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A. Waieland.

lange front mot barbariet. Det

gjenspeiler' seg i alle ofre som er

brakt. Nød og savn og lidelser

er krigens faste følgesvenner. Men

den hellige ild som brenner i hvert

frihetselskende menneskes bryst,

har skint med den klare flamme

som ikke lar seg slukke tross de

hardeste prøvelser. Det er derfor

med sinnet fullt av takknemlighet

og beundring vi hilser alle menn

og kvinner som var på sin post

hjemme og ute og har kjempet

trofast til siste slutt for at frihet

og rett igjen skulle være rettesnor

for vårt framtidige liv. Måtte

den allmektige i sin visdom la na

sjonenes bestrebelser for å finne

fram til fred og forsoning krones

med hell, så verdens folk kunne

utnytte sine krefter og åndskultur

til å gjøre denne jammerdal til en

trygg og lykkelig verden.

26. Årgang 1945

Red.: ARNE WAIELAND
Jernbanegt. 21 Oslo

og

oss alle oppe og gitt oss kraf~ til

å bære alle prøvelser. Vårt fedre

land er blant de land som pro

sentvis har ofret mest. Og hva

det har betydd for oss at vi ble

spart for en ny krigs redsler ved

tyskernes kapitulasjon, kan vi nå

danne oss en mening på bakgrunn

av andre lands tragiske skjebne.

Nå da den frie presse sprer den

tåke som tyskerne og deres hjel

pere har omgitt oss med ved å

frata oss det frie ord, kan vi nå

først i full utstrekning fatte den

dødelige fare en tysk seier hadde

vært for alle frihetselskende folk.

Avisenes nøkterne skildringer av

tyskernes uhørte grusomheter mot

sivilbefolkningen i de okkuperte

land er så hårreisende og fulle av

gru og råskap at det er utrolig at

dette har kunnet vare i hele fem

år. Det er først nå på seierens

dag at vi tilfulle forstår det uhyre

oppbud av ukuelig ånd og vilje

som har festnet seg langs denne
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egn
FORBF. HELMER MOE
Blusevollsbk 4 Trondheim

f RIIIHI Elf OG RElf lf
Den 7. mal l år kapitulerte

Tyskland betingelsesløst, og Nor

ge som var Tysklands siste skanse

i Europa, ble overgitt uten krigs

handlinger. Det som vi alle har

håpet og trodd på gjennom disse

lange og tunge årene, var skjedd.

Etter 5 års undertrykkelse var

Norge atter fritt. Nå kunne vi

atter reise oss og juble mot den

største av verdens goder, friheten

som vi alle håpet atter måtte times

oss å oppleve. Men det har ko

stet kamp.,. Nå da vi atter har

en fri presse, får vi den rette for

ståelse av hva krigen mot barba

riet har kostet de allierte nasjo

ner. Land etter land har blitt

dratt inn i krigens heksedans bå

de en og to ganger ettersom krigs

lykken skiftet. Det er ikke til å

fatte at menneskene atter kan rei

se seg etter den bunnløse sorg og

elendighet som krigens herjinger

har etterlatt seg. Men troen på

retten og frihetens seier har holdt

.-J'.ll.I --.J
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Tilsammen nå kr. 5818,45

Oslo d. 1/6 - 1945.

For innsamlingskomiteen
•H. C. Lindgaard,

sekr.

Nils Halvorsen, Barkåker kr. 50,-
Feriehjemmet Skaug, Oslo .. }) 50,-
Fru Asta Hagen, Oslo .. :.» 5,-
Fru Winsnes Hauge, Bergen}) 50,-
Rena og Omegn Døveforen. }) 50,-
Knut Kongslien, Valdres ..}) 10,-
Karoline Engen, Lunner st.}) 5,
Ingv. S. Grov, Oslo ......}) 10,-

kr. 230,
80,89

}) 5507,56
Renter 1944 .
Tidligere innkommet .

Inniamlinqen
til minnesteinen

Vi kan nå komme med en av
sluttende liste over bidrag til min
nesteinen (om da ikke ennå noen
skulle føle trang til å gi en skjerv),
og som man vil se nærmer nå sum
men seg sterkt til 6000 kr. Det
ville se riktig pent ut om vi kunne
komme med et slikt rundt beløp.
Skulde det altså ennå være noen
som ikke har gitt, så er ethvert be
løp, stort eller lite, velkomment.
Ellers vår beste takk til listens gi
'vere.

Som det erindres ble det i sin
tid tillyst en «idekonkurranse" om
steinen. Mange har sikkert undret
seg over at det ikke er kommet
noe nytt om dette. Saken er at
for å kunne gi en bedømmelse av
de innkomne utkast, måtte vi ha
med pastor Svendsen i komiteen.
Men nå har vår pastor i lange ti
der vært så opptatt med landsvik
tig arbeid at han ikke har fått
stunder til annet, og nå da vi vet
hva det har vært, kan vi vel si at
vi alle forstår hva det har betydd.
Komiteen benytter anledningen til
å ønske ham velkom~en tilbake
helskinnet og i god behold.

Vi håper snart å kunne komme
med noe positivt om hvordan stei
nen antagelig vil bli.

Helmer Moe.

Nå når freden er sikret og vi
går mot lysere og lykkeligere tider,
får livet igjen en mening, og vi
skal alle være med og bestemme
den framtidige kurs. Så snart alle
de verste vanskeligheter og re
striksjoner blir fjernet, må vi i fel
lesskap påbegynne vårt organisa
sjonsarbeid, løse de framtidige
oppgaver som skal tjene til beste
for landets døve. Krigsårene har
lagt store vanskeligheter for lands
forbundets virksomhet. Noe stør
re og betydelige oppgaver har det
ikke vært mulig å løse. En sær
lig viktig sak: armbind for døv r ,

i krigstiden, ble allerede løst, idel
Politidepartementet og den tyske
politimyndighet hadde imøtekom
met forbundets henstilling om be
skyttelse for døve mot å bli be

skutt av tyske vaktposter. Imid~

lertid inntrådte en forandring i si

tuasjonen, idet Tyskland kapitu

lerte, og det ble derfor ikke nød

vendig å bære armbind i freds

tiden. Men skulle det likevel være

nødvendig f. eks. av trafikkhen

~y~~~---~-d;ve bø~ bære armbind,

så kan vi drøfte saken på kom

mende forbundsmøte.

Så snart reiserestriksjonene blir

opphevet, vil det endelig bli holdt

et representantmøte. Det henstil

les til foreningene om å velge re

presentanter til møtet samt å fram

legge forslag og forhandlings

emner. Sted og tid for møtets av

holdelse vil bli meddelt i rund

skriv fra forbundet.

Landsforbundet ønsker samtlige

foreninger til lykke med fred og

frihet, og får samtidig ønske repre

sentantene til kommende for

bundsmøte vel møtt til nye fram

tidige oppgaver.

Fra Landsforbundet.

Se det lysner av dag over lan
de t. Se det gror selv i kløfter og
skar. La det fylle vårt sinn, vår
tanke, la oss gi det hver evne vi
har. Det er det store bud til alle
nordmenn i dag.

Dette bud gjelder også til oss
døve, som under alle disse treng
selens år har vist seg å være gode
og trofaste nordmenn. Våre sinn
er fylt med glede, våre hjerter av
takknemlighet mot dem som falt
i frihetskampen og med alle som
var med og kjempet seiren fram.
Vi er fri igjen og hele det befridde
Norge rødmer av norske flagg. Og
gjennom begeistringens rus stiger
en stille og ydmyk takk til Gud
som har berget oss gjennom disse
harde årene. Mange har måttet
bukke under og stupt i striden,
men over all ten'or, vold og tvang
har det norske frihetsbanner vaiet
fritt, og de menn og kvinner som
har ofret seg i denne vårt lands
frihetskamp, har 'vært det samlen
de og lysende symbol for de øv
rige landsmenn og således bidratt
til å holde vår hjemmefront in
takt.

Mens mange familier som har
jublet i gjensynets gleder sammen
med sine kjære som er kommet til
bake fra fangeleirer og piggtråder,
sitter andre med dype sår som
nettopp rives opp igjen under den
gjensynsglede som har utfoldet seg
i så mange hjem. Men alle dem
som sitter i sorg og savn over sine
kjære som har satt" sitt liv inn for
fedrelandet og folkets frihet, skal
vite at hele det norske folk - at
hver enkelt av oss - føler dypt
og oppriktig med i deres sorg. De
res navn vil bevares i våre hjerter
og lyse med varmende ildskjær i
Norges frihetssaga.

Gud signe vårt fedreland.

V-å'Li; &ed'l,dand e"- aUe"

et ~ land
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Jeg vil her gi en redegjørelse
for mål og mening med oppret
telsen av arbeidsutvalget. Som in
teressert og aktivt medlem av for
eningen forstod jeg snart at der
som døveforeningens medlemmer
skulle få sjangse til å realisere
noen av sine mange planer om å
bringe foreningslivet opp på et
høyere nivå ved foredragsserier,
film, teater og studiesirkel, så
måtte dette gjennomføres av med
lemmene selv. En kan ikke alltid
kreve av styret at det også skal
overta alt det merarbeid som det
te vil føre med seg. For at det
skulle bli mulig å opprette en ko
mite som hadde medlemmenes til·
lit, måtte det tas med så mange
medlemmer i den at alle interes
ser ble tilgodesett, samtidig som
komiteens medlemmer seg imellom
kunne ha fruktbringende diskusjo
ner om de tiltak som skulle set
tes i gang. Men dette var ikke
nok. For at komiteen skulle ha
den myndighet som måtte til,
måtte den først godkjennes av ge
neralforsamlingen. Ved general
forsamlingen den 28/3 - 43 ble
arbeidsutvalget godkjent og kun-

. ne n:å begynne å realisere sitt pro
gram. Dette er jo et meget stort
og krevende program som det vil
ta lang tid å få gjennomført, men
det gjaldt altså først og fremst å
få de døve til å være med og ar
beide for saken. Dersom det lyk
tes å få de døve interessert i sine
egne anliggender, så ville det bli
lettere for styret i foreningen å
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fremme sakene når de var ut
arbeidet og tilrettelagt av arbeids
utvalget. Ved opprettelsen av ar
beidsutvalget har styret blitt av
lastet for dette merarbeid, samti
dig som det har den fulle kon
troll med utviklingen.

I løpet av den tiden arbeids
utvalget har bestått, har det vært
mange saker til behandling, men
tiden har ikke vært inne til å få
gjennomført dem alle. Filmfram
visning har måttet innstilles på
gmnn av at filmapparatet ikke
lenger kan disponeres. Teater og
annen opptreden av Døves dra
matiske klubb har arbeidsutval
get støttet etter beste evne.

Det har, en stund vært vanske
lig å få tak i foredragsholdere,
men det ser nå ut til å bli bedre
med dette. Vi har nå begynt med
en foredragsserie som har slått
godt an: populære foredrag om
forskjellige emner av de døve selv.
Likeledes har vi tatt skritt til å
få opprettet en aftenskole for
medlemmene i regning og norsk.
Denne cr nå under forberedelse
av lærer S. Kluge, så undervis
ningen for de døve er nå i de
beste hender. Seinere er det me
ningen å igangsette en studiesir
kel, men dette må foreløbig stilles
i bero til vi har innhentet den for
nødne erfaring om hvordan en
studiesirkel skal legges an. For at
de døve skal ha utbytte av den
må den ligge på e~ plan som pas
ser til de døves fatteevne. Der
som arbeidsutvalget skal svare til

113 .

sitt navn, må medlemmene selv
komme med forslag og være be
hjelpelig med å sette dem i gang,
ellers stopper alt av seg selv. Ti
den vil vise om dette tiltak har
vært til gavn for medlemmene.

A. Waieland.

Fra reJaLsjon
Har De opplevet noe?

Nå er det da endelig slutt på
det lange og vonde mareritt som
denne krigen har vært. Mange
mennesker har gjennomgått det
forferdeligste, som har satt spor i
deres sinn for alltid. Men mange,
mange av oss er blitt spart. Men
litt av hvert har vi vel noen og
hver opplevd under disse 5 okku
pasjonsårene. Og hvis vi roter
godt omkring oppe i hjernekisten,
så kanskje vi finner noe som vi
tror også andre vil ha interesse av
å få del i. Nå vil «Tegn' og Tale"
be sine lesere og skrive ned en el
ler annen opplevelse de hadde un
der krigen. Enten en alvorlig hen
delse eller en pussig episode. Vi
døve er jo så flinke til å bruke
øynene, og ser ofte det humorist
iske i mange ting som hørende
ikke legger merke til. Skriv ned
deres opplevelse og send den inn
til «Tegn og Tale». Alt som kan
brukes vil bli honorert på vanlig
måte. Alt stoff sendes til redak
tøren, Arne Waieland, Jernbane
gt. 21, Oslo.

BRØDRE N E SU N DT VERKTØ 1M ASKIN FABRIK A.S

Oslo - Telefon 83485

SPESIALITET: DREI BENKER
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Det landskjente merke

SÅPE - LYS - KOSME~I'IKK

pistsekretær hos Johan Sverdrup,
som bodde i nærheten av Schjafte
løkkens døveinstitutt og skole. På
den måten ble han ansatt wm ko
pist i statsrevisjonen i Johan Sver
drups velmaktsdager.

Han har selv fortalt meg dette.
Jeg anfører også at han selv tok
initiativet til å utgi «Eidsvoldbla
det», som han måtte innstille noen
år seinere, da han ikke hadde råd
til det, især da han måtte stå til
ansvar for sin svoger Hofgaards
gjeld. Han måtte frasi seg for
mannsstillingen av den grunn. At
han ble overkjørt av trikken kan
være at han gikk i tanker og så
ledes svaiet over, da sammenstøtet
inntraff.

Jeg husker tydelig at han fikk
meg til å holde festtalen ved lærer
inne Hjorths jubileum. Jeg var da
12 år og var ansett som frk.
Hjorths protesje, og derfor ble jeg
av Havstad utsett dertil. Jeg
skrev talen så godt jeg kunne, men
Havstad måtte endre en del.

Da Havstad beæret Døves Ski
klubbs hytte med et besøk, sa han,

,da han fikk lese fremmedboken
(som dessverre er brent) at han så
en lys framtid for de døves selv
stendighet.

Med Halvard var det en annen
sak - han var den rene sports
mann. Jeg møtte ham en dag med

at bladet skal være på høyde med
sin tid. Saklig og innholdsrikt i
pakt med landsforbundets ret
ningslinjer.

Waieland.

Herr redaktør
Ved å gjennomlese herr Dahls

innlegg om våre to døvestudenter,
d'herrer avdøde Halvard Asche
houg og Lars Havstad, vil jeg
gjerne framkomme med hva jeg
kjenner til de nærmere forhold
med utdannelsen til å bli studen
ter på prøve, som Balchen var sje
len for.

Far til Halvard var den kjente
professor Aschehoug, og han var
straks med på å koste fram sin
sønn.

Mens Lars Havstad (hvis fars
navn var Larsen) som kom på Bal
chens skole først i sitt 9de år, var
farløs og fattig. Han ble tilsagt
av Balchen at han ville bekoste
hans utdannelse, og det var såvidt
at Lars gikk med på å arbeide for
sin utdannelse, men da Balchen be
breidet ham og oppfordret ham
til å ta ordentlig fatt, seiret hans
stolthet, og det varte ikke lenge
før han var førstemann. Etter
oppnådd eksamen stilte han seg
på Balchens anbefaling som ko-

Redaktørskifte

Redaktørskiftet.

Fra dette nr. og inntil et lands
forbundsmøte kan holdes, har un
dertegnede etter bemyndigelse fra
landsforbundet overtatt redaktør
stillingen etter herr Thorolf
Strømme. Det har i flere år fram
kommet mange klager over den
måten som bladet tidligere ble
drevet på. Mange av disse var av
den art at det ikke var forenlig
med et landsforbunds organ å la
slike klager ligge uten å etterkom
me saklige krav om bedring av
bladets innhold og dets økonomi
ske forhold. Som landsforbundets
organ må bladets medarbeidere
kunne ta stilling til saker av be
tydning som ønskes fremmet ved
å publiseres i vårt blad. Men da
må også bladet selv være så fri
for alt som kan kaste skygge over
bladets drift så det ikke kommer
i miskreditt hos dem som vil støtte
opp om vårt arbeid for døvesa
kens fremme, enten det nå er ved
interessert medarbeiderskap eller
økonomisk støtte. I alle år har en
stor stab av flittige døve skriben
ter støttet opp om bladet og bi
dratt til å kaste lys over de døves
li v og virksomhet i land og by.
Jeg håper at de fortsatt vil støtte
bladet videre. Alt vil bli gjort for

i Tegn og Tales redaksjon

Det bekjentgjøres herved at herr
Thorolf Strømme er fratrådt som
«Tegn og Tale»s redaktør. Som
hans etterfølger er ansatt herr
Arne Waieland, adr. Jernbanegt.
21, Oslo.

Herr Sverre Lindqvist har over
tatt vervet som kasserer etter herr
Waieland. Kassererens adr.: Fjell
gt. 29, Oslo.

Frk. Marit Bølstad er ansatt' i
bladets ekspedisjon etter fru Marit
Strømme, som fratrådte samtidig
med redaktør Strømme.

Forbundsstyret
H. Moe.
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kjelke, og han tok meg med opp
til Frognerseteren, og vi akte helt
ned til hans fars bolig (nåværende
kjøpmannsbutikk) vis it vis Hygea
apotek.

Jeg må her få lov å takke herr
Dahl for hans innlegg, men i
spørsmålet at Balchen tok avstand
fra å bruke tegn ved undervisnin
gen, er ikke på sin plass her. Jeg
har selv som elev fra 5 år gam
mel inntil 13 år, i alt 8 år på
skolebenken, alltid sett Balchen
bruke tegn ved siden av muntlig
tale, især for de mindre evnerike
elevers vedkommende, slik at
ikke talen kunne misforståes. I
1860-årene var (det flere tilårs
komne elever med de unge i felles
klasse anbrakt ved lange skole
bord.

Da flere av elevene - i alt 4 
hadde sittet i 7-årsklassen en tid,
ble de overflyttet til særskilt klas
se med fru Rossing som lærerinne
i tysk, engelsk, norsk stil, verdens
historie og naturlære og annet.
Disse fire var avdøde Ragnar Zie
ner, Hermanne Bergh, Anne.
Aschehoug og undertegnede.

A. F.

I nr. 2 av «Tegn og Tale», side
27, er det rettet anklage mot meg,
fordi jeg har uttalt meg om at
landsstyret i N. D. L. burde inn
skrenkes til et mer sammensatt
styresett for å få et mer utviklet
samarbeid mellom seg også for
døveforeningene som er tilsluttet
N. D. L.

Med hensyn til døveforeninge
nes representanter som får full
makt og ansvar, så har de jo stem
merett til å avgjøre alle resolu
sjonssaker på landsmøtene.

Saken dreier seg om å få hurti
gere avgjørelser i saker som opp
stilles enn det var tidligere med
rundskrivelser til alle døveforenin
gers utvalgte landsstyrerepresen
tanter og som er spredt rundt om
i Norge. Det kan gå lang tid før

TEGN OG TALE

Redaktørskifte

Herr Thoralf Strømme gav i
«Tegn og Tale» nr. 4 en medde
lelse om sin fra tre.den som «Tegn
og Tale»s redaktør.

I den anledning er N. D. L.'s
styre oppfordret til å gi en offent
lig redegjørelse for herr Strømmes
fratreden. Saken skal herunder i
korthet belyses:

Herr Thoralf Strømme ble av
Landsstyret tvunget til å fratre
stillingen som bladets redaktør. De
undersøkelser som fra forbundets
side ble foretatt, har det vist seg
at der forelå beviser for herr
Strømmes misligheter under hans

N. D. L.'s formann får svar på
spørsmålet fra alle styrerepresen
tantene på deres foreningers veg
ne ang. saker det dreier seg om.
Der gis dem som intet lar høre
fra seg. Herr skolebestyrer Johs.
Berge og til dels nåværende for
mann i N. D. L. har klaget over
det.

Hva det nå angår at det kan
være tale om at N. D. L.'s sete
flyttes, da setet i Trondheim har
vart i 28 år? Og det nærmeste
sted må bli i Oslo med det største
antall medlemmer framfor andre
i Norge. Og at det er unge kref
ter i Oslo som kan lede og admi
nistrere N. D. L. i det rette lei, er

. det ingen tvil om.
24/4 - 45.

Axel L. Fleischer.

Bjarne Andersen & Co.
Bokbindere og Protokollfabrikk

Storgata 26 - Telefon 15416

OSLO
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ledelse av bladets drift. Han har
ved sin uloyale opptreden unnlatt
ifølge reglement å forelegge for
Landsstyret de viktige beslutnin
ger og de inngått avtaler vedrø
rende bladets drift. Ennvidere har
de samarbeidende medlemmer i
bladstyret, d'herrer Waieland og
Vigrestad, overfor Landsstyret
rettet en alvorlig anklage mot herr
Strømme og som hadde foranledi
get de nevnte medlemmers uttre
den av bladstyret.

På grunnlag av de resultater av
undersøkelsene som ovenfor er
nevnt, har Landsstyret ikke kun
net la herr Strømme fortsette len
ger i stillingen som redaktør. Vi
skal ikke unnlate å meddele at
herr Strømme for 2 år siden opp
sa sin stilling til fratredelse ved
kommende landsmøte. Imidlertid
så passet det ham nå å bli suspen
dert av Landsstyret.

H. Moe,
form.

Herr
Axel Fleischer.

I Deres artikkel i «Tegn og
Tale» nr. 4 om «Makt og rett» ut-
taler De bl. a. vårt Døves lands
forbunds negative resultater av
dets virksomhet under dets nåvæ
rende ledelse. Det er ikke til å
undres over at De gjentagne gan
ger i bladet har kritisert ledelsens
manglende interesse og evne for å
fremme forbundssakene og derfor
er blitt så iherdig til å agitere for
å få den maktesløse ledelse skiftet
ut med nye medlemmer fra hoved
staden, som etter Deres mening
skal være meget livskraftige og
initiativrike. Jeg er selvfølgelig
enig i at der bør være energiske
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menn i ledelsen. Jeg og de øvrige
medlemmer i landsstyret stiller
meget gjerne når som helst på
oppfordring våre plasser til dispo
sisjon, og hvis det virkelig haster
med å få satt inn nye medlemmer
i ledelsen for å gjennomføre De
res egne planer, s'å kan De sette
opp en navneliste til nyvalget på
kommende representantmøte
sommer i Oslo.

Men hvorfor komme med slike
usannheter om at det nesten intet
er gjort, noe positivt, fra forbun
dets side siden De og herr Berge
fratrådte landsstyret i 1933. De
har seinere ikke deltatt i landsmø
tene i 1936 og 1939. De løse på
stander som De framkommer med
om forbundets virksomhet, tyder
meget på Deres manglende kjenn
skap til de saker og rtsolusjoner
som ble behandlet på disse møte
ne. Og De er medlem av Oslo
Døveforening, men har i flere år
på grunn av Deres sykdom ikke
kunnet delta i foreningens general
forsamlinger og medlemsmøter, og
derfor er blitt svært lite orientert
om de saker og redegjørelser som
i tidens løp ble forelagt forenin
gene fra forbundet.

Jeg har såvidt ervervet meg så
mye erfaring hvilke store vanske
ligheter og tålmodighet det har
vært for forbundet å fremme de
livsviktige kravene. De må bare
ikke innbille Dem, herr Fleischer,
at De hadde kunnet utrette noe
mere av positive resultater under
Deres tid som aktivt medlem i
landsstyret. De saker som De i
artiklen nevner, har jeg tidligere
overfor foreningene og i bladet re
degjort for en del som allerede er

. fremmet. Og hva de øvrige saker
i punktene 1, 2 og 3 angår, så ble
disse opptatt som arbeidsoppgaver
under Deres og Berges tid, så De
har mest greie på de årsaker til
de vanskeligheter og motstand De
hadde møtt fra de respektive
myndigheters. side og fra døve
lærerhold. Jeg har virkelig stor
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aktelse og respekt for herr Berges
og Deres imponerende arbeid i
forbundet til beste for døvesakens
fremme.

Det må være meg tillatt å be
klage meg over den urettferdige
beskyldning mot forbundets nåvæ
rende ledelse at den har vist så lite
interesse for å fremme Deres pla
ner tross uenighet fra en del for- ,
eningers side, og derfor gjerne ser
at ledelsen snarest mulig blir skif
tet ut. Jeg har ikke kunnet inn
late meg på å benytte de simple
nasistiske tvangs- og diktaturme
toder for å drive kravene fram.
Hadde vår ledelse under okkupa
sjonstide'n vist nasistiske sympa
tier, så hadde det fått skjebne
svangre følger for vårt forbund i
dag. Under hele okkupasjonstiden
har forbundsarbeidet vært sterkt
hemmet av restriksjoner, så det
har praktisk talt ikke vært mulig
å holde forbundsmøter.

Nå lykkønsker vi hverandre
med freden og friheten og håper
på en lykkelig framtid. Alle må
nå stå samlet og være enige om å
ta energisk fatt på vår felles opp
gave: arbeidet for å fremme våre
livsviktige krav. Det kan være
mange ting man kan ergre seg
over, men det tjener til intet å
komme med negativ og personlig
kritikk 'uten å peke på positive
løsninger av vanskelighetene.

Si meg, herr Fleischer, hva me
ner De om herr Thoralf Strømmes
innlegg i samme bladnr. - Under
støttelsesfondet og Landsforbun
det? De avsløringer som Strømme
framkommer med ang. vårt for
bunds virksomhet, bekrefter like
som akkurat Deres antagelse om
hvor lite det er gjort fra vår side
i forhold til Understøttelsesfon
dets energiske innsats. Men kan
De forstå herr Strømmes hensikt
med å komme med slike nedset
tende uttalelser og angrep? Han
har satt en mindreverdighetsstem
pel på oss døve at vi ikke har
evne og energi til å kunne greie å
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I anledning freden har det gle
det forbundet å motta lykkønsk
ningshilsener fra finske, svenske
og danske døvstumforbund. Fra
vårt forbund ble det til de nevnte
forbund sendt takkehilsener.

Vi hitsetter her de mottatte
lykønskningstelegrammer:

Fra Finnland:

Vi sanda 'våre odeskamarater i
Norge våra hjerteligste lyckonsk
ningar i anledning av den åter
vunna friheten.

Suomen Kuuromykkainliitto.
Vainola Pitkanen.

Fra Sverige:

Svenska Dovstum/Orbundet del
tager hjarteligt i Eder stora gladje
over Norges befrielse.

Malmberg & Ericson.

Fra Danmark:

Dansk Døvstummeforbund sen
der hermed de hjerteligste Lyk
ønskninger til Norges Befrielse
med H aab om at Norge maa gaa
en lys og lykkelig Fremtid i Møde.
Vi forstaar qt de i Norge maa
have det haardt. Maatte der nu
komme lyse og gode Kaar.

Med venlig Hilsen
,Sv. Ar. Larsen,

sekretær.

framføre våre egne saker. Jeg gid
der såmen ikke å komme med noe
tilsvar til Strømmes lurvete inn
legg. Kritikken overlates forenin
gene å ta standpunkt til og hvem
de ønsker skal overta forbundets
fremtidige ledelse.

Helmer Moe,
forbundsformann.
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Da IreJen Lom.
Hvordan freden kom til Norge

vet vi jo, da vi alle har fått være
med å oppleve disse hektiske da
gene, fulle av jubel og glede. Før
ste møtedag etter freden var med
lemmene her i Osloforeningen
møtt fram, så lokalet var fylt.
Alle måtte vi dit for å treffe hver
andre og ønske til lykke med fre
den. De fleste spurte vel seg
selv om dette virkelig var sant.
Det var jo så godt at det var ne
sten ikke til å tro. Nå kunne vi
tale fritt igjen, og det merket vi
tydelig også, for nå fikk så mangt
og meget som vi hadde båret på
i 5 lange år sin utløsning, og det
var så meget som vi ville ha sagt.
Samværet fortsatte langt utover
kvelden. Noen gikk for å se på
festene i byens gater og andre
kom inn spekket med nyheter.
Den 17. mai hadde vi en enkel
sammenkomst i foreningen. Lo
kalet var vakkert pyntet overalt,
og Kongens bilde var heller ikke
glemt. Vi satte oss rundt småbord
og koset oss med kaffe og med
brakt. At kaffen var bare suro
gat og uten fløte var det ikke
noen som brydde seg om i dag.

døve. Som styremedlem og repre
sentant for foreningen i arbeidet
med kretsens gjenopptagelse har
han således godt kjennskap til alt
som har med de døves forenings
liv og deres virke. Han vil nå
som kasserer for bladet ytterligere
komme i kontakt med døve i lan
det over. Vi ønsker ham vel møtt
for godt samarbeid.

seg bemerket i døveforeningen i
Oslo.

I festkomiteene og overalt ellers
hvor man trengte en hjelpende
hånd, var hun så å si selvskreven
og alltid villig. til å ta et tak.
Ekspedisjonsarbeidet her i «T. og
T.» er nok ingen liten jobb, så
frk. Bølstad får nok bruk for hele

Kasserer Lindquist

medlem av Osloforeningen gått
aktivt inn for fremme av for
eningslivet, og mange er de tillits
verv han oppigjennom årene har
innehatt. Han har i flere år vært
styremedlem for feriehjemmet
«Skaug». Som formann i døve
foreningens arbeidsutvalg har han
med iver fremmet foreningslivet
med sine mange tiltak til beste for

Herr Sverre Lindquist er ansatt
som ny kasserer for «Tegn og
Tale» etter herr Waieland. Herr
Lindquist er en kjent og aktet
mann innen døvekretser i Oslo.
Han har i alle år han har vært

. .
sm energI.

Vi tror nok at vi har gjort et
heldig valg, og håper hun vil like
sitt arbeid, og vi andre i redaksjo
nen ønsker henne hjertelig velkom-
men. - - - stad.

Frk. Marit Bølstad er nå begynt
bladets ekspedisjon etter fru

Strømme.
Hun er en ganske ung dame,

men har allerede i lang tid gjort

Arne Waieland.

Med dette nummer av «Tegn og
T ale» overtar herr Arne Waieland
inntil videre redaktørstillingen et
ter herr Strømme.

Her i Oslo er Waieland godt
kjent i sin egenskap av formann
i døveforeningen.

Men med sine mange og gode
artikler her i bladet i de siste år,
er han vel like godt kjent blant
leserne.

Det som først og fremst karak
teriserer herr Waieland, er hans
medde måte å ta en sak fram på,
og er saken rettferdig, sparer han
seg ikke. Han har alltid satt fin
geren på alle skjeve ting i vårt
samfunn, og sagt ifra uten per
sons anseelse.

Slike aktive folk har vi bruk
for, som kan synge slik ut at vi
får våre rettigheter hørt og satt
ut i livet.

Vi ønsker ham til lykke med
vervet, og «T. og T.» går forhå
pentlig inn i en ny og bedre epoke.

--- stad.
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Vi ble gledelig overrasket da vi
fikk besøk av pastor Stokke. Han
holdt 17. mai-talen for oss, og et
ter et 3 ganger 3 hurra sang vi
«Ja, vi elsker». Salen ble ryddet
og vi danset og lekte utover hele
kvelden til klokken nærmet seg 24.
Da gikk de fleste bort i Slottspar
ken for å se på fyrverkeriet, og
det var et mektig skuespill i far
ger vi her fikk se. Det var som
et eventyr. Vi kunde jo ikke høre
jubelen omkring oss, men vi følte
jo desto mer, og våre hjerter var
fylt av takk til alle dem som dess
verre ikke fikk være med her på
denne dagen, men som alle ved
sitt offer gjorde det mulig for oss
3. få oppleve den.
Tross kulde, mørke og kanon-

dunder,
så lever håpet om vårens under,
da sol skal skinne og liv skal gro,
vi rekker hverandre hender i

barnslig tro.

As. Wa.
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De døves sang

Det er så mange dører
som lukket er fordi
vi ikke noe hører
av livets melodi.

Det er så mange veier
og porter som er stengt,
fordi vi ikke eier
det alle var tiltenkt.

Og dog tror alle døve
at Gud er vis og stor.
Gud ingen vil bedrøve
av sine barn på jord.

Når livets strid er omme,
når løpet er fullendt.
Da skal den time komme
at ondt til godt er vendt.

I himlen våre ører
å åpnes skal engang.
Guds stemme da vi hører
og liflig englesang.

Fredrikke W åler.

BRØDRENE KVERNELAND
Automobilforretning

STAVANGER

Annonser.

En døv gårdsgutt får plass hos
en døv. Henvendelse Olaus Sol
berg, Etnedal, Valdres.

En døv gutt fra Hardanger, 25
år, ønsker·å korrespondere med en
kjekk og ærlig døv pike i 20-28
årsalderen. Er interessert i fot
turer, kino og hjemmehygge. Foto
ønskes i første brev. Bill. mrk.
«Frihåndstegning».
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A v forstander Fr. Eriksen.

9':1ied ~g t~ifiet.

Der har rullet en bølge av be
geistring over hele vårt kjære fe
dreland siden budskapet om fre
den nådde oss. Gamle og unge
av alle stender har gledet
seg over at krigens redsler er
slutt og vi igjen kan leve
som frie borgere et fri tt
land. Aller best kan vel de man
ge tusen fanger som er sluppet ut
fra fangenskapet ute eller hjem
me vurdere friheten. At alt ble
så stille og fredelig avviklet, var
vel mer enn noen hadde våget å
tro. Landet ble spart for ytter
ligere krigshandlinger og indre
uro.

I disse begivenhetsrike dagene
tenker vi med takknemlighet på
alle dem som på en eller annen
måte gjorde en innsats for Nor
ges frihet, helt fra kongehuset til
den navnløse frihetskjemper. Al
dri har vel fedrelandssangen vår
blitt sunget med slik begeistring,
og aldri har den teksten Bjørnson
skrev høvet bedre enn nO:

Men når freds rusen en dag er
over og livet igjen møter oss i
den grå hverdag, blir det spørs
mål om vi eier den fred som Kri
stus talte om til sine disipler:
«Min fred gir jeg dere, ikke som
verden gir, gir jeg dere.»

Fred betyr harmoni. Å ha fred
med Gud er å være i harmoni med
ham. Det er å ikke være i oppo
sisjon mot hans vilje eller å være
fiendtligsinnet mot ham. Det er
å være blitt forlikt med Gud ved
Jesu død på Golgata. For Jesus
skapte fred ved sitt blod på kor
set for dem som var langt borte
og for dem som var nær ved. Den
som har møtt Gud ved Kristi kors
og har fått sin synd tilgitt og ren
set bort, han har opplevd den san
ne fred i sitt hjerte. Han har fred
og hvile, ja åndelig harmoni, hvor
dan enn livet arter seg her i ver
den. En slik indre fred er ikke
a'rhengig av ytre hendinger. Der
finnes dybder i havet som aldri
er berørt av stormen som pisker
havets overflate. Og der finnes

en plass ved korsets fot hos Jesus
hvor der alltid er trygt og stille.

Frihet er et like stort gode som
fred. Vi vet nå å sette pris på
friheten, for nå har vi levd under.,
vold og terror, hvor de mest ele-
mentære rettsprinsipper har vært
trampet på med jernskodd hæl.
Nå er vi befridd fra det urettfer
dige terrorvelde og er kommet un
der rettslige former igjen. Det er
å håpe at det norske folk må for
valte denne friheten under ansvar.

Men tenk at det går an å leve
i et fritt land med en fri forfat
ning og så likevel være ufri, ja
rent ut være en trell. «For hver
den som gjør synd, han er syndens
trell,» sier Jesus. «Men dersom
Sønnen får frigjort dere, da blir
dere virkelig fri.»

Der finnes en trelldom som er
verre enn alt annet, og det er å
være bundet i syndens tyranni. Vi
ser de verste utslagene i umoral,
uærlighet og drukkenskap, men
der finnes tusen andre former for
trelldommen under synden. Bibe
len sier at mennesket er underka
stet syndens makt og herrevelde
inntil det blir befridd av Jesus
gjennom evangeliet. Men da går
en over fra døden til livet, fra sa
tans makt og til Gud. I dette
stykke er mennesket for svakt til
å frigjøre seg selv. Her strekker
det heller ikke til med assistanse
fra mennesker, for det skjer ikke
ved hær og ikke ved kraft, men
ved Herrens ånd. Det var denne
frihet Jesus vant for oss ved sin
gigantiske frihetskamp på Gol
gata kors. Han kom for å løse
de bundne og sette plagede i fri
het. Føler du deg bundet av syn-

Norske mann i hus og hytte,
takk din store Gud,
landet ville han beskytte,
skjønt det mørkt så ut.
Alt hva fedrene har kjempet,
mødrene har grett,
har den Herre stille lempet,
så vi vant, vi vant vår rett.

c:f}Z'anr.z ::tiorelog: S12esrauranr
Nordre gate 25 -- Trondheim - Telefon 1430

':Eod! IijøfiÆell - ':Rimelige prir;er
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Jøl'et leir
Sverigenytt.

e
Fra det nettopp utkomne som-

mernummer av «Dovas Van» hen
ter vi følgende:

Idretts-nytt.
Svenska Dovstummasterskapen i

friidrett og svømning finner sted

den, så skynd deg til ham som
både kan og vil hjelpe deg av med
byrden din.

Jeg så engang en kongeørn som
var lenket i et bur. Det var ikke
dens rette element, og flere gan
ger kunne jeg se hvorledes den
fortvilet tok et par vingeslag opp
mot taket i buret, men bare for
snart å falle ned igjen. Mange
kjemper i synden på denne må
ten. Gud har opprinnelig skapt
oss til å være frie skapninger, der
for kan vi aldri trives i syndens
fangenskap. Mange ønsket gjerne
å leve som personlige kristne, men
de makter ikke å løsrive seg fra
det de er bundet av. Skulle du
være en av disse, kan du bare
overlate hele ditt liv i Guds hen
der. Si ham at du ikke kan, men
at du gjerne vil. Da skal du få
oppleve at den som kommer til
ham, vil han ingenlunde støte
bort. Jesus frir deg fra syndens
dom og fra dens tyranni. Du tje
ner ikke lenger synden og verden,
men Jesus blir din Herre og Me
ster. Da gjør du et godt bytte,
for den lønn som synden gir er
døden, men Guds nådegave er et
evig liv i Jesus Kristus.

TEGN OG TALE

18.-19. august i Jonkoping i for
bindelse med «Smålands Dov
stummas Idrottsklubb»s 1S-års
jubileum.

Sverige har akseptert en innby
delse fra «Finlands Dovstummas
Idrottsforbund» til en landskamp
i friidrett i begynnelsen av august.
Det blir den første «cløvelands
kampen» mellom de to landene,
og interessen er meget stor. Kon
kurr~sene finner sted i Åbo,
Finnland.

Sveriges fem døve-prester
har sendt inn til myndighetene

søknad om at døveprestene må få
rett om ikke plikt til å foreta
megling i ekteskapstvister der en
av partene er døv.

Antallet av døve barn vokser.
Den svenske riksdagen fattet i

1942 beslutning om å nedlegge en
av døveskolene i Sverige (Ma
nilla). Nå har det imidlertid i de
siste år vist seg at antallet av døve
barn øker sterkt i forhold til den
alminnelige økning av barneantal
let, og regjeringsmyndighetene har
derfor tatt skritt til å få riksda
gens beslutning av 1942 opphevet.

Døv syklist overkjørt
av militærbil.

En døv møbelsnekker fra Skor
pinge, den 60 år gamle Hertz
man, ble under en sykkeltur over
kjørt aven militærbil og avgikk
øyeblikkelig ved døden. Såvel bi
lens tre sidehjul som kanonens
hjul gikk over den forulykkede.
Bilføreren gjorde hva han kunne
for å unngå ulykken. Bilens fart
var ikke større enn 15-20 km i
urnen.
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Dikt til nOtge.
av den danske dikterprest
og frihetskjemper
K ai Munk.

Norges skjebne og Norges hold
ning i disse krigsår har betydd
overordentlig meget for våre na
boland - også for Danmark, som
selv likesom oss fikk føle hva det
ville si å være under det tyske
åket.

Den danske dikterprest Kai
Munk som ble myrdet av de dan
ske nazister og ikke fikk oppleve
frihetens time, har skrevet neden
stående vakre dikt til Norge:

HYLDEST TIL NORGE.

Ja, vi elsker dette Landet
nu som aldrig før.
Trodsigt stiger det af Vandet,
lever mens det dør.
Just fordi det valgte modigt
Undergangens Kaar,
skal det gro og grønnes frodigt
frem i tusind Aar.

Vaabenløs du kjæmped, Norge,
stod, endskjønt du faldt.
Dine Hjerters Klippeborge
har holdt Stand mod alt.
Vi der sad i dybe Dale,
baade græd og lo
ved din T ausheds høie Tale,
klippefast i Tro.

Snart gjør Vaarens Morgengrøde
Vint'rens Nat forbi.
Se da blomstrer op det øde,
Fossen springer fri.
Birkeløv og Flagget vaier
over gjenløst Jord,
og med Smil i T aarer neier
Danmark for sin Bror.

Forenede Blikembalagefabrikker
MOSS OSLO

Bring denne Hilsen til
Norge naar Tiden er in
de og jeg selv ikke kan.

8/8 - 43. Kai Munk.
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VI.

Ved alle gruver finnes det sto
re berghaller med stein. Det er
store masser som i tidens løp er
brakt ut av fjellet, og det har nok
vært et hardt arbeid. Men har
dest var vel arbeidet i riktig gam
le dager, da redskapene var ferre
og hjelpemidlene var mer primi
tive.

Sikkert den eldste måten å gra
ve seg inn i fjellet på var med
hammer og meisel alene. Først ble
det meislet ut en renne - og så
ble sidene av rennen meislet ut i
småbiter. Det gikk svært lang
somt. Vi kan lese oss til i eld
gamle ganger i fjellet, som er
hagt ut på denn emåten, hvor lang
tid det tok å komme fram på den
ne måten. Det var særlig der det
var snaufjell at bergmannen måt
te arbeide slik.

I et land som Norge der det er
så mye skog, lærte menneskene
temmelig tidlig å ta ilden til hjelp
når de skulde grave seg inn i ber
get. Denne måten å bryte berget
på kalles fyrsetning. Da ble et
bål tent slik at flammene slo inn
mot bergveggen. Arbeiderne måt
te forlate arbeidsplassen mens det
brant der, for den fyltes jo med
røyk. Etter flere timer da det var"
passe avkjølt, begynte arbeiderne
å hogge med hakker og brekksten-

TEGN OG TALE

ger i steinen som var løsnet fra
leiet sitt.

Ja, slik er de arbeidet ut de
gamle stollene du går inn i, når
du vil inn i en gammel gruve som
f. eks. en av Kongsberggruvene.
StoLLen kalles den vannrette tun
nelen som fører fra dagslyset rett
inn i gruven. Ved fyrsetning ble
malmen sprengt ut av Kongsberg
gruvene like til for ca. 100 år si
den. Men de brukte nok også en
annen måte å sprenge seg fram
på. Alt i 1683 var de begynt å
bruke kruttet der. lover 200 år
var kruttet det eneste sprengmid
let i gruven. Nåtildags er også
kruttet forlatt, - og i dag er dy
namitten enerådende. Det kom i
alminnelig bruk for ca. 50 år SI

den.

Når bergmannen i gamle dager
tidlig om morgenen skulde inn i
gruven, måtte han gå på sine
bein. Men i vår moderne tid er
det" også blitt lagt jernbane inn i
fjellet, og bergsmannen setter seg
bare opp i en av de vogner som
blir trukket av det lave gruve
lokomotivet, som drives ved elek
trisitet.

Dersom det er en varm som
merdag du blir med arbeiderne
herinn, vil du kjenne hvor kaldt
d~t straks blir. Du hører også en
bekk rinne under deg. Det er
mørt her inne i fjellet, og derfor
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har hver av bergmennene en liten
lampe med olje i. Den henger de
i alminnelighet ved beltet. Den
brenner med ubeskyttet flamme
og blaffer lett av den grunn.

Bergmennene har ikke kjørt
lenge med dette lilleputt-toget før
de må av og videre ned i gruven.
De støter da på noen ganger i
fjellet som kalles sjakter, og går
på skrå nedover - gjerne i en
vinkel av omtrent 70°.

r gamle dager - og forresten
enno i gruver som ikke er mo
dernisert - måtte bergmennene
gå nedover i lange stiger. Ved
foren av hver stige er det tømret
opp et lite golv med åpning for
neste stige, som på bergmanns
språket heter faring, - så her kan
en puste ut litt.

r moderne gruver er det lettere
å komme ned. Du går enten over
i en alminnelig heis - eller ut på
et brett som er festet til en smal
plankebru, som fører deg ned
over. Det er to slike plankebruer
som du kan stå på ved hjelp av
brett og håndtak, som du griper
fatt i. De beveger seg avvekslen
de opp og ned i sjakten.

Her i denne loddrette sjakten
blir også all malmen som er
sprengt opp der nede, ført opp.
Det arbeidet kalles av bergmen
nene for fordring. I gamle dager
var det gjerne tønner som malmen
ble heldt opp i og ved vannkraft
- som på Kongsberg - eller ved
hjelp av hester, som det skjedde
i mindre gruver, ble heist opp
sjakten. No til dags blir i almin
nelighet de små gruvevognene
med malmen, som kommer mne
fra sprengstedet, heist opp. Og
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kraften til det arbeidet kommer i
Kongsberg gruver i dag fra et
elektisitetsverk, som ligger 300
meter under jordoverflaten.

Dersom du skal inn til selve ar
beidsplassen, må du fra sjakten
ta innover en gang som kalles ort.
Den likner ganske den stollen du
kom inn, men skiller seg fra den
ved at den munner blindt i fjellet.
Der har vi også skinnegang, men
her skyver arbeiderne selv vog
nen fra den plassen de skyter ut
vognen. Fra en slik ort igjen kan
der gå ganger loddrett ned i fjel
let. De kalles gesenk (eller synk).
Gesenken skiller seg fra sjakten
ved at den ikke har noen åpning
i dagen.

På vegen hit inn ser du stadig
lys blaffe, og snart oppdager du
gruvetømmermannen som må sør
ge for at gruverommet blir støt
tet av sterke bjelker for at ikke
noe av fjellet skal rase ned.

Men riktig følelse av bergman
nens arbeide får du når du kom
mer fram der hvor et lag berg
menn med hammer, feisel og
jernborr lager hullene i fjellet der
dynamitten skal ligge. Et par
lamper henger i selve bergveggen
og blaffer. Er gruven riktig ny
moderne, har karene et borr som
dri ves ved elektrisitet.

Mens du tar deg en liten tur
og kikker på hvilerommet, som
arbeiderne har dypt inne i fjellet,
så er laget du så kanskje ferdig
med bon-hullene, og no skal det
skytes. Da er det nok best at du
som de andre søker ly for stein
spruten inne i en sideort - gjer
ne et lite rom i berget med en

tømret dør foran. Da skuddene
går, er det som fjellet ryster, og
snart kjenner du sikkert røyken
av mineskuddet, men den driver
nokså fort vekk, for det er oftest
god ventilasjon i gruvene. Dersom
den naturlige ventilasjon ikke
greier seg, så har man en kunstig,
f. eks. en ventilator som blåser
luft ut og inn.

Det hender ofte ved skudd at
man kan støte på en vannåre i
fjellet, men det er ingen fare med
det. Likesom alt det andre van
net som sipler der inne, så kom
mer nok også dette ut, for berg
folket har noe som heter lensning.
Det er at vannet pumpes opp
gjennom sjakten og ut av gruven.

D~tte var litt fra selve gruven,
men malmen er jo ikke ferdig
med det. Oppe i dagen er det
mange bygninger og en masse ma
skiner til å behandle den. Det
skjer i pokkverk, scheidehus og
smeltehytter. Om det vil du kan
skje få lese en annen gang.

Bergmannen no og bergmannen
gamle dager er ikke det samme.

Jeg tror han levde et mer særpre
get liv før i tiden. De fleste berg
menn både på Kongsberg og
Røros har alltid vært litt aven
bonde ved siden av. De som er
nede i gruvens mørke så mange
timer i uken, ~renger å røre seg i
solskinnet på en løkke.

Det er ikke store flekkene berg
mannen har, men ofte har han så
pass at han kan holde ei ku. Om
lørdagen var han bonde. Han

kom ruslende fra gruven fredags
kveld, da hadde han vært der si
den natt til mandag.

Min oldefar var en slik berg
mann på Kongsberg. Det var ikke
rar kosten han hadde å leve på
der ute i zakkerhuset, som den
brakken kaltes der han holdt til
og sov om nettene i trebenker på
golvet eller i en treseng som hang
i jerntråder i taket som en annen
huske. «Det var graut og sild som
var kosten hans,» sa bestemor.
Her ute hadde han god tid om
kvelden. Han hadde gjerne tatt
med i gruveskreppa noen vinter
støvler som skulde flikkes på til
ungene.

Illest var no tredje kvelden før
jul for bergmannen. Da kom han
gåendes til byen i et langt tog
over en ås som heter Svartåsen.
Jeg husker som barn enno blusset
av de mange faklene son~ holdtes
oppe av de barkete gruvenevene.

Denne gamle skikken er det
slutt med der i bergstaden ved
Lågen. En gruvemann no til dags
skiller seg ikke stort ut fra andre
arbeidsmenn.

Henrik Bautz.

Fredrikstad Blikk-
& Metallvarefabrikk

FREDRIKSTAD
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som vi aldri skal glemme

Kongen vel møtt tilbake, da han
steg i land på Honnørbryggen.
Bak hans ord stod ikke bare den
sivile hjemmefront, men også den
prektige skare av vebnede Mil
org.-gutter, og organisert midt i
det okkuperte Norge på tross av
tysk gestapo og norske angivere.

Hjernmefrontens leder,
høyesterettsjustitiarius Paal Berg:

Det er i dag fem år siden Nor
ges konge måtte reise fra landet,
jaget av fremmede voldsmenn.
Det var ikke mange lyspunkter å
se den gang, men det ble til red
ning for landet. I dag har Norges
konge atter satt foten på norsk
jord, og det nordmenn har drømt
om i disse årene, er hendt. Det
går en gledesbølge over landet,
men vi har måttet betale fridom
men dyrt. Mange har mistet livet
i kampen, og flere sitter tilbake i
sorg og savn.

Herre Konge! De kommer til
bake til et folk som har måttet
tåle meget, men som også har lært
meget. Den felles nød har brakt
alle samfunnslag sammen. Vi er
knyttet til hverandre i samkjensle
som aldri før. - I sin kantate til
hundreårsfesten for Eidsvollsver
ht sang Nils Collett Vogt: «En

tordnende vilje, ett viljestemt
kor.» Vi har hatt en tordnende
vilje og et viljestemt kor i disse
årene. Den viljen fikk voldsmen
nene aldri knekket. - For 1000
år siden samlet nordmenn seg om

gammelt, u6tu~elig søfv, så fa oss om'
ar6ei~e ~et til va~~ert og ge~igeltt

uIIA~V~~ØlVuU

-Ca Deres guUsme~ vise Dem hva De ~alt

få av va~re ting i

mt A ~ V lE ~ Øl l V ~ ~ ~ II ~ ~ Ull

fra

noeDe

gen.
Farvel inntil da, og takk for

denne gangen.

den dagen kommer. De som i dag
er våre herrer, var i 1918 i samme
stilling som vi er i dag. Det så
håpløst ut for dem, men de reiste
seg igjen. Finnland var i ett hun
dre år en del av det mektige rus
siske rike. I 1918 så de en sjangse
til å bli fri og grep sjangsen. Husk
på det. Ingen stat kan reise seg
igjen ved å vente på at noe skal
hende, at en hjelp skal komme
utenfra. En må være klar til å
hjelpe seg selv når tiden er inne.
Det kan ta tid før dagen er der,
men det kan også gå fortere enn
noen tror.

Vent og tro og vær beredt. En
ten jeg da er død eller levende,
skal jeg være iblant dere den da-

Det tok hele 5 år før den da
gen rant, som skulle bringe vårt
folk oppreisning. 7. mai 1945 om
ettermiddagen kom de første sikre
meldinger - og så begynte en be
frielsesfest som varte en hel må
ned til ende og som kulminerte
den 7. juni med kong Håkons inn
tog i Oslo.

Det var lederen av den aktive
hjemmefront, høyesterettsjusti ti a
rius Paal Berg, som først ønsket

Taler er ikke alltid bare til å
leses i en dagsavis. De er ikke
alltid bare et uttrykk for en øye
blikkets stemning. Enkelte taler i
en stor tid er historiske dokumen
ter som står liksom milepæler i
vårt folks historie.

«Tegn og Tale» bringer her
først en tale av Norges forsvars
sjef i 1940, general Otto Ruge.
Den ble holdt 9. juni, den dagen
kampen i Nord-Norge ble avblåst,
og er generalens avsk jedstaie til
sine soldater. De mandige ord fra
general Ruge vitner høyt om ån
den blant de beste innen vårt folk
- nettopp i nederlagets time. Og
denne ånden er det som triumfe
rer i dag. Begivenhetene har selv
bekreftet hvert ord i talen.

General Otto Ruges avskjedstale
til soldatene 9. juni 1940:

Jeg har vært med på denne kri
gen fra de første skuddene falt på
Midtskogen til i dag. Jeg har sett
soldatene falle, kvinner bli drept,
skolebarn blir jaget av mitraljøser
langs landeveiene, gårder svidd
av, byer brent den ene etter den
andre. Jeg har sett alle krigens
ulykker. Allikevel har disse 2 må
neder vært de rikeste i mitt liv.
Jeg har i denne tiden blitt hardere
i sinnet og varmere i hjertet, og
har sett andre bli det.

Det er ingen skam å bli slått,
underkuet, lide nederlag, når en
har bitt ifra seg det en evner. Det
er meget bedre for et land enn å
gi seg uten strid. Jeg vet at det
er dem iblant dere som hater eng
lendere mer enn tyskere. Jeg hater
hverken England eller Tyskland,
men jeg liker ikke å se mitt land
med lus på kroppen, og jeg ser
fram til den dagen da vi påny
skal bli fri for fremmede makter
her i landet. Jeg er sikker på at
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Send meg gra'is og franko skoleplanen

Navn __ _.. O"

Haakon den godes gullhjelm i
kamp for landets fridom. I dag
står et enig folk samlet om Haa
kon den 7., den folkekjære. 
«Alt for Norge» lyser fra Kon
gens hjelm. Hans navn har vært
samlingsmerket, hans mot og sikre,
rolige tro på at vi skulle vinne
vår rett har stimulert oss og holdt
motet oppe.

Et samlet folk takker ham av
sitt fulle hjerte. Hans valgspråk
er blitt folkets kamprop som har
samlet oss i nødens år, og det skal
samle oss når vi nå skal bygge
Norge opp igjen.

Herre Konge! Takk for godt
vakthold ! Velkommen tilb,!-ke til
Norge, som er lykkelig ved å se
sin Konge igjen.

~:-

Til slutt bringer vi kong Hå
kons tale til det norske folk, da
han etter 5 års landflyktighet
igjen har hovedstadens grunn un
der sine føtter,

TEGN OG TALE

Kong HJkons tale 7. juni 1945.

Kjære landsmenn!
Denne dag har vært en dag som

både jeg og regjeringen så fram
til den 9. april. Den dag fikk
vi valget mellom å stå som grunn
lovens forsvarere eller å bøye oss.
Det er meg en stor glede å kunne
si at det var ikke tvil hos mine
rådgivere, da vi stod overfor det
spørsntål. Vi var allesammen helt
på det rene med at vårt forsvar
ikke i lang tid kunne stå imot
verdens sterkeste hærmakt. Men
vi ville se våre etterkommere i
øynene. Vi ville si: Vi gjorde det
vi kunne. Det var med den be
slutning at vi nektet å ta mot det
tyske forslag. Og hva seinere
hendte gjennom krigens år, det er
historisk allerede. Det var en me
get tung dag den dag da vi skulle
fatte den beslutning at vi måtte
forlate landet. Vi stod overfor
det at hvis vi ble i landet, da ville
vi bli fanger. Vi ville være fan
ger og ikke representere det fri
Norge. Av den grunn var vi nødt
til å fortsette vårt arbeid for Nor
ges frihet utenfor landet.

Årene var lange. Det nekter jeg
ikke. Og mange ganger kan det
for mange av dere ha sett svært
mørkt ut. Men som det er blitt
sagt, så tvilte jeg aldri på at Nor
ge skulle få sin rett. Norge var
på den skjendigste måte blitt over
falt ganske uforskyldt, og derfor
følte jeg meg sikker på at Vår
herre ville føre det fram til den
dag som vi står overfor i dag. At
vi kom tilbake nettopp på den da
gen da det norske folk fikk S111

frihet og selvstendighet igjen, det
er for meg et varsel om at det

H. Chr. Christensen &. Sønner
Kunst. og bygnjngsglassmestre

Etablert 1898

K'r. 4des gate 8:""\0 - Oslo

Telefon 12235 - PrivauIf. 72146
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En fwt i liø'fden
styrker helsen og frisker på humøret

HOLMENKOLLBANEN
kjerer hvert kvarter fIa Natiou4llteatret

st. til Voksenkollen og Frognerseterell

sta"joner som ligger 470111. over havet

som kommer baketter, at det også
skal lykkes oss å gjøre vårt arbeid
og innsats til landets gagn. Men
for å oppnå det, må vi fortsatt
stå samlet om de store ting, sam
let om den store oppgave å få
dekket over de arr som krigen har
skapt her i landet. Men for å
kunne oppnå det, må jeg ha et
folk som er enig i å ville være med
på det store arbeid. La oss ikke
nå i gledens rus glemme at vi har
et meget stort og vanskelig arbeid
foran oss ved å skulle gjennomføre
de! som vi ønsker å skape her i
landet, nemlig et fritt og godt
~·amfu.nn for alle gode nordmenn.
Og med dette ønske vil jeg be alle
om å være med i et nifoldig hurra
for fedrelandet!

Når vi tenker på den strid som
har stått om de gamle konger, de
befridde land Belgien, Jugoslavia
og Grekenlanv" er det som har
hendt her i Norge som et even
tyr, der alltid går nøyaktig slik
som vi forestiller oss i våre drøm
mer. Det er en manifestasjon
overfor all verden at kong Håkon
er en folkekonge - i dette ords
videste betydning - og en bekref
telse på at konge og folk er ettf

Det er også et vitnesbyrd om at
det norske folk er et t~'ofast og
sindig folk, og at det som kongen
saogs~ i framtiden vil stå samlet
om de store ting, de store oppga
ver. Vi er uenig i mangt og leg
ger heller ikke skjul på det. Det
er jo nettopp dem()kratiets kjen
netegn. Men når det for alvor
gjelder å løfte i flokk, så blir det
også gjort. H. B.
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Dengang "Blii~ber" Jen t".Le Lr"••eren Lie .enLet
Et minne fra de første kamper 9. april 1940.

I dette året som Norge igjen er
blitt fritt, går våre tanker ofte
tilbake til de spennende dager i
1940, da den tyske overfallsmakt
trengte inn i landet.

Et av de stolteste minner fra
denne tiden er senkningen av den
tyske krysseren «Bliichen> utenfor
Oscarsborg - ved Drøbak. Vi
har allesammen sikkert høn om
denne krigshendelsen, men av lett
forklarlige grunner er enkelthete
ne først blitt tilgjengelig for den
store almenhet i disse dager. I en
lengre og utførlig artikkel i «Af
tenposten» forteller oberst Erich
sen om begivenheten. Vi siterer
her for leserne av «Tegn og Tale»
de avsnitt i artikkelen som fortel
ler om krysseren senkning.

Kl. ca. 24 fant jeg det nødven
dig at Drøbak by ble alarmert, og
telefonerte kl. 0,15 til politime
ster Sandvik med underretning om
at «krigen nok dessverre synes å
være et faktum». Jeg anbefalte å
alarmere befolkningen og forklare
at angrep i Drøbaksund kanskje
kunne ventes om et par timer. En
stor folkevandring ut av byen be
gynte da straks, men som et tegn
på folks oppfatning av situasjo
nen skal jeg opplyse at atskillige
gikk helt ned til kaiene for å sikre
seg god plass til å se på kampen.

Noen meddelelse om at krigs
tilstand var inntrådt fikk jeg aldri
fra noen høyere myndighet.

Festningen ventet nå i flere ti
mer på ytterligere underretning
om skipene, men da ingen kom,
lot jeg klokken litt over 3 den
halve styrke gå fra kanonene for
å hvile i avløsninger. Selv gikk
jeg også for å hvile litt.

Men så kom meldingen kl. 3,30
fra festningens egen signalpost ved
Filtvedt (ca. 11 km ute) om at «5
tyske skip» kommer innover. Po-

sten meldte nasjonalitet tross det
var utelukket at han i det mørke,
disige vær kunne se godt nok til
slik sikker melding.

Alle mann da fram på post
igjen, og jeg gikk opp i hoved
batteriet for å ta ledelsen derfra.
Selvfølgelig er jo også komman
dantens plass under slike forhold
i forreste linje, så enhver er fullt
på det rene med at alt ansvar hvi
ler på sjefen.

Der var til hovedbatteriet ikke
innbeordret folk nok til å betjene
alle tre kanoner. Da jeg kom fram,
var bare en kanon besatt. Der ble
da straks beordret fordeling av
forhåndenværende styrke til 2 ka
noner og ladning med «brisantgra
naten> (vekt 345 kg) var såvidt
ferdig med den reduserte beset
ning, da skipene skimtedes i regn
tykket. Avstanden var da under
2000 m, og fartøyene var altså
like utenfor «Lehmanns brygge» i
søndre Drøbak. Da de gikk like
mot oss, fortonet de seg som høye,
mørke tårn som kom sigende inn
uhyggelig tungt. De gikk uten
lanterner, brukte ingen lyskastere,
hadde ingen patruljebåter foran
seg, ingen fly foran eller over seg,
og farten var bare ca. 6 knop.
Man måtte uvilkårlig tenke på at
eskadrens hensikt var å gi det hele
utseendet av et vennskapelig flå
tebesøk som skulle kunne passere
uhindret. Skipene gikk i kjøl
vannslinje med bare et par hundre
meters mellomrom.

Belysningsforholdene var slik at
lyskastere fra festningen var uten
effekt på større avstander. Bare
en lyskaster på vår vaktbåt i Drø
bak ble brukt. De andre tre i
Drøbak som nettopp dagen og
natten i forveien hadde hatt kjele
sjau, var såvidt blitt klar, men ble
ikke brukt.

Avstandsmåleren i hovedbatte
riet (Stangs gamle orograf fra 90
årene) kunne ikke måle i det mør
ke, disige vær. Da jeg spurte om
avstanden, svarte den: 3600 m.
Jeg måtte sette meg ganske ut over
dette og kommanderte 1200.

Det er et historisk øyeblikk når
første skudd går, og det nøyaktige
klokkeslett bør konstateres, tenkte
jeg. Så på klokken. Tiden var
4,21 og skudd ble kommandert.

Noe slags varselskudd sendte
festningen ikke. Dertil var ingen
tid, og det falt meg heller ikke
inn et øyeblikk.

Umiddelbart etter falt Kopås
batteriet inn mecI sine 15 cm bris
santgranater under meget vellyk
ket og virksom ild.

Enhver skytning under så ugun
stige belysningsforhold blir selv
følgelig usikker, men på den korte
avstand og med vår sikte- og sky
temetode som er særlig fordelaktig
i lite siktbart vær, ble virkningen
momentant katastrofal for 2 av de
5 skip.

Allerede i første minutt ble hele
kommandotårnet på forreste far
tøy (<<BlUcher») skutt overbord.
Tilskuere på land så fra kort hold
hvorledes panserdelene ble kastet
i sjøen. Straks deretter fikk «Blii
cher» en fulltreffer under baker
ste mast. Momentant oppstod an
dre eksplosjoner og hele midtski
pet stod i full brann med høye
stikkflammer. Jeg hørte seinere at
et 28 cm prosjektil hadde eksplo
det i et rom hvor det oppbevartes
dypvannsbomber, oljebeholdere og
bensin.

Tyske offiserer som jeg seinere
talte med, påstod alle på det be
stemteste at de absolutt ikke had
de ventet å bli beskutt, og at det
var derfor de kom i denne freds
formasjon som ikke skulle være



126 TEGN OG TALE Nr. 5
--------------------- --------------------

P. HØiVOLDS MEK. VERKSTED A.S

Telefon 1707 - Lund privat 3324

KRISTIANSAND S.

bluff. Denne påstand synes noe
uforståelig all den stund skipene
allerede var blitt beskutt ved Bo
lærne. Videre taler det imot denne
fredspassering at kanonbetjenin
gen i hvert fall ved alt ~måskyts

utvilsomt stod med «fingeren på
avtrekkeren», for umiddelbart et
ter vårt første skudd åpnet alle
skip den rene trommeild med små
kalibret skyts. De røde, grønne og
hvite sporlysprojektiler for om
kring i alle retninger og dannet
formelig et lysende tak over fest
ningen. Hos oss var intet lys å se,
og skipenes ild gikk for det me3te
over hodet på oss. Flere av fest
ningens hus på østsiden, hvis lyse
farge gjorde dem synlig, ble dog
gjennomhullet.

Det var en ganske eiendomme
lig følelse å stå bak et brystvern
på et sted som var mål for så
mange kanoner. De forskjellig
fargede kulebaner viste imidlertid
prosjektilenes vei, og bare når et
lysspor såes å komme rett imot,
var det nødvendig å dukke under
brystvernets kant. Prosjektiler som
såes å gå til høyre eller venstre
for standplassen, brød man seg
ikke om.

Bare en eneste mann (vpl. off.
av inE.) ble lettere såret av splin
ter fra et prosjektil som gikk gjen
nom det værelse han oppholdt
seg 1.

De største kanoner på skipene
ble såvidt det kunne merkes lite
eller intet brukt.

På Drøbaksiden oppstod straks
betydelige skader. To av militær
etatens hus på Husvik ble skutt i
brann og brente helt ned. Tre ste
der i Drøbak oppstod likeledes al-

vorlige branner som lyste uhygge
lig opp i de~ disige morgen. Av
mennesker omkom 2 damer. Den
ene ble truffet mens hun arbeidet
i sitt kjøkken ved Hallangspollen
like nord for Drøbak. Den annen,
som var i tjeneste på et hotell, ble
engstelig og flyktet opp i skogen.
Der ble hun dødelig truffet.

Jeg benytter anledningen til å
framheve at den ofte serverte på
stand om at festningen skulle ha
fått ordre om å beskyte tyske skip,
men ikke engelske eller franske, er
helt uriktig. Til Oscarsborg inn
løp det i hvert fall ingen slik ordre
eller slikt direktiv. Festningen
måtte selv ta ansvaret for å åpne
ilden mot en eskadre, hvis nasjo
nalitet ikke på forhånd kunne be
stemmes og tross at situasjonen
ikke var krig, men nøytralitets
vern.

Imidlertid. Etter å være skutt
i brann seg det forreste store fartøy
som seinere viste seg å være den
helt nye, store krysser «Bliicher»,
inn forbi Kaholmen under stadig
ildgivning fra småskytset. Vi kun
de under passeringen skimte man
ge folk på dekket, og vi hørte
ville smerteskrik blandet med sang
av «Deutschland iiber alles». Na
sjonaliteten var dermed for første
gang tydelig klarlagt.

Sjefen for torpedobatteriet
(kommandørkaptein Anderssen)
spurte da kommandanten om det
skulle torpederes, og fikk svar:
«Ja, det skal torpederes.»

«Bliicher» fikk da først en tor
pedo som traff omtrent under for
reste mast og som visstnok ikke
var drepende. Straks deretter fikk
fartøyet en torpedo nr. to som

traff omtrent under akterste mast
på det sted som før var meget
skadet ved kanonskudd. Dermed
var krysserens skjebne beseglet.

Eksplosjonen var så kraftig at
mange ble drept på de undre
dekk. Andre fikk benene ødelagt
av det sjokk som oppstod, da de
dekk de stod på plutselig ble tryk
ket oppover. Av dem som befant
seg på de øvre dekk, ble flere ka
stet oppover mot taket, så de for
slo seg i hodet.

«Bliicher» seg nå saktere og sak
tere innover med slagside og
skjevthengende mast inn'til den lå
brennende ved Askholmen, ca. 800
m nordenfor Kaholmene, med
baugen mot øst. Den hadde da
skutt ut sine torpedoer mot land.
Etter hvert begynte den utflytte
olje å brenne, og til slutt lå far
tøyet omgitt av et vidstrakt, bren
nende oljehav, hvorfra der steg
opp en røyksky på 2 a300 meters
høyde.

«Bliicher ,> sank deretter ned
med baugen og la seg mer over på
bakbord side. Om en stund vend
te styrbord side horisontalt opp,
mens dekket altså stod vertikalt.
Mange av besetningen hadde da
krøpet rundt over kanten og gikk
på den flate skipsside. Da skipet
til slutt vendte bunnen opp, var
det ennå mange som var kommet
seg rundt og gikk på bunnplatene.
Da skipet dernest sank med bau
gen, strømmet alle oppover mot
propellene, men ble da etter hvert
vasket ut i det brennende oljehav.
Det siste som var synlig av det
stolte skip, var de tre propeller
som flere ennå klynget seg til.
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Plutselig forsvant også disse. Jeg
så på klokken; den var 6,19.

Etter torpederingen ble «Blii
eher» ikke beskutt fra festningen.

Ved hjelp av skipets egne båter
fikk atskillige reddet seg i land
på Hallangen. Et par fiskere som
kom med sine motorsnekker, red
det også en del før den brennenae
olje gjorde det umuljg å nærme
seg fartøyet. Disse fiskere fik sei
nere som belønning av Terboven
løfte om bensin til sine båter ut
over rasjoneringen.

Noen reddet seg også i land på
Askholmen ved svømning og duk
ning under oljen, men mange bren
te seg i hjel under forsøket. Flere
av de døde som seinere drev i land
flytende på livbelter, viste seg å
være aldeles forbrent på hode og
hals.

Da de andre fartøyer så at
«Bliieher» var skutt i brann og
som de trodde minesprengt før
den ble torpedert, stoppet de opp
og snudde eller bakket utover.
Imens var en av de mindre skip
truffet så alvorlig at det sank like
sønnenfor Drøbak. Jeg så ikke
selv dette fartøy synke, men un
dergangen' ble sett av mange vit
ner og må stå fast. Dette fartøy
het «Brummer», og det var ilden
fra 15 cm-batteriet (kaptein En
ger) som alene ødela dette fartøy.

Da jeg så at fartøyene stoppet
og snudde, gav jeg ordre til ildens
opphør. Jeg hadde seinere spurt
meg selv mange ganger om dette
var riktig, men jeg husker bestemt
det resonnement jeg dengang før
te i de par avgjørende minutter,
nemlig følgende: «Festningen har
stoppet og ødelagt dem som prøv-

de å forsere forbi. Når de andre
snur og trekker seg tilbake, så er
nøytralitetsvernets oppgave løst.»
Selvfølgelig er det usikkert om noe
vesentlig resultat kunne ha vært
oppnådd ved noen minutters yt
terligere skytning. Fartøyene ble
snart borte igjen i tåkedisen.

Ved «Bliieher»s undergang ale
ne omkom der minst 1500 mann
- kanskje 2000.

I tyske kommunikeer har «Blii
eher» fått et stort ettermele for
sin «heroiske» kamp. Den skulle
ha brakt festningen til taushet, slik
at de andre fartøyer fikk tid til
å trekke seg unna. Nei! Den brak
te ingen til taushet. Dens ild var
helt uvirksom og festningens skyt
ning opphørte etter ordre, fordi
kommandanten fant at den opp
gave som forelå i øyeblikket, var
løst.

Jeg spurte seinere en marine
offiser om han trodde at fartøyet
hadde kunnet redde seg i fall det
ikke var blitt torpedert. Han
svarte: «Ja, jeg tror vi skulle ha
fått slokt brannen i fall vi ikke
hadde hatt ombord alle de velsig
nede infanteristene.» Forholdet
var at alle skip tillike anvendtes
som transportskip. Ombord stod
på alle dekk soldater og amiet
personell presset sammen som sild
i en tønne. Fryktelige scener ved
forliset kan man da lett forestille
seg.

Jeg kjenner til at eskadren,had
de ordre om å være i Oslo kl. 6.
Den tyske gesandt i Oslo stod da,
etter hva offiserer fortalte, på
bryggen for å ta imot. Hvem var
der da i følge med ham?

«Bliieher» vår offiserenes stolt
het. De ville heller ha mistet både
to og tre andre skip. Fartøyet var
ansett for å være usenkbart. Da
jeg spurte om det ikke kunne ten
kes at en eller annen hadde for
sømt å lukke en dør i de vann
tette tverrskott, forklarte vedkom
mende meg at dette var utenkelig
av den gode grunn at der ikke
fantes åpning i noen av de 13
skott som delte skipet i 14 deler.
For å komme fra den ene del un
der panserdekket til en. annen,
måtte man opp på dette dekk, og
fra dette ned igjen til det annet
rom.

I august 1940 ble det på Ask
holmen satt opp en enkel minne
tavle, bestående av et par stolper
med navnebrett mellom: «Blii
eher 9/4 1940». Reisende mellom
Oslo og Drøbak vil ha sett dette.

Den tyske generalen og sparket.

«Dovas Van» har denne mor
somme historien fra «Norges
Nytt». Den som vil, får tro på
den. Vi gjengir historien på
svensk. Den tar seg best ut slik:

En praktig norrmann som hade
alla sina vanner på Grini oeh
tyekte det var genant att han
annu fiek gå fri, fiek nyligen for
sig att något måste goras. Han
giek ned på Karl Johan oeh fiek
syn på en tysk general som span
kulerade forbi. Norrmannen giek
fram till tysken oeh gav honom
en ordentlig spark dal' bak. Ett
sådant handlingssatt måste ju bli
allra minst Grini.

Men generalen vandel' sig om,
faller norrmannen om halsen oeh
ropar gladjestrålande: .

Å, Herre Gud, har det blivit
fred!
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De bronsemalte barna døde av kulde midt i solsteiken.

Avalle de sykdommer man
kjente i 0sterland, var spedalsk
het den mest fryktede. Dens uhel
bredelighet og smittsomhet og dens
fryktelige virkninger på den an
grepne, fylte selv den modigste
med forferdelse.

Jødene anså den som en straff
for synd, og inngrodd, uutslettelig
og drepende som den var, ble den
betraktet som et symbol på syn
den. Dersom noen mistenktes for
å ha sykdommen, måtte han
framstille seg for prestene. Hvis
de erklærte ham for spedalsk, så
ble han avsondret fra sin familie,
avskåret fra hele omverdenen og
dømt til bare å omgåes dem som
led av samme plage.

Borte fra sine kjære og venner
måtte den spedalske bære den for
bannelse hans sykdom medførte.
De måtte selv kunngjøre om sin
ulykke ved advarende å rope:
«Uren! Uren!» som vi tenke oss
måtte lyde med sørgmodig stem
me om ikke å komme hans smitte
farlige person nær.

På den egn Jesus virket, var det
mange av disse lidende, og da be
_ningen om hans verk nådde
)dem, var det en i hvis hjerte troen
begynte å spire. Dersom han bare
kunde komme i nærheten av Je
sus, så kunde han bli helbredet.
Men hvorledes kan han finne Frel
seren? Hvorledes kan han som er
dømt til livsvarig avsondren,
framstille seg for den store læge?
Og vil Kristus hjelpe ham? Vil
ikke han liksom fariseerne og selv
lægene uttale en forbannelse over
ham og be ham fjerne seg fra de
steder hvor mennesker bor?

Han tenker på alt hva som er
blitt ham fortalt om Jesus, ikke
en som har søkt ham om hjelp er
blitt vist bort. Den ulykkelige
mann beslutter seg til å oppsøke
Frelseren. Stående langt borte
oppfanger den spedalske noen ord

fra Jesu lepper. Han ser ham
legge hendene på de syke. Han
ser de halte, de blinde, de lamme
og de som ligger for døden av
forskjellige sykdommer, stå friske
opp og prise Gud for befrielsen.
Han utgjør et grusomt skue, han
hverken ser eller hører dem som
vil tvinge ham tilbake idet han
nærmer seg Jesus Kristus. Han ser
bare Guds sønn, han hører bare
den stemme som taler liv til de
døende.

Idet han trenger seg fram til
Jesus, kaster han seg ned for hans
føtter med ropet: «Herre! Om du
vil, så kan du rense meg.» Og
Jesus svarer:« Jeg vil. Bli ren!» og

Fra «Aftenp.» har vi tillatt oss
å sakse nedenstående som sikkert
vil interessere mange av våre le
sere.

På titelsiden til en av de mest
berømte bøker i medisinens histo
rie er det et bilde av professor
Santurio fra Padua, hvor han sit
ter på en vekt foran et veldekket
bord. Den gode professor vilde
med dette fysiologiske forsøk un
dersøke på sin egen kropp hva
som skjedde, hvis et menneske et
ter et måltid holdt seg helt i ro.
Til sin forbauselse måtte han slå
fast at han stadig tapte i vekt like
etter at han hadde lagt på seg på
grunn av måltidet.

Selv når vi ligger ganske rolig
i normal temperatur, taper vi bare
gjennom huden 30 gram i timen
av vår vekt. Det blir stadig ut
skilt veske i form av vanndamp.
Ved kroppsarbeid og høyere tem
peratur blir utskillingen synlig, og
vekten av det utskilte selvfølgelig

legger sin hånd på ham. Øyeblik
kelig foregår det en forandring
med ham, han føler blodet flyte
sunt gjennom sitt legeme. Den
spedalske kunde no vende heim til
sine kjære, for prestene kunde be
vitne at han var helbredet.

Tenk for et gjensyn, når de
fikk se ham som de mente aldri
å få se mer komme sunn og frisk
heim igjen! For en lovprisning
det ble i den heimen! Husk at
enhver av oss som vil falle ned
for Jesu føtter og si i tro: «Herre!
Om du vil, så kan du reine meg»,
vil få til svar: «Jeg vil. Bli ren!»

Ester Pedersen.

m}'.lerier.

mange ganger større. Under det
daglige livs alminnelige betingel
ser er utskillingen gjennom huden
større enn utskillingen gjennom de
andre organer tilsammen. Ved
hard legemlig virksomhet, f. eks.
ved fotballspill om sommeren, har
man kunnet iaktta en svedutson
dring på ti liter. Ved siden av
utsondringen av vanndamp, fin
ner det også sted en utskilling av
kullsyre. Det har man kunnet på
vise ved omhyggelige undersøkel
ser. Og da man også oppdaget at
huden opptar surstoff, lå det nær
å tale om en «hudrespirasjon».

Men denne hudens respirasjons
virksomhet er svært liten. Selv om
vårt legemes ytterste dekke kun
de oppta surstoff likså godt som
lungens overflate, vilde hudrespi
rasjonen bare spille en meget liten
rolle. Lungenes overflate blir opp
gitt til 50-100 kvadratmeter, hu
dens overflate er bare to kvadrat
meter stor. Hvis menneskene had-
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holder seg i vannet i lengere tid,
blir huden gjennomvåt, og på den
måten blir den tilført vann. Der
imot kan ikke salt eller andre stof
fer som er oppløst i vannet, trenge
igjennom. Derfor kan skipbrudne
som ikke har noen vannbehold
ning, til en viss grad stille tørsten
ved å bade. Vannet kan vandre
gjennom huden og inn i kroppen,
mens det ubehagelige salt må bli
utenfor.

de gamle greske og romerske drak
ter med tunika og toga, og de fle
ste har vel gjort seg den slutnin
gen at det ikke hørte bukser til de
draktene. Heller ikke de egypti
ske og babylonske bilder viser oss
noen buksekledde. For grekerne
ble buksene direkte et tegn på bar
bari. I sin bildekunst brukte de
rett og slett buksen i en eller an
nen form til å betegne at den som
var avbildet, var en utlending, en
barbar. Den eldste «buksemann»
i gresk kunst var prins Paris; han
var jo fra Troja i Lilleasia. Ama
sonene ble også avbildet med buk
ser. Men aldri noen greker.

Hos romerne var det likedan.
De brukte også buksen som et slags
symbol på barbari.

I østen var bukser et eldgam
melt ledd i drakten, i alminnelig
bruk mange hundre år før Kristi
fødsel, og i 400-årene f. Kr. for
teller Herodot at bl. a. perserne,

man f. eks. gnir fett kraftig inn i
huden, blir bare ganske lite av det
optatt. Derimot opptar brent el
ler skadet hud meget lettere fett
stoffer, akkurat som sårflater.
Også av alkoholiske eller andre
liknende oppløsninger trenger me
get lite inn.

Huden kan altså hverken spise
eller puste. Men et av fordøyelses
apparatets funksjoner kan den
derimot forbløffende godt overta.
Den kan drikke. Hvis man opp-

I «Aftenposten» leser vi følgen
de fornøyelige cava1cade over buk
senes historie.

For oss er buksen et så nødven
dig og selvfølgelig ledd i kles
drakten at vi har vanskelig for å
forestille oss noen praktisk drakt
løsning hvor den ikke er med. Det
behøver kanskje ikke å være så
mye av den - de moderne shorts
er vel på et vis buksens eksistens
minimum -, men noe forlanger
vi, selv i den mest primitive på
kledning. Under slike forhold kan
det kanskje være en tilfredsstillel
se for mange å få vite at buksene
representerer en eksklusiv ger
mansk innsats i kulturutviklingen.
De er et trekk i påkledningen som
den germanske kulturpåvirkning
fikk drevet igjennom på tross av
ikke bare en klassisk tradisjon,
men en virkelig seig aktiv mot
stand fra denne tradisjon.

Alle kjenner fra avbildninger

de froskens hud, som har en me
get utstrakt hudrespirasjon, og
hvis vi hele tiden kunde holde den
fuktig, så vilde vi kunne oppta
3500 kubikkcentimeter surstoff
pr. time. No trenger vi imidler
tid 14,000 kubikkcentimeter, alt
så det firedobbelte. Og da vi no
ikke har froskehud og ikke froske
temperatur, blir forholdene for oss
betydelig dårligere. I virkelighe
ten kan mennesket bare dekke
høyst en tusendel av sitt surstoff
behov gjennom huden.

Det er en alminnelig oppfatning
at større forbrenninger er farlige
fordi de forstyrrer hudrespirasjo
nen. Men i virkeligheten er det så
at giftige avfallsprodukter trenger
inn i legemet gjennom brannsår,
og på den måten skader det. I
renessansetiden opptrådte barn
som var overtrukket med bronse
maling i festlige opptog. De døde,
men ikke fordi bronsemalingen
ødela hudrespirasjonen. På tross
av den varme italienske sol frøs
disse barn i hjel. Det varmeleden
de lag av metallfarge drog så me
get varme bort fra barnas kropper
at kroppen ikke greide å supplere
det, og så sank legemstemperatu
ren livsfarlig. Barns kroppsover
flate er jo forholdsvis meget stør
re enn de voksnes. Disse barn har
neppe merket noe til at de har
tapt varme, akkurat som en be
ruset kan fryse i hjel uten å fryse,
fordi alkoholen har bedøvet de
nervøse varmeregulatorer. Voksne
later ikke til å bli særlig skadet
om huden blir overstrøket med
bronse for en kortere tid.

Vi kan heller ikke ernære oss
gjennom den sunde hud. Hvis
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Dengang fullriggeren «Høvding»
sto inn Mossekanalen.

mederne og skyterne hadde lange
bukser. Vi har en litt seinere an
tikk beskjed om at også kelter og
sørgermaner iallfall kjenner til
bruken av bukser. Vi nevnte det
keltiske (galliske) fremmedordet '
«braca» i latinen. Også det gam
le norske «brok» har samme rot,
likså det danske «brog», det ty
ske «Bruch» og det oldengelske
«broc», som går igjen i det mo
derne «breeches», korte bukser,
mest ridebukser. Disse navnene
har opprinnelig betydd bekledning
for baken, på samme måten er det
franske «culotte» dannet av «cul»
som betyr bak. Buksene skulde
altså fra først av ha vært bare et
lite skamdekke i skrittet, som et
ter hvert vokste til fotsidt plagg.
Våre dagers shorts er da nærmere
den opprinnelige formen enn noen
annen buksemote har vært.

Det ble germanerne som drev
buksemoten igjennom til verdens
herredømme. Etter de danske
draktformene ser det ut som ger
manerne ,i Norden fikk buksene
med jernalderen (ca. 500 år f.
Kr.). Den kjente danske arkeolo
gen Poul Nørlund mener at buk
sene kom i bruk i samband med
den store klimaforverringen ved
begynnelsen av jernalderen. Men
det er vel ikke nødvendig å dra
inn været her. Når man ser buk
senes «kulturgeografi» samlet, vir
ker et annet grunnlag mer natur
lig: Det ser ut som om det er de
store steppers hestenomader som
har skapt draktskikken. Det stem
mer godt med at vi finner dem i
Asia, hos mongoler og persere,
medere og skytere, men ikke hos
noen av de gamle jordbrukskultu
renes folk i de store floddalene,
de som grunnla de mest ærverdige
og fornemme kulturtradisjoner for
hele den antikke verden. Alle som
sitter inne med visse smertelige
erindringer fra de første ridetimer,
vil også finne det rimelig at det
var «bekledning for baken» som
meldte seg som det naturlige før-

I forbindelse med våre tidligere
artikler om seilskuter i norsk fart
refererer vi nedenstående artikkel
i Hortensbladet «Gjengangeren»,
skrevet av herr Leonard Beck:

Da det især var her østpå sku
tene hørte heime, var det rimelig
at trelastfarten på Kanada ennå
lever og huskes av de eldre år
ganger. Sandefjord, Tønsberg,
Holmestrand, Svelvik, Drammen,
Son og Moss var stedene, og
mannskapene var alltid forhyrt
fra distriktene. Tønsberg var ste
det hvor de fleste forhyringer fant
sted, og alle de gamle hyrebaser
og deres kontorer hadde livlige da
ger.

Av hensyn til assuransepremien,
som falt etter 20. april, og isen i
St. Lawrencegulfen, som sjelden
gikk opp før midt i mai, var av
gangen for skutene etter vinter-

stekrav hos disse rytterfolkene. At
klimatiske forhold siden kan ha
bidratt til utviklingen av de lange
bukser, er en annen sak.

Kvinnenes forhold til bukse
moten i oldtiden er ikke helt klar.
På Island ser det etter sagaene ut
til at kvinnene gikk med korte
bukser som var skjult under kjo
len; når en kunde se dem, ble de
spottet. Laxdøla forteller at
Høskulls datter Hallgerd fikk ut
navnet «Langbrok», og en annen
ble kalt «Brok-Aud», neppe fordi
hun hadde bukse, men fordi hun
gikk med mannsbrok som var luk
ket i skrittet, og det var gyldig
skilsmissegrunn; kvinner hadde
enten åpen brok eller bare hoser
- det siste var kanskje det van
lige her som ellers i Europa, hvor
vi aldri finner nevnt noen kvinn
folkbrok. Blant anklagene mot
Jcanne d'Arc var også det at hun

opplagene alltid i dagene etter 20.
april. Det gjaldt å komme hurtig
over for å kunne gjøre to turer
i den åpne sesong, man regnet all
tid med at første tur dekket godt
og vel utgiftene og neste tur var
nettofortjeneste. Det var imidler
tid de ferreste som greide to turer,
og da var det en 0stersjøtur som
avslutning eller en kolladning
hjemover for å bøte på inntek
tene.

På nordenvindsdager i april var
fjorden full av seilere, og de hvite
seil fylte formelig hele fjordgapet.
Men satte så plutselig sørvesten
innover, ble det smått om anker
plassene, især på Langgrunnen.

I Canada-farten hadde det etter
hvert utviklet seg mange fremra
gende sjøfolk, og kappseilas ble det
alltid. Mange av skutene var tid
ligere c1ippere fra Australia-far-

hadde hatt brok som en mann.
Til ridedrakt var det derimot, iall
fall i Norden, ikke noe rart i at
kvinner brukte bukser (skulde ikke
det også være et lite fingerpek i
retning av hestenomadene?).

Vi nevnte at antikken ikke vil
de vite av bukser i noen form. Vi
har flere slående vitnemål om hvor
sterk denne motviljen var og hvor
lenge den varte. Ikke engang Karl
den Store (ca. 800 e. Kr.) våget
å sette seg ut over den. Som ger
maner var han vant til å bruke
bukser; men når han skulde opp
tre høytidelig som keiser, måtte
han kaste buksene og ta på seg
togaen.

Om buksene i Norden er ellers
å fortelle at det gamle ordet
«brok» no har fått avløsning.
«Bukse», som no er det vanlige, er
oppstått av «bukk-hose», hose av
bukkeskinn.
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ten, og skipperne var storseilere av
rang som ikke sparte på duken og
riggen. Brødrene Martin, Henrik
og Christian Bruusgaard, som seil
te for M. Peterson, Moss, var de
mest kjente i sin tid, og kappedes
om å være førstemann på laste
plassen i Quebec og på losseplas
sen i Liverpool.

Det krevdes særlig påpasselig
het, dyktighet og ypperlig sjø
mannskap for å hevde seg i den
stive konkurranse, men så startet
de også seinere det store seilskips
rederi Bruusgaard & Kiøsterud i
Drammen.

Skipsreder Rafen Holme-
strand kjøpte den berømte clipper
«Sea-Serpent» og døpte den til
«Progress», et vakkert og meget
velseilende fartøy som alltid gjor
de to turer, men like i hælene på
den berømte Mosse-skute «Høv
ding». Begge disse skip var tidli
gere berømte Australia-clippere
fra de gylne dager da yankee
clipperne behersket alle hav.

«Høvding» var bygd i New
York i 1852 av Jabez Williams
for passasjer- og stykkgodsfart
mellom Amerika og Australia.
Den målte 1130 br. reg. tonn og
var rigget som fullrigger. Den het
opprinnelig «Simoon» og ble i
1873 innkjøpt av Peterson, Moss,
men ble i 1878 overdratt statsråd
Johan Thorne, som den gang var
en av landets største redere. 
«Høvding» var som alle første
klasses amerikanere bygd av
greenhardt, eik og pitchpine.
«Høvding» førtes i den første tid
av kaptein Zernichow fra Vallø,
den siste storeseilskutereder i
Christiania, og han var en driver
og storseiler av rang, som ikke
sparte skute, rigg eller seg selv.
Nils Larsen, seinere havnefoged,
gikk en hard skole, da han i 80
årene var styrmann med «Høv
ding» under Zernichows komman
do. Larsen forteller også fra sin
styrmannstid at han en natt i tåke
og stormkuling entret inn på nord-
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siden av Newfoundlandsbanken i
de verste isstrøk under en stiv
slør. - Fra midten av førstevak
ten lot jeg beslå kryss røy!. Kap
teinen, som var gått til køys, hør
te seilet bli oppgitt, banket straks
i kahyttskottet, som sedvane var
når han ønsket å tale med vakt
havende offiser. Han skulle da
vite om det var mer vind enn at
røylen kunne stå. Fartøyet løp da
med 15 knops fart.

«Høvding» gjorde alltid to tu
rer på Canada og brukte som re
gel 6 måneder. Den seilte uassu
rert og tjente seg opp mange gan
ger. Fra 1890 til 1898 var det Nils
Larsen som førte «Høvding». Han
drev den på samme måte som sin
læremester Zernichow, og Larsen
gjorde det kunst- og vågestykke i
1892 å seile inn Mossekanalen.
Han kom fra London i ballast et
ter rekord turene for å legge opp
for vinteren utenfor Helgerød
stranden, og for å spare tid og
slryeutgifter nordenom Jeløya og
tilbake opp Mossesundet bestemte
han seg for å prøve kanalen for
en gangs skyld. Da han for mers
seilene katreiet ute på Verlebukta
og ventet på at brua skulle åpnes,
samledes folk langs kanalen. Da
alt var klart, braste «Høvding»
fullt· og bar innover. Et stoltere
syn er aldri sett enn da den store
fullriggeren stod inn Mossekana
len med den svære rigg og rærne
svevende høyt over husrekkene. 
Det var ikke stor klaringen ved
brua, men så var også rormennene
å stole på, og skipperen på hytte
taket mottok tilskuermassens ju
bel, mens rederen hyttet til meg
med paraplyen. J~g var bare 32
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år dengang, sa Larsen seinere som
havnefoged, - men jeg hadde
ikke gjort det nå.

«Høvding» seilte til 1907, da
Thorne solgte den til Nederland
for opphugging, da han ikke orket
å tenke på at hans kjære skip
skulle gå lekterveien eller komme
i andre hender, men få en ansten
dig begravelse som det heter i av
skjedsdiktet.

Så seiler hun, den siste stolte
skute,

hun bærer stevnen høJ:t, selv mot
sm grav.

Med henne er din sjøfarts saga ute,
som bar ditt navn, din by utover

hav.
Det var en tid som aldri mere

kommer,
der skjer ei ting som herom bærer

bud.
Som siste svale fra en gyllen

sommer
står nå vår gamle «Høvding»

fjorden ut.

HUMOR.

Presentasjon.

En av pressefolkene spurte bi
skop Berggrav ved en pressemot
tagelse like etter Norges befrielse
om han ville bekrefte riktigheten
aven historie om ham og Quis
ling som har versert. Quisling
skulle ha løftet sin knyttneve mot
Berggrav og sagt: «Landsforre
der!» Hvorpå biskopen kaldt og
rolig svarte: «Berggrav.»

«Det er riktig,» svarer biskopen.
«Det eneste er det med knytt
neven, det så jeg ikke, for det var
en telefonsamtale. Den ble avlyt
tet, så jeg har vitner på det.»

::-

Han kjente Hitler.

Da situasjonen begynte å bli
kritisk i Tyskland, besluttet Hit
ler og Goring å prøve sine for
kledninger. De gikk inn i verts
huset og Hitler bestilte mat.

«Kommer straks, herr rikskans
ler,» sa kelneren.

Hitler ble paff.
«Kjenner De meg igjen? Hvor

dan kan det gå for seg?» spurte
han.

«Jo,» var svaret. «Jeg er Goeb
bels.» .
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DeLt
alle ~ine neie

Velt alle dine veie
og all din hjertesorg
på ham som har i eie
den hele himlens borg!
Han som kan stormen binde
og bryte bølgen blå,
han skal og veien finne
hvorpå din fot kan gå.

På Herren du deg støtte
om det deg vel skal gå,
hans gjerning må du nytte
om din skal kunne stå.
Av sorg og selvgjort plage
det kommer intet ut,
ti intet kan du tage,
alt kan du få av Gud.

Din trofasthet og nåde,
O, Fader, vet og ser
hva skade eller både
kan vårt det skjøre ler.
Hva råd du velger gjøre
det står som fjell så fast,
og det skal du utføre
om jord og himmel brast.

Vel har du alle steder
på virke ingen trang,
velsignelser du spreder
og lys på all din gang.
Din akt ei noen hindrer,
din omhu blir ei trett
før gledestråler tindrer
i øyne som har grett.

Og om alt Satans rike
vil stride Gud imot,
han kan dog ikke vike,
han står dog der han stod.
Hva godt oss han vil unne
når vi kun giver tål,
det skjer i rette stunde
og når sitt endemål.
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Håp da min sjel i faren,
til Gud din tillit sett,
han frir deg ut av snaren
hvor ille du er stedt.
Det er et lite stykke,
så lysner himlens grunn.
Så rinner opp din lykke
og liflig gledesstund.

Han bør og stå for styre,
han er så vis en mann,
hans domme de er dyre,
du undres skal på stand.
Når han, som snart skal hende,
med underlige råd
har ført den sak til ende
som fyller deg med gråt.

Han skal vel mellomstunder
fratagedeg sin trøst,
det later som han blunder
og hører ei din røst.
Hvor høyt den også lyder
fra dødens dype vann,
som han seg ikke bryder
om deg det minste grand.

Skal tårer da utøses
og er ditt hjerte krenkt,
det skjer, min sjel, du løses
den tid du minst har tenkt.
Da grønnes hjerteblade,
den snø som tiner bort,
har ei den minste skade
Guds fagre blomster gjort.

Det skjer på det vi sterke
skal gå vår pilgrimsgang
og troens seier merke,
tre fram med trøstesang.
Gud selv oss rekker planen
og seirens søte frukt.
Gå, syng ham takkesalmen
som all din sorg har slukt.

Gjør en lykksalig ende,
o Gud, på all vår nød.
Du tage selv i hende
vår sak inntil vår død.
La oss din nåde eie
og hjelp oss trin for trin,
så sankes våre veie
til sist i himlen inn.

Nr. 5

om Alexandre Dumas

Alexandre Dumas, Musketere
nes berømte forfatter, fikk stør
steparten av sine romaner betalt
med linjebetaling. En morgen
satte han seg ved skrivebordet og
begynte på en ny roman:

Min sønn.
Mor?
Hør en gang!
Hva er det?
Ser du!
Dolken!
ja, hva ser du på den?
Blodpletter!!
Og vet du hvis blod det er?
Nei, si det dog!
Din fars!!
Å, å, Gu-ud!!!

Etter å ha skrevet dette gjen
nomleste han flyktig det skrevne,
gned tilfreds sine hender og sa til
seg selv: - Storartet! Det er til
frokosten. Så tok han sin hatt,
gikk hen til restauranten «Provin
sens Brødre» og bestilte seg et lu
kullisk måltid.

Men forleggeren var ikke til
freds med denne linjefabrikasjon.
Han satte så Dumas på betaling
etter stavelser. Dumas var situa
sjonen voksen. I romanen dukket
opp en meget stammende herre.
Honorarutsiktene var igjen strå
lende, men forleggerens humør ab
solutt ikke. Dikteren måtte gå
inn på en betaling for hele ver
ket, kontant utbetalt, og intet
mer.

Dagen etter ble den stammende
herre slått i hjel aven nedstyrten
de taksteh, og romanen fik en for
leserne uventet hurtig avslutning.

En dame kom på besøk hos
Dumas nettopp som han satt og
drakk noe av et stort glass gjen
nom et strå.

- Hva er det De drikker, kjæ
re venn? spurte hun.

- Absinth!
- Fy for pokker! Og hvorfor

drikker De det gjennom et strå?
- Jo, min læge har forbudt

meg å røre et glass absinth mer!
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Nr. 5

Vet De ..t
- kroppen til et menneske ikke

er like lang fra morgen til kveld?
En person som har ligget en viss
tid, er lengere enn når han har
gått omkring, sittet eller stått i
den samme tid. Forklaringen her
på er ganske enkel: Når vi står
eller sitter trykkes bruskskivene i
ryggraden sammen.

- forleden skjenket en gård
bruker til museet i Holbæk en
gammel dåpskjole? Da den ble
~ndersøkt, viste det seg at skjønt
plagget var brukt som dåpskjole
i familien så langt tilbake at man
hadde dens historie til 1700-årene,
så var det noe ganske annet enn
dåpsk jolen som vakte begeistring
hos vitenskapsmennene da de be
gy;te å se nærmere på stoffet. Det
viste seg nemlig at tøyet var de
korert med en hel del religiøse bil
der - hele malerier med hellige
personer i middelalderdrakter. Og
ett av bildene skrev seg helt fra
1535. Det var altså over 400 år
gammelt. Opprinnelig har det nok
vært forheng, teppe eller duk i
kirkelig øyemed. Funnet betegnes
som sensasjonelt, og dåpskjolen er
omhyggelig sprettet opp, bildene
konserveres og Nationalmuseet og
det stedlige museum får hvert sitt
stykke av klenodiet.

- forleden kom der i Kjøben
havns zoologiske hage til verden
et giraff-føll? Fødselen gikk dess
verre ikke riktig bra, og tross alle
anstrengelser ble den bare tre da
ger gammel. I løpet av disse da
gene var det folkevandring til ha
gen, og sorgen var alminnelig da
kommunikeene etter hven måtte
melde at dyret ikke ville klare seg,
og til slutt dødsmeldingen kom.
Men man håper på en ny giraff
fødsel i hagen om vel et år.

...

- i Svardsjo i Sverige har man
funnet en stubbe etter en furu som
ved kontroll viste seg å ha hele
654 årringer? Det vil si at kjem
pen var 78 år eldre enn den hittil
eldste kjente furuen i Sverige. Fu
ruens siste vekstår var 1912. Dens
første årring daterer seg således
fra år 1258.

Har noen ved felling i disse
årene funnet noen slik kjempe i
norske skoger? Eller står der noen
steder en kjempestubbe som man
ved å sage en skive av, kan kon
statere er aven like respektinngy
dende alder?

- en kjent dansk kvinnelig
journalist, Inga Arvad, har hevet
sin forlovelse med et brittisk un
derhusmedlem - med den begrun
nelse at hun engang har intervjuet
Hitler. Hun erklærer at selv om
disse intervjuer ikke har noen po
litisk betydning, er det mulig at
de politiske motstandere til hen
nes elskede ville forsøke å benytte
seg av dem til å ødelegge hans po
litiske karrere.

Den kjærligheten!

- det under krigen er gjort et
meget interessant båtfunn fra vi
kingetiden i Sandar, bare ca. 400
meter fra det sted hvor Gogstad
skipet i sin tid ble funnet? Meget
av båten var råtnet og brent, men
det var tydelig avtrykk av hele
skroget i leiren, selv naglene stod
så å si fotografisk gjengitt i leir
veggene. Oldsaksamlingens mann
kunne lett rekonstruere hele båten.

Foruten båten ble det funnet en
hel del gjenstander, blant annet en
smukk ravperle. Etter at haugen
var gravd ut og båten, gjenstan
dene og finnestedet fotografert,
ble de funne ting brakt vekk og
teppet trukket ned for funnet, som
sikkert ville vært et flott propa
gandanummer for den nazistiske
kulturledelse. Det ble det imidler
tid ikke noe av.

- siste nytt fra den trønderske
oppfinner Rolf Elnes er et; appa
rat til utnyttelse av bevegelsesener
gien ved bølgeslag? Denne opp
finnelse vil muliggjøre at gårder
på kysten eller isolerte fiskevær
ute mot havet kan skaffe seg sitt
eget elektrisitetsverk og være uav
hengig av kraftoverføring gjen
nom ledning fra fastlandet.

Ifølge oppfinnelsen, som han
har vist «Dagsposten», blir en ne
dentil åpen sylinder anbrakt i
sjøen i en slik høyde at vannstan
den i sylinderen stiger og synker
innenfor dennes øvre og nedre be
grensning, når bølgene slår opp og
ned·. Når vannet stiger, vil den
luftmengde som befinner seg i sy
linderen trykkes sammen og pres
ses ut gjennom en trykkventil i sy
linderens øvre del. Nå bølgen slår
ned og vannstanden i sylinderen
synker, vil det oppstått under
trykk åpne en sugeventil i sylin
derens øvre del, og luft vil strøm
me til gjennom dertil anordnede
kanaler. Anordningen vil sålede~

funksjonere på samme måte som
en stempelpumpe, hvor vannflaten·
erstatter det vanlige stempel. Den
eller de luftstrømmer som fram
bringes ved at vannet i sylinderen
heves og senkes, blir ifølge opp
finnelsen utnyttet til drift aven
stempel- eller rotasjonsluftmotor.
Denne kan så enten direkte eller
indirekte drive en eller flere ar
beidsmaskiner.

Apparatet kan anordnes i større
eller mindre fartøyer, og kan da
hensiktsmessig utnyttes til drift av
lensepumpe, lysdynamo eller an
net, men det kan også anordnes
stasjonært.

For et gårdsbruk på kysten som
ikke har elektrisk lys eller kraft,
vil etter hva herr Elnes uttaler en
sylinder være nok til å drive eget
lysverk eller kraftverk. For de iso
lerte fiskevær ute mot havet, hvor
det er noen bebyggelse, m~ ,~et

flere sylindere til, og disse Kan
plaseres side om side for å skaffe

•
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tilstrekkelig plass. En mindre mo
dell er. under arbeid for å fram
vise prinsippet.

- at evighetsfyrstikken Igjen
er kommet til heder og verdighet
ifølge en aviskorrespondent i New
York? Man kan tenne fyr med
den 10,000 ganger, og korrespon
denten har selv anvendt den i
noen uker med tilfredsstillende re
sultat. Den nye fyrstikk utgjør en
betydelig forbedring av den første
og noe primitive modell av 1928.
Fyrstikken er på størrelse som en
sigarett og er laget av et stoff som
likner hvit stein.

Det måtte være noe å ha nå for
tiden, som det er vanskelig med
fyrstikker, og som hjemmeavlen
krever mange fyrstikker. Vi tror
nok at selv en evighetsfyrstikk
ville få kort varighet i Norge i
øyeblikket.
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Torggata 13 a - Oslo

Trykksaker - Protokoller - Kontorrekvisita

WITTUSEN & JENSEN A.S
Telefon 21880 (Sentralbord) - Oslo

Hegdehaugens Privatbank
Filial av Bergens Privatbank - Bogstadvn. 13 - Oslo

Utfører alle bankforretninger, mottar innbetaling av skatter og
avgifter til Oslo kommune. Fullt moderne innredet panserhvelv,
bokser av alle størr. til utleie. Sølvtøy mottas til oppbevaring.

REALBANKEN (A.s Kristiania Hypothek- og Realkreditbank) Opprettet 1886

Hovedkontor Torggata 2 - Oslo

Utfører alle alm. bankforretninger

OSLO

Kommer igjen

SØNSTERUD
SYKKELFABRIKK A.S

Nygt. 2 - Oslo

ALT ELEKTRISK
fra kraftstasjon til lampe
:;.:..~:.:~::.:;-~~~~~

ELEKTRISITETSFIRMAET

Innehaver: K. F. OPPEGAARD

Munkedamsvegen 35

Telefon sentralbord 13935
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Skien - Porsgrund - Arendal

PORSGRUND FOLKERESTAURANTER

Porsgrund

Vold & Nenseth Bruk

SAGBRUK OG HØVLERI

Porsgrund - Telefon 123

Skiensfjordens nye Trævar.efabrikk A.s

Dører - Vinduer - Trapper - Innredninger

Telefon 239 - Porsgrund

Porsgrund Metalverk A.s

METALL - HALVFABRIKATA

Porsgrund

RYGENE TREMASSEFABRIKK

H. C. Finne jr.
Sagbruk og Høvleri

Porsgrund

Telefon kontor og lager 270

Bruket 825

BØLE
Sagbruk & Høvleri

TRELAST

Telefoner: Skien 2216

Porsgrund 753

Elektrisk kraft - Arendal

PUSNES MEK. VERKSTED

Arendal

A.s Industritrykkeriet - Oslo

BKR
Highlight

BKR
Highlight


