede, snart åpne. Især
de lukkede veiter var mørke og
utrivelige. Bare en smal stripe av
himmelen kom her til syne, og selv
midt på lyse dagen lå passasjen i
halvmørke. Husene i gården var
bygget av svært rundtømmer,
noen med svalgang, andre uten.
Over gårdsrommet var der mange
steds bygd broer for å lette sam
kvemmet mellom stuene. Innenfor
svalgangen var der åpning til bo
dene, og der inne lå tørrfisk i
stabler, sildetønner eller stamper
med tran. På dørstolpene kunde
en ofte se regnskaper skrevet med
kritt. Som avslutning på gårds
komplekset var der en port 
gardshild - i hver ende av vei
ten, altså en mellom sjøhusene til
bryggen og en mellom de øverste
bygningene ti! 0vrestredet. I de
øverste delene tapte gården seg i
en del mindre boder og uthus med
engstykker og kålhager opp mot
0vregaten. Den eldste bygningen
i gården var sjøhuset; bak det lå
hus som andre hadde kjøpt eller
bygd, så hver gård eller husrekke
hadde flere eiere. Hver huseier
rådde gjerne over flere bygninger,
men de lå ikke alltid opp til hver
andre. Tomtebebyggelsen var
spredt; eieren av sjøhuset kunde
f. eks. ha nr. 1 og 3 i rekken, ne
stemann nr. 2 og 4 eller 5 osv.
Men det var sjøhusets eier som gav
gården navn. Hadde en mann ved
navn Einar bygd sjøhuset, så hette
det at man bodde i Einarsgården;
det var altså ikke det samme som

SKREIA FRUKTMAT

Skreia Telefon 1
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at Einar eide hele gården eller
komplekset fra bryggene til Øvre
gaten.

Bak Tyskebryggens gårder
strakte øvregaten, <<langstræti hit
efra» som den kaltes i middelalde
ren, eller «stredet» kort og godt,
fordi byen fra først av bare hadde
denne ene gaten ved siden av
vegen langs bryggen. Også her
hadde den ene mann satt sitt hus
bak den annens, idet linjen til
stredet først ble besatt på samme
måten som man nede ved sjøen
først hadde tatt strandlinjen i be
sittelse. Ellers var byggemåten den
samme som nede på Tyskebryg
gen; hver gård hadde felles veite,
skytningsstue og ildhus. På bryg
gesiden støtte utsalgsboder, øl
boder og enkelte steinkjellere opp
til gaten. På den øvre siden av
stredet var der en rekke mindre
og større gårder, røykstuer og ut
salgsboder, alle sammen tjærede og
umalte. Bare hist og her kunde en
se en prektigere utstyrt gavlvegg i
samme stil som de vakre, gamle
borgerhus i tyske og engelske byer.
Men mange kan det ikke ha vært.
For naboskapet var beryktet, og
hanseatene kunde aldri danne en
patrisierstand i Bergen slik som de
rike borgere i heimlandet; de levde
jo ugifte og rotløse på norsk jord
bunn. øvregaten var håndverker
nes gate liksom Tyskebryggen var
kjøpmennenes, og utøverne av
hvert håndverk holdt mest mulig
sammen i stredet. Det var ikke
som i en større moderne gate, hvor
de forskjelligste virksomheter er
blandet sammen i broket forvir
ring. Håndverkerne. søkte verk
sted og utsalg side om side, og de
grodde så ubrytelig sammen med
gaten sin at stredet fikk navn et
ter dem; således var «Skomaker
strædet» den gaten hvor skoma
kerne holdt til. I øvrestrædet stod
gullsmedenes boder på den øvre
siden av gaten; de var lave og
uten 10ft. På den nedre siden var
kammakernes og høkernes boder.
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I enkelte hus ble der solgt lerret
og farget klede, og ute. ved Maria
kirken holdt brynjesmedene til;
allerede på avstand kunde en høre
amboltens klang.· Men håndver
kerne behersket ikke gaten helt.
Der var også flere kirker i den;
av dem er no bare Mariakirken til
bake. Like ned til reformasjons
tiden var gaten neppe mer enn en
uregelmessig veite; sin hovedret
ning har den dog beholdt helt fra
byens eldste tid. Den nordre del
strakte seg fra Mariakirken til
Buntelbo; mot sør stanset den i
sekkegaten Kroken. Også ved
øvregaten rådde opprinnelig den
spredte tomtebebyggelsen. Men i
løpet av det 16. århundre begynte
byens borgere - både tyske og
norske - å skifte ut, kjøpe opp
eller selge tomter med det mål for
øye å selge dem. En hel gårds
tomt eller en større del av den
fikk således en eier, og den spredte
tomtebebyggelse måtte vike for
den samlede, dvs. eiendommenes
bygninger kom til å ligge på en
sammenhengende tomt. Nederst til
gaten stod våningshuset; bak det
te kom en fang og smal gårdsplass
med ildhus eller bryggerhus og
brannfri kjeller samt brønn meo
pumpe. Ovenfor bygningene fulg
te hagen. Således fikk hver hus
eier en verden for seg å leve i.
Gårdsplassen var å ligne med et
torg. Her stod vannpumpen ak
kurat som på bytorget og på al
menningene; her ble veden sagd
og kløvd, slaktet partert, saltet og
~edlagt og klesvasken hengt opp
tIl tørk. I hagene anla man sirlige
plantninger og bygde de bekjente
bergenske lysthus - alt til glede

Nr. 2
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/oJt å g'iåte

Kvinner og tårer er to ting som
hører nokså nøye sammen. Selv
om vi er aldri så moderne og usen
timentale, så skal ikke skjebnen
tildele oss så svære slagene før
tårekjertlene trer i virksomhet.
«Ikke gråt, du får stygge, røde
øyne», lød det moderlige råd når
vi under oppveksten lot tåreflom
men få fritt avløp. Men en stor
læge og psykolog som har studert
tårekjertlenes virksomhet, SIer:
Vær ikke redd for å gråte. Det
gjør en kvinne godt å ta til tårene
en gang i blant. De fleste går for
resten omkring med den feilaktige
oppfatning at sorg og tårer de
vandre tilhobe, men det er visst
ikke riktig. Tvert i mot er det
mange slags tårer som ikke har
det minste med sorg å gjøre.

Enhver vet av erfaring at det
fins en måte å få tårer i øynene
på som er helt mekanisk. En grå
ter uten at noen som helst sinns
bevegelse har det ringeste å gjøre
med dette rent fysiologiske kjer
telfenomen. Et heftig hosteanfall

og fest når sol og sommer lokket
eller når det ble holdt de hevd
vunne store lag ved vår og høst.
Og hva som øket det koselige og
maleriske ved disse hager, var de
res beliggenhet innbyrdes. Det
fulgte av bebyggelsen at hagene
kom til å ligge i flukt med hver
andre. De ble da som en lang park
oppdelt ved hvitkalkete steingjer
der med spæl' og pannetak.

(Forts.)
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Er det et slumpetreff eller en
skjebne at det nettopp blant ver
dens store berømtheter finnes så
mange ugifte menn og kvinner? I
de fleste tilfelle har disse store en
somme ikke vært prinsipielle mot
standere av ekteskapet. Som regel
har de frivillig tatt ensomheten på
seg og .frivillig avstått fra den
ekteskapelige lykke.

Diktere og psykologer har na
turligvis forsøkt å finne ut hva
grunnen har vært til at disse store
berømtheter har valgt å gå ensom
me gjennom livet.

En av dem som kanskje har
vært mest gjenstand for søkelyset,
er Jeanne d'Arc, Frankrikes helt
inne og helgen. I sitt drama «Jom
fruen av Orleans» har Schiller
skildret den sjelskamp som hun
gikk igjennom, da hun bestemte
seg for å ofre kjærligheten, den
ekteskapelige lykken og morska
per. Man pleier å si at det var av
religiøse grunner Jeanne d'Arc
gav avkall på ekteskapet. Hun
var overbevist om at hun måtte
ofre sin personlige lykke for at
hun skulde fullbyrde sin gjerning:
å tjene sitt fedreland i spissen for
armeen. Naturligvis har en del
moderne psykologer et annet syn
på en kvinne som kler seg i
mannsklær og drar i felten. No
kjenner man jo svært få pålitelige
fakta om hennes personlige liv, og
det er mest fra dikterne vi har
fått oppfatningen om den fana
tisme som hun viste, da hun hen-

f. eks. frambringer tårer i øynene,
en smule i vrangstrupen har sam
me effekt, for ikke å snakke om
løklukt eller sur røyk fra peisen,
som får tårene til å hagle.

I elve språket har vi talemåter
som gir uttrykk for at det slett
ikke er bare sorg som -framkaller
gråt: «Gråte av glede)} eller «le
så en gråten> er jo gjengse ut
trykk. Teater- og kinotårer er og
så helt og holdent mekaniske.
Hvis det foregår noe fengslende
eller trist på scenen eller lerretet,
griper en stor del av det kvinne
lige publikum til lommetørklet.
De som har studert tårenes pro
blem, sier at den slags tårer rett
og slett er enkle muskelsammen
trekninger, og tilskueren behøver
ikke kjenne noen virkelig dyp og
ekte sinnsbevegelse. Et spent pu
blikum følger skuespillernes de
klamasjon og mimikk og foran
drer ansiktsuttrykk med dem.

Tli de halvt frivillige tårers ka
tegori hører nok også ofte de tå
rer som gråtes i begravelser. Det
hører jo simpelthen til god tone å
gråte med de sørgende. Ofte set
ter en seg helt ubevisst inn i de
sørgendes stilling og gråter over
sin egen innbilte smerte. Og så
fins det dem som er forslagne
nok til å gråte med kaldt hjerte
for å vekke sympati og medliden
het.

Schopenhauer, som ikke bare
var en stor te~ker, men også en
stor menneskekjenner, sier at det
er ikke smerten som framkaller
tårene, i virkeligheten gråter en
av medlidenhet med seg selv.

Den lægen som vi siterte til å
begynne med, oppfordrer rett og
slett kvinnene til å gråte: Vær
ikke redd for å gråte når De fø
ler trang til det, sier han, men
gråt helt privat, så De ikke gjør
andre nedstemte med D.eres tårer.
Virkelig gråt er en fullt naturlig
utløsning for hemmet kvinnelig
het og en sikkerhetsventil for
kvinnens følelser.

De ugihe menn oq L"inner

og verdens store

gav seg til ensomheten og den hel
lige striden. Det finnes for øvrig
også diktere som ikke har hatt
særlig meget tilovers for jom
fruens jomfruelighet.

Den svenske dronning Kristina
var heller ikke gift, og man har
forsøkt å gi en mengde forklarin
ger på hennes ugifte stand. Det er
blitt sagt at hun, i sin ungdom el
sket en mann som stod under hen
ne i rang, og da hun ikke kunde
gifte seg med'ham, gav hun avkall
på ekteskapet. Hun tok visstnok
gjerne imot mennenes oppvartning
og omgikkes meget menn, selv om
det var andre interesser enn de
ekteskapelige hun delte med sine
mannlige venner.

Selma Lagerlof, den store sven
ske forfatterinne, levde og døde
ugift. Ingen skal av hennes skrif
ter kunne lese noen uvilje mot
ekteskapet. Hun skildrer familie
livet i varme farger og kjærlighe
ten mellom mann og kvinne i ster
ke ord. Allikevel valgte hun å
leve og dø ensom. Hun har selv
berettet om sine ungdommelige
svermerier, som imidlertid aldri
førte til forlovelse og ekteskap.
Da hun ble en stor forfatterinne
og tjente mange penger, førte hun
stOrt hus. Gårdsfolkene på Mår
backa ble i høy grad hennes fa
milie, og i sitt testamente behand
let hun dem som om de skulde
være hennes nære slektninger.

At kunstnere ikke passer særlig
godt i ekteskapet, er en alminnelig

BRUK FAVORIT SKOTØY!
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Sagbruk - Kjøp av tømmer - Omsetning av all slags trelast

En pinsedag for noen år siden
var jeg gått ned på kjøkkenet ved
6-tiden om morgenen for å koke
meg en kopp kaffe før jeg tok til
med arbeidet.

Jeg ble overrasket over å finne
at i løpet av natten var det satt
opp en ganske flott spindelvev 
omtrent midt i rommet. Den var
der ikke da jeg gikk opp for å
legge meg om kvelden. Den var
derfor satt opp og gjort fullt fer
dig i de såkalte «små» timer.

Rommet var lyst og ryddig. Det
var et vindu og tre dører. Veven
var anbrakt nesten midt i rom
met, som fra et edderkoppsyns
punkt også burde være ideelt 
mellom 2 dører vil det for eksem
pel være visse sjanser til at fluer
flyr inn og ut.

Veven var av ordinær type for
korsedderkopper : en trekantet
ramme opphengt og festet med
gode barduner. I kjøkkenet var
det to lamper som de'n gang var
opphengt i en viss avstand fra
taket.

Opphengningen av veven så
nærmest tilfeldig ut. Hovedbar
dunen som bar veven, var festet
med den ene ende~ like under tak
rosetten for lampe A - med den
andre til selve lampeskjermen på
lampe B. Fra A til B har sann
synligvis edderkoppen tatt vegen
under taket og klatret ned til lam
peskjermen, der slingretauet så ble
festet. Deretter har den entret et
stykke utover linen, sluppet seg
ned på golvet og anbrakt det nye
staget (punkt C), klatret opp igjen
og fått rammen i trekanten på
plass - altsammen på ordinær

o
mate.

Det er altså beregningen av
plassen for veven slik fritt i rom
met som er av interesse. Det viser
at en edderkopp med sine relativt
ufullkomne synsapparater (3 små
punktøyne) likevel må kunne

Hans heim var hans atelier, hans
familie var hans læregutter og
håndlangere.

Det kan nesten se ut - når vi
leser om disse store, skapende men
nesker som har avstått fra heim
og ekteskap - som om de har
gitt ut hele sin kraft på sitt verk.
De har ikke strukket til for å opp
leve også heim og barn og den
skapelsesprosess som det innebæ
rer. De har måtte velge, og de
har ofte, kanskje under medvirk
ning av faktorer som vi ikke kjen
ner til, valgt kunsten.

~ueemåne 2 CJanCJe~

f, en måned.

I almanakken har noen festet
seg ved at det i fjor høst var full
måne 2 ganger, den 2. og 31. okt.,
og undret seg over fenomenet.
Noe usedvanlig er det ikke. Som
kjent er tiden mellom to ny- eller
fullmåner omtrent 291/2 dag. I
enkelte måneder med 30 og 31
dager kan hvilken som helst måne
fase inntreffe 2 ganger når den
først inntreffer den 1. eller 2. dag
i måneden. F.eks. i år er det
halvmåne i siste kvarter 2 ganger
isommerferiemåneden - den 2.
og 31. juli. ,

Inntreffer ny- eller fullmåne en
av dagene mellom den 1. og 11.
januar, blir det 13 ganger ny- eller
fullmåne i løpet av et år. Men
skjer det etter den 11. januar, blir
det bare 12 ganger i året.

.. 0. H.

Karl Johans gt. 8. OSLO, Tlf. 13330

Send meg gratis og franko skoleplanen

Navn _ .

NØKKflEN
til vår brevskoleundervisning
er den moderne arbeidsskolemetode.

HIB's realskole og gymnas
fører Dem sikkert fram til real
skoleeksamen og artium. Erfarne
lektorer gir Dem den beste garanti
for en effektiv undervisning.
Glem heller ikke at vi har
en handelsskole med full fagkrets
en praktisk skole for ferdighetsfag

(tegning. sløyd, skrivning osv.)
en språkskole (med direkte metode)
en skole for journalistikk og for·
fatterteknikk.

K GRUNNLAGT 1939 \

HEIMENS
BREVSKOLE

Trelasthandler EMIL FJELD

oppfatning, og det er nok sant at
de ikke er lette å være gift med.
Michelangelo ble i sin tid betrak
tet som en avgjort motstander av
ekteskapet, men hvordan skulde
en mann som gikk så lidenskape
lig opp i sitt arbeid kunne få tid
til å ofre seg særlig for kvinner?
Han skal visstnok ha vært svært
lite pen, men det gir en dårlig for
klaring på hans enslige stand. Et
mindre pent ansikt pleier ikke å
skremme en kvinne bort fra et
geni - snarere tvert om. Men
Michelangelo var en mann som
aldri vilde funnet seg til rette i et
familieliv etter borgerlige regler.
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Redaksjonen ønsker å kjøpe 12
eksemplarer av nr. 5 og 7 eksem
plarer av nr. 6 av årgangen 1944.
Portoen for ett eksemplar er 20
øre.

Vi gir kr. 1,50, men da må tegn
boken ikke være tatt ut.

Adresser til:
Tegn og Tale,
Asbjørnsensgt. 1 A, IV,
Oslo,

senderens ilavrt 'Og adresse
mer!).

Februar er som kjent vinterens
siste og årets korteste måned.

«Hvor mange søndager kan det
være i februar?» pleide en ameri
kansk professor å spørre sine stu
denter hvert år. Men han fikk
aldri riktig svar.

Fem søndager! Det inntraff i
skuddåret 1920 og vil inntreffe i
neste skuddår 1948, søndager
1., 8., .15., 22. og 29. februar.

rekke av år. Av disse stasjoners dag var 1168 mm på et sted på
nedbøroppgaver kan meteorologe- Filippinene 14.-15. juli 1911, og
ne lage statistikker som viser om den største årsum var 12,090 mm
der på enkelte stasjoner eller på Hawaii. Over 12 meter høyt
landsdeler er falt mer eller mindre vann! Syndflod - hvis ikke regn-
nedbør enn foregående måneder vannet forsvant i jorden eller rant
eller år. Stasjonene har standard- bort. I vårt land er en forholdsvis
iserte regnmålere og måleglass ubetydelig regnmengde 5 eller 10
med hele 00- tiendedels millimeter- ubetydelig regnmengde, 5 eller 10

o .
skala. En tiendedels millimeter kommen hjelp for bondefolk og
kan synes å være bagatellmessig hagedyrkere, som ellers ikke kan
og ikke nevneverdig. Men '/'0 makte å avle meget i tørketiden.

mm regn på Oslos areal 16,95 O. H.
km2 er sammenlagt 16,950 liter
regnvann, 10 mm regn 100 ganger
større - altså 1,7 millioner liter
vann til gatespyling, hagevanning
o. a. i hovedstaden.

I Oslo er månedlig nedbørhøy
desum som regel størst i august,
omkring 92 mm, minst i februar,
ca. 34 mm. I Bergen (Pleiestiftel
sen) 237 i oktober og 104 i juni.
I Trondheim 89 mm i januar og
39 mm i oktober. I Tromsø 120
mm i september og 49 mm i mai.
Den gjennomsnittlige årlige sam
menlagte nedbørhøyde er 645 mm
i Oslo, 2145 mm i Bergen, 790

mm i Trondheim og 1035 mm i Se fiou'
Tromsø. Nedbørrekord i løpet av:; ~~ ..

et døgn var 59 mm i Oslo den 24.
september 1879, i Bergen 132 mm
den 6. november 1917, i Trond
heim 66 mm den 27. desember
1885 og i Tromsø 64 mm den 19.
juni 1907. Største daglige nedbør
høyde i Norge er målt 198 mm
ved Gloppa kirke i Nordfjord den
23. november 1906. Den største
årlige nedbørhøyde var 5087 mm
i Kvi tingen, Sammanger i 1921,
som var det mest regnfulle år på samt
Vestlandet. (ikke

Verdens største nedbørhøyde pr.

TOMRA I ROMSDAL

Telefon og telegramadr.: Tomrefjord

Fabrikasjon av Dresser - Kapper - Frakker - Gutteklær.

I avisene er ofte oppgitt hvor
meget regn som er falt på ved
kommende sted i løpet av et døgn,
en måned eller et år. Nedbør
mengden - regnvannet eller vann
av smeltet snø - måles i milli
meter. Setter man et større eller
mindre kar med flat bunn og
loddrette sider ut før det begynner
å regne, kan man etter endt regn
vær måle hvor høyt regnvann det
er i karet. I løpet av noen timer
eller et døgn varierer regnmeng
den fra en brøkdel av 1 mm etter
ubetydelig regn til 10-40 mm og
undertiden mer etter rikelig regn.
I vårt land er ca. 400 nedbørmå
lingsstasjoner i drift gjennom en

skaffe seg en brukbar og perspek
tivisk oversikt over steder som den
har valgt til fangstfelt - den må
ha tatt hensyn til dørarrangemen
tet og den må ha tatt lampen i
rommet med i beregningen. Veven
var altså ikke helt tilfeldig opp
hengt. Jeg rev imidlertid vekk
hele stasen, og edderkoppen gjem
te seg i et mørkt hjørne oppunder
taket.

Vi så ingenting til edderkoppen
hele dagen. Men da jeg kom ned
neste morgen, overrasket den meg
igjen med en ny vev: Den var
opphengt nøyaktig i de samme
punktene som forrige gang. Men
den hadde foretatt en forandring
med den bardunen som skulde
vært på golvet. Isteden hadde den
valgt et punkt på et bord foran
vinduet.

Edderkoppen må tydeligvis ha
reflektert over de sørgelige erfa
ringene med forrige vev, da den
sikkert nok skjønte at punktet C
ikke var noe trygt sted - kan
skje har den også holdt øye med
meg fra sitt utsiktssted og ment at
den på denne måten kunde unngå
en gjengjeldelse av kalamiteten,
~kriver Carl Dons i «Naturen».
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Olav Staberg
Anders Hegdal
Jorid Gjerstad
Gurianna Indal
Eivind Hegstad
Anna Olsen
Karl Ingebrigtsen
Chr. G. Carlsen
Bjarne Eriksen
Hildora Sukken
Karl E. Stiansen
Mikal Svendsen
Arne Søraker
Tyra Hannemyr

A.s Lier Konservesfabrikk

Kasserer: Arne Waieland,
adr.: jernbanegt. 21 IV, Oslo.

Årskontingenten er kr. 4.50 som be
tales forskuddsvis.

LI E R

«Tegn og Tale» utgis av
Norske Døves Landsforbund.

Formann: Helmer Moe,
Trondheim.



Haugesund - Stavanger -------------
I------------------'i

OLAF HAALAND A.S
MAS K I N - OG J E R N V ARE FOR R E T N ING

Haugesund - Telefoner 2297, 2277

A.S STOLTZ-RØTtiING & CO.
INGENIØR- OG ENTREPRENØRFORRETNING

Bergen - Haugesund

BRØDR. BAYER-NILSEN A.S
SENTRALSMØREAPPARATER OG ARMATURFABRIKK

Haugesund - Rikstelefon 1626 - Telegramadr. Bauer

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

Norman Grainger
HAUGESUND OG SVOLVÆR

Norges største saltlager

---- ·_----_·_-------1

KYVIK & CO. A.S
HAUGESUND

Haugesund
Fiskematkjøkken

Telefoner 1520 - 2133

HAUGESUND

Søndre utsalg telefon 1053

Nordre - - 1642

METALL-INDUSTRI Jacob Sørhus
ASBJØRN VIGRESTAD

I JERNVAREFORRETNING
Erfjordgt. 22 - Johannes gt. 33 - Telefon 22202

Sta van g er Telefon 1568 - Haugesund



Oslo - Moss

NORCAF A.L

Fellesfabrikk for 80 kaffegrossister

THIIS & CO. A.S
====C--===_===-::============.'---~ --.--.-.------

All slags byggeartikler

Vi hjelper Dem så godt vi kan

KJ0 P H J E L P E STI K KEN E

--------------------------------;-------- - ---

I
Realbanken fA.s Kristiania Hypothek- og Realkreditbank) Opprettet 1886

Hovedkontor Torggata 2 - Oslo

Utfører alle alm. bankforretninger

Aktieselskapet

Holbæk Eriksen

DET NORSKE GJENSIDIGE
SKOGBRANDFORSIKRINGSSELSKAP

Rådhusgata 27 -- Oslo - Postadresse: Postboks 63

Forsikrer mot brannskade på ungskog

Telefon 24574 - Telegramadr. : Skogbrand

Papirforretning en gros

OSLO

Forenede Blikemballagefabrikker Ingeniør

M. Akse
Tømmermester

E. Syversen

'æ-

Moss Oslo
Entrep renørforretn ing

Oslo - Telefon 13194



Fredrikstad

G L o M MEN S MEK. V E R KST E D
FREDRIKSTAD

Telefon til sentralbord 1226 Telegramadr.: Glommens verksted

ETABLERT 1898

SPESIALITET: HELSVEISEDE SKIP

A.S H A U G E BRU K

FREDRIKSTAD

HANS NIELSEN & S0N

MURMESTER OG ENTREPRENØRFORRETNING

Telefon 2353 - 2335 Fredrikstad

SLEIPNER MOTORFABRIKK A.S

Landets eldste og mest anerkjente småbåtmotorer

FREDRIKSTAD

IFREDRIKSTAD BLlKK-
.& METALLVAREFABRIKK

FREDRIKSTAD

WI - BO - HERMETIKK A.S

Telefon 3455 - Fredrikstad

FREDRIKSTAD BARNEVOGNFABRIK _
I. M. LARSEN

Telefon 3160 - Neumvegen 26

I
GRUNDVIK & ENGELSVIKEN
PACKING CO. A.S

FREDRIKSTAD



Drammen

AUTO ELEKTRISK A.S

G. SKOGSl RØM

DRAMMEN

HOTVEDT DAMPSAG

DRAMMEN

A. NIELSEN &; SØNNER

RØRLEGGERVERKSTED

E. Børresens gt. 8 - Tlf. 2650 - Drammen

Vi utfører varme. og sanitæranlegg

N. S. NiellJen

BAKERI OG KONDITORI

Drammen - Telefon 3942

B. R. Solstad Nielsen

Elektrisk bakeri og konditori

Drammen - Telefon 4452

Telefon 4485

ø. Torggt. 8

Drammen

1-------------------------------+-------------------1

Vinduer - Dører - Trapper -
Kjøkken- og butikkinnredninger

SYLVAN TREVAREFABRIKK I
Tollbu,.., 98 - Td,fou 1029, 2428 - D"mm'o I

1----------..,------------

STANDARD PAPIRINDUSTRI A.S

GULSKOGEN - TELEFON DRAMMEN 2250

A.s N esb1'u Trevarefabrikk

Dører - Vinduer - Trapper

Postboks 23 - Billingstad

Telefon Drammen 6807

Den norske
Tricota{/efabrikk

DRAMMEN

1----------------,----------------------+---------------

Andr. Hansen

MØBELFORRETN ING

Godt utvalg

Hau~es gt. 24 - Telefon 3158

Drammen

Ingv. Kristensen

TØMMERMESTER
I I

Frydenhaugvn. 8 - Tlf. 2734-

Drammen

G. K. Melsom

PAPIR EN GROS

PAPIRSEKKER

Oslo - Drammen



Drammen Horten

Vi anbefaler våre gode varer

H. Sørums Maskinbakeri I

Lier - Telefon Drammen 6167

Fiskco (Gunnar Kristiansen)
Vi. il vis Post- og Telegrafbygningen

ALT I FISK

Telefon 3553

Gunnar Kristiansens bolig 4807

Drammen

Hans Steinberg

MØBELFABRIKK

Kun en gros - Telefon 3915

Drammen

Horten Standa'rd A.s Hen'f'y Johansen
• I

Disponent J. Folke Jonassen Malermester - Fargehandel

Karl J. Palm

Manufaktur - trikotasje 

konfeksjon

Drammen - Telefon 2358

Oskar Eriksen & Sønn

Boktrykkeri

Bokbinderi

Linjeranstalt

Telefon 1387 - Horten

Bm'nt W. Berntsen

Telefon 1359 -- Horten

Assortert manufaktur
og utstyrsforretning

Storgata 23, samme gård som
Telegrafen

Den 1lm'ske Lædel'fabrik

SANDE I VESTFOLD

Brødrene Trægde

ILandbruksmaskinforretning

Drammen - Sentralbord 4880

Nykirke Landhandleri

Assortert forretning

Telefon 15 - Nykirke

BILVERKSTED

Storgata 42 - Telefon 1626

O. Andet'sen &: Sønnm'
Trevarefabrikk

(Inneh. O. & I. Andersen)

Spesialitet: Dører - Vinduer 
Trapper og kjøkkeninnredninger

Horten - Telefon 1446

Skoppum Landhandleri

HORTEN

Assortert forretning

Tlf. Borre 35 Undrumsdal 26

Horten Bil- Vulkan
O Wexahl

GUMMIVERKSTED

Telefon 1320 - Horten

Storgata 48 - Horten

Telefoner 1043 - 1650

Hm'ten Sepefabrik

I (Jac Jacobsen)
I

Telefoner 1269 - 1636

RammeforretningSTENS NES 'l'REVARE

Alt i bygningssnekkeri samt bilkarosseri
arbeider og drivhusmateriell

Telefon 1562 - HOR TEN

I
I
IHorten

I .

Telefon 1585 - Horten



Arendal - Stavanger

,
Jørgensen & Co.

BAKERI - KONDITORI - KAFE:

I
I
I Nils Mørland A.s

AREND'AL

Torget - Arendal

Alltid de beste varer Kolonial - mel - fetevarer 

frukt - kraftfor en gros

Sparebanken i Arendal
Utfører alle alminnelige bankforretninger

Telefoner 1348 - 1575 - 1799

Rose,nbergs mek. Verksted
I

I. Knudsen & Co A.s

STAVANGER
Telefon 2220 (2 linjer)

ARENDAL

Jern - Stål - Metaller

Frue meieri
STAVANGER

Bygningsartikler - Rørhandel

Kjøkkenutstyr

Bureau

En gros - en detail
Anbefaler meieriprodukter av høyeste kvalitet

Julius Johannesen & Sønner

I___________________._. -;.- 1

I ~

Teknisk
KJELEVERKSTED

Telefon 22564 - Stavanger
Rørleggerbedrift - Rørhandel

Elektriske installasjoner

Telefoner 20244, 23454, 23800

Auto Elektrisk Import A.S STAVANGER

Telefon 23779 - Stavanger

BILELEKTRISK REPARASJONSVERKSTED

LADESTASJON



Kristiansund N. - Molde - Ålesund

A. LØ N S ET H

MOLD E

OLAF FALSNES
TØMMERMESTER

TELEFON 143 - MOLDE

Confektionsfabrikken A.s

Telefoner 82 - 241

Johs. Havnevik
BOK- OG PAPIRHANDEL

MOLDE

Oluf Holm A.s Ltd.
Etablert 1887 - Ålesund

Telegramadresse .. Holmas.

Telefon sentralbord 28,4

Raffinerier til framstilling av:1

Margarinolje Medisintran

Hermetikkolje Veterinærtran

Spiseolje Industrilran

Kaviarolje Vitaminoljer

Bakeolje

Ålesund

I--------------~-----------------I-------·------------I
.1
I

Ludv. Fladmark & Sønner
BERGNINGSFORRETNING

ÅLESUND

Fosna A.s Konfeksjonsfabrikk

Kristiansund N.

Gotfried Gjørtz

Aut. Rørleggerforretning

ALT I RØRLEGGERARBEID

Telefoner 3333 - 2437

ÅLESUND



P ROD U K TER A.sALGEA

~ , -_-_-=_----_-_-_-__K_r_i_st_i_an_su_n_d__N_e I

~

KRI STI ANS U N D N.

ROGN - SILD

Telefon 1675 - Telegramadr. Thorn

Kri sti ans u n d N.

SALTFISK - KLIPPFISK -

Fryseri og klippfiskanlegg - røkeri - salteri - alle sorter fiskeprodukter
for eksport. - Innenlandsk forbruk: hvalkjøtt - agnsild og revemat.

ØVERLANDT H.

/

B. HEI D E
KRI STI ANS U N D N.

\
'-l
'\>
~
~
~ i'
\\1------'-----------------------=----1

~ ~

~(J
HOLTEN & JØRGENSEN

TRELAST OG BYGNINGSARTIKLER

I K RI STI ANS U N D N. I
Telefoner: Kontor 1298 - Lager 2092

1-----------------------------------------

I

Sandvik & Øien
Kristiansund N. - Telefon 1163, 1923

Innkjøp og omsetning av alle sorter fisk

Spesialitet: Var m røk t fet s i I d

I---------------------~-=-,----I

Bru nsvi kens
Reperbane
JOHS. OG ALF JOHANNESSEN

Not- og garnfabrikk - Tauverk 

Snører samt Not og Garn - Barkeri

Paul Stakvik Storgata 45 - KRISTIANSUND N.

Telefon 1056

FISKEMAT EN GROS OG EN DETAIL Telegramadresse Brunsvikbanen.

Tel e fon 1 7 O9 - Kri sti ans u n d N.

AlS
~RITRYKKERIET I
~OSlO

l- --l_


