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Krybben
Av Biskop

KRISTIAN SCHJELDER UP

*
«Og hun fødte sin sØnn, den
førstefødte, og svøpte ham og
la ham i en krybbe, fordi det
ikke var rom for dem i her
berget». Lukas 2, 7.

Den kristne jul er viet minnet
om fattige, ringe kår. Den første
jul var fattigfolks fest.

Intet tempel, intet slott, bare
stall og krybbe. En fattig mor som
svøpte sin førstefødte i kluter og
la ham der dyrene hadde tilhold.

Selv satt hun utestengt fra dem
hvem herberget gav rom ...

Bare noen fattige gjetere ute
fra marken kom til. De så stjernen
som lyste over krybben. Og kjente
gleden over storheten i ringheten.

•

rEGN OG TALE

Siden ble barnet mann. Men
krybben fulgte ham.

Han hørte provinsen til. Hans
ord var enkle, så barn kunne gripe
dem. Alle skriftkloke rystet på
hodet.

Hans hender var tomme. Han
eiet intet av denne verdens goder,
ikke den ting hvortil han kunne
helle sitt hode. Han eiet bare en
eneste ting, tjenersinnet, den god
het som gir seg selv ...

De fleste så bare ringheten. Og
gikk den forbi.

Men ennå var det noen fattige
gjetere som kunne se stjernen
som lyste over krybben.

Det var en del fiskere og så
noen toldere og synderinner som
fulgte ham. Fordi hans spor teg-

net livets vei for dem og tendte
håpets lys i deres sjel.

Alene troen ser det store i det
uanselige.

*
Han døde ensom og forlatt. Sam

men med to røvere ble han spikret
på et kors.

Men menneskene bygget siden
katedraler over ham og la ham
til hvile i gylne skrin. De løftet
herskerstaven i hans navn og ville
legge verden for hans fot.

Og julen - fattigfolks fest i
den mørke stallen - ble til festen
i lysende saler, med rikt dekkede
bord ...

Men som de store ikke kjente
ham den gang han var fattig og
ringe, så hadde de små vanskelig

for å kjenne ham igjen nå han var
blitt gjort rik.

•
Ennå er døren lav inn til Betle

hemskrybben. Den som vil inn,
må bøye seg.

Derfor søker få inn mot kryb
ben. Vi hører en slekt til som bæ
rer hodet høyt, skjønt våre gjer
ninger er som visne blader i. vi!!
den.

Men den som bøyer sitt hode og
går inn, møter signende hender.

For ennå gjelder det gamle or
det, at den ydmyge gir den evige
verden sin nåde.

Kristian Sclljelderup.
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Jul på hONpåtale' -~~

Jul på hospitalet.

Allerede uken før, kunne man
merke det var noe ekstra i gjære,
for alle på Hospitalet hadde deo
så travelt. Selv sykepleierskene
som alltid hadde det så travelt,
var så rastløse av seg. Men de
hadde et ekstra hemmelighetsfullt
glimt i de gode øynene sine, ja vi
synes til og med lægene ikke så
så fryktinngydende ut i de hvite
kitlene sine. Hva var det da som
skapte denne underlige atmosfæ
ren? Jo, det var den store julehøy
tid som nærmet seg! På stuene var
patientene i travel virksomhet
med å lage julegaver til sine kjæ
re hjemme. En overraskelse til
kone og barn, mor og far eller til
en kjæreste! Men det var bare på
de store stuene man merket denne
travelheten. På enerommene, hvor
de nyopererte lå, stred man stille
med sine smerter. Men også disse
skulle ha noen julegaver til sine
kjære, og det ble da sendt beskjed
til de store stuene, så var hjelp
somme hender i sving. Her var
nemlig samkjenslen stor. Vi hjalp
hverandre etter beste evne. Ingen
skulle ha bekymringer om slike
ting i den store julehøytid, man
hadde da sannelig nok av plager
likevel.

Det var så underlig de siste uke-

.........................
\.;

Av FIN JOHANSEN

.........................
ne, ingen brev eller pakker fikk
vi utlevert, det så nærmest ut som
om alle hadde glemt oss som lå
her og stred med våre plager.
Men vi viste jo at ingen ble glemt
på julekvelden!

Som vi alle gledet oss til jule
høytiden da alle skulle være glade,
kom meldingen fra stue N. at Jan
hadd.e fått tilbakefall. Lægene var
meget bekymret over Jans til
stand, og vi følte at mye av gleden
over juleforberedelsene bleknet.
Jan var nemlig en god gutt som
vi alle satte stor pris på. Han had
de ligget på hospitalet i flere år.
Lægene hadde nemlig lovet han
skulle få reise hjem denne julen
og Jan gledet seg som et barn
over tanken på å få tilbringe julen
hjemme hos sine kjære.

Det ble bestemt at Jan skulle
reise til sykehuset i storbyen. Jeg
fulgte ham ut til bilen da han
skulle reise, ønsket ham lykke til
med operasjonen, god bedring og
vel møtt igjen. Lite ante vi at det
var siste gang vi så hverandre her
i livet. Jan var smilende og blid

ved avskjeden. Selv ikke tanken
på den forestående operasjonen
kunne ta fra ham hans gode hu
mør. Jan visste nemlig, at fra syke
huset i byen, til gården hjemme
med alle hans kjære, var veien
ikke lang. Derfor var han strålen
de glad tross alt det vonde han
hadde i vente. Men Jan fikk aldri
komme hjem til sine kjære. Hans
sykdom var mere alvorlig enn man
først hadde trodd, og etter flere
operasjoner døde Jan den første
dagen i juleuken.

Det ble så underlig stille på
Hospitalet da budskapet om Jans
bortgang ble kjent. Det føltes som
når solen går ned. Vi sendte en
siste hilsen til Jan og mottok et
brev fra hans mor som skrev:

Kjære alle Jans kamerater!

Mens kirkeklokkene ringer ju
len inn - de samme som nå ringer
i radioen for dere - vil jeg sende
dere alle sammen en inderlig takk
for den skjønne krans dere sendte
til Jans båre og som vi alle var
dypt rørt og takknemlig for. Jan
gih'k smilende i døden som kom så
hurtig. Han ble operert igjen man
dag morgen, men lægen kunne in
tet gjøre for ham og da var den
døden han fikk den beste for ham.
J eg var hos ham flere tjmer både
lørdag og søndag. Han var så blid
og søt og full av håp til at lægen
nok kunne hjelpe ham. Han var
en helt til å bære sine lidelser og'
SP. alltid: «Det er ikke så verst».
Det \' ar så tungt for oss som elsket
ham, at han måtte gå bort fra
oss, At vi ikke skulle få ham hjem.
.Tan elsket hjemmet sitt og sa
ofte: Mor, jeg har lengtet så hjem.
Vi sender dere alle sammen atter
vår hjerteligste takk og ønsker
dere God Jul. Måtte dere få bli
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friske og sterke mennesker og
komme glade hjem til deres kjære.

Vennlig hilsen
Jans mor.

Vi hadde vanskelig med å kom
me over den triste hendelsen med
J an. Det var så vanskelig å kunne
glede seg over den forestående
høytid. De gode «søstrene» gjorde
sitt beste for å lede tankene våre
bort fra det som var hendt. De
var vår trøst og oppmuntring i
tung.e stunder. Livet måtte gå sin
gang. For å avlede, ble vi som var
oppe satt til å pynte dagligstuen
med guirlander og julepynt. Mi
krofon ble satt opp med forbindel
se til alle stuene hvor pasientene
som var sengeliggende hadde hver
sin telefon! De som kunne sitte
oppe skulle bli kjørt ned i daglig·
stuen for å se på gangen rundt
juletreet. Som en ekstra gledelig
nyhet ble det kunngjort at Ivar
skulle få lov til å stå opp jule
aften! Vi stormet inn på stue E.
for å gratulere. Ivar hadde nemlig
ligget tilsengs i hele 12 år, så det
var en begivenhet av de store. Vi
gledet oss sammen med Ivar. Han
var nemlig alltid i godt humør,
Ivar. Tross sine mange års syke
leie var ingen mere blid og for
nøyet enn ham! Han ble derfor he
le Hospitalets kjæledegge!

TEGN OG TALE

Så kom da endelig julekvelden!
På hver stue sto på bordet en vak
kert pyntet julegran tendt. Alle
dører var åpne og vi gikk på visitt
fra stue til stue med oversøster i
spissen, og ønsket God Jul!

Klokken seks var det lægevisitt.
Overlægen, «Reserven» og alle as
sistentene var med i dag. De nik
ket og smilte til hver av oss og
ønsket God Julekveld! Det var
som om hele Hospitalet var blitt
et hjem og vi pasienter en stor
familie. Ja selv de ellers så kolde
og ensformige korridorer virket
hjemlig.

Så ble dørene til dagligstuen
åpnet og et stort, vakkert pyntet
juletre åpenbarte seg midt på
gulvet. Alle pasienter som kunne
ble kjørt ned på triller. Den store
stuen var fylt da presten leste
juleevangeliet foran mikrofonen.
Så satte «Søster» Martha seg bort
til orgelet og tonene til den kjære
julesang «Jeg er så glad hver jule
kveld» fylte stuen. Vi gikk rundt
juletreet alle som kunne, læger,
søstre, pasienter og betjening, alle
var vi blanke i øynene. Det er få
ting som griper en mer enn jule
kvelden på Hospitalet, langt borte
fra hjemmet. Hva tenkte vi vel på
alle sammen der vi gikk rundt
juletreet? På mor og far, kone og
barn eller en kjæreste? For de

fleste av oss var det vel disse som
sto hjertet nærmest i kveld. Når
så Petter Vaktmester kom som
julenisse med lass på lass av pak
ker og sekker fulle av brev, ja da
stakk en etter en seg bort på et
stille.sted for å ha en stund alene
med sine hilsener fra de kjære der
hjemme. Hospitalet var i det sam
me glemt for en stund, nå gikk
tankene på vandring hjem til kone
og barn, til mor og far. Man ret
tet uvilkårlig følgende spørsmål
til seg selv. Hvordan sto det til
hjemme? Var alle friske og hadde
det bra? Når man så hadde fått
lest igjennom brevene et par gan
ger, og fått visshet om at alt var
bare godt hjemme og kanskje had
de fåt.t løfte om et besøk i jule
helgen, da gikk man med lettet
hjerte ned i spisesalen for å ta
fatt på julematen! Men senere på
kvelden gikk vi atter rundt jule
treet, denne gang på sltuene. Vi
hadde nemlig plikter mot de som
ikke kunne komme opp! Og fra
stue til stue gikk vi, mens tonene
fra de vakre julesangene ga gjen
lyd over Hospitalet. Trette, men
lykkelige, gikk vi tilsengs med
følelsen av at julekvelden på Hos
pitalet hadde gitt oss del i den
ekte store julefryd.

KjøkkenutstyrJ Glass og Stentøi
Reiseeffekter og Kortevarer t

BI\ATT0RGT.4 - TRONDHEIM '* Stikk innom ved Trondheimsbesøket

l;==;===------------ J



Jul er fest. Jul er glede. Jul er

skjønnhet. Jul er godhet. Jul er

høytid.

Juletre. Julelys. Juleglitter. Ju

lefryd. Julegaver. Julefred. Jule

evangelium.

Glade ansikter. Smil og sang.

Alle vil være gode. Alle vil at al

le skal ha det godt, være lykkelig,

i alle fall denne ene kveIlen.

I hele den kristne verden, ut

over den hele jord er det slik. På

Madagaskar samles hundretusener

i kirken juleaften om et tent jule

tre. Likedan i Asien, i Mrika, i

Australia, i Amerika. Over alt

minnes de den første julenatten,

da Guds Sønn kom til jord- og tok

himmelen med seg. For det gjor

de han, da han lærte menneskene

at Gud elsker dem og gjerne vil

hjelpe dem i deres lidelse og ulyk

ke, og da han lærte dem at Gud vil

TEGN OG TALE

JUL
Av A. BORGENVIK

at alle skal bli frelst og at alle

skal være gode mot hverandre·.

Han kom for å vise oss hvordan

det er der Gud, den kjærlige, gode

Far i himmelen får råde uinn

skrenket. Han kom for å lære oss,

at om enn vårt hjerte fordømmer

oss, så fordømmer ikke Gud oss

når vi bare vil gå til Ham med vår

synd og få den brakt ut av verden.

Dette var det glade budskapet

englene kom med til hyrdene på

marken ved Betlehem. Det var så

herlig at hele himmelen gjenlød

av jubel og fryd.

Og siden har denne englesangen

aldri forstummet, hverken i him

melen eller på jorden. Den lyder

også i dag. Hos oss. Men la oss al-

5

dri glemme bakgrunnen for denne

glede og jubel: vår synd og skyld

overfor Gud. Ellers blir gleden

overfladisk og litet verd. Den gle

den er ikke den rette juleglede.

Guder nå ikke lenger vred.

Det kan vi derav vite.

at Han har sendt sin Sønn herned

for verdens skyld å lide.

Står dette klart for oss, blir ju

legleden dyp og ekte. Da blir in

gen glede for ubetydelig og tro

skyldig til å ta med, og heller in

gen så dyp og rik, at vi ikke kan

få del i den. For da kan vi i sann

het være med i «tonen fra him

melen»:

Ære være Gud i det høyeste,

og fred på jorden,

i mennesker Guds velbehag.

E. A. Borgenvik.
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Av o L A F HAS SEL

velgjører
De døves

Pastor Ilonnevie Svendsen.

For 35~-40 år siden var det år
lig basar i Akersgatens Misjons
hus i Oslo til inntekt for Hjem
met for døve. Som døveskoleelev
sto jeg alene utenfor Døves basar
en mørk høstkveld, og iakttok en
kelte mennesker som gikk inn.
Også noen hørende gutter våget
seg' inn - bare av nysgjerrighet.
De slemme gutter ble jaget ut av
en større døv gutt på basaren.
Uvilkårlig gikk jeg løs på guttene,
for å drive dem lengre ut fra ba
saren. En av de unnvikende gut
ter søkte å skremme og truet meg'
og rettet en leketøyspistol mot
meg. Det ble slagsmål og gutten
måtte vike unda for ikke å bli
fravristet sin kjære pistol. Omsi
der fikk jeg lov å gå inn i basaren
for første gang. Den g'ang tok vi
enkelte loddnummer for bare 5
øre. En annen dag var vi døveele
ver på basaren igjen. Derinne så
jeg en mystisk hørende skolegutt
i 12 års alderen. Selvsagt likte jeg'
ikke den fremmede gutts nesevise
besøk hos de døve barn og voksne,
og ønsket å bortvise ham. Det som
forundret meg var at vedkom
mende gutt ikke likesom andre
slemme hørende barn lo av de dø
ves tegnspråk eller ertet oss døve
barn med spottende tegn. En se
nere søndag så jeg den samme

gutten igjen i De døves kirke. Jeg
var litt skamfull ved tanken på
den hørende gutt, som satt i blant
oss og iakttok pastor Conrad
Svendsens tegnpreken, og ønsket
at han ikke fikk lov å gå inn i De
døves kirke. Jeg mistenkte ham
for å ville gå ut og fortelle sine
hørende kamerater om hvordan
døvepresten og de døve brukte
tegn.

Ca. 9 år senere så jeg' i døve
bladets julenummer bilder av nye
døveprester fra 1. januar 1921.
Snart kunne jeg identifisere den
mystiske hørende skolegutt med
bildet av pastor Conrad Bonnevie
Svendsen.

Som mistroisk døveskolegutt
tenkte jeg ikke på muligheten aV
at Døvebasarens mystiske hørende
gutt, som satt ved inngangsdøren
og innkasserte 10 øre entre av ba
sarbesøkende voksne folk, nettopp
skulle gjøre så meget til g-lede for
oss livslykkefattige døve i mel
lomkrigsårene. Stadig fartet han
med bilen på kryss og tvers i vårt
langstrakte land - langt borte
fra sin familie i noen dager eller
uker. Etter en brudevielse var pa
stor Conrad Bonnevie Svendsen
invitert til bryllupsmiddag- på et
hotell. Men den freinskredne tid
tillot ikke ham å spise der. Han

måtte istedet reise over en fjord,
og besøke en syk døv som ventet
på ham. I krigsårene utdelte døve
presten utenlandske matgaver til
døve og' byens menigheter. Selv
følte han seg ikke trygg for tys
kernes mistanke og forfølgelse.
Som kjent måtte han og hans fa
milie forsvinne like før Gestapo
skulle slå ørnekloen i ham. Hvem
hadde tenkt seg muligheten av at
Norges døveprest etter krigen
skulle bli så ettertraktet, av myn
digheter til å påta seg så vidløf
tige arbeidsoppgaver i verdens
omfang? Han ble opphøyet til
Kongens rådgiver i kirkesaker, og
måtte - kanskje motvillig - påta
seg andre saker utenfor sitt egent
lige virkeområde med utdeling av
nasjonalhjelpens hundre millioner
kroner osv. Som fremtredende
Norges representant måtte han
fly hurtig til fjerne steder i Euro
pa og over havet til Nord- og Syd
Amerika. Som leder førte pastor
Conrad Bonnevie Svendsen det
lange tog av krist~m verdensung
dom under alle verdensdelers fa
ner i Oslos gater forbi sin kirke
-- De døves kirke - til Bislet
idrettsplass i fjor sommer. Et
uforglemmelig' syn! På Hjemmet

(Forts. s. 40).
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DEN SYKE
VED

PORTEN

De spedalskes by.

Det er en dag i vintertiden
derute på Madagaskar. Det blåser
surt, men for øyeblikket regner
det ikke. Jeg sitter og arbeider
på kontoret, da det banker for
siktig på døren.

«Kom inn, min herre!»

Desiree, en av mine kjekke,
unge landsskolelærere, glider
stille inn, barbent, som de fleste
her i landet, og i hvit dress, som
de fleste, fordi det er billigst.
Men Desiree er alltid ren, og
det er ikke de fleste. Han er en
flink gutt også, og flittig. Han
driver ikke bare den HUe skolen
sin på 50-60 elever med iver og
interesse. Han deltar også meget
i menighetsarbeidet, og for ikke

En glad gutt (gasSeT).

get spendt på meg, hvordan jeg
vil ta det.

Og jeg ser på denne kjekke,
unge gutten, som har gjort noe
ingen andre ville gjøre, noe så
helt ualminnelig, som å ta seg av
en syk, til og med en spedalsk,
som han ikke hadde noe med,
som han ikke var i slekt med,
som han ikke kjente. Han vet
godt at det er risikabelt, både
for smittefaren og på grunn av
alle de kjedeligheter det muli
gens kan bli fra myndighetenes
side av at han blander seg opp
i dette. Jeg var glad i ham før,
men nå synes jeg ennå mer om
ham.

Spedalsk! - det er mange
slags sykdommer folk må kjem-

lenge siden ble han valgt til me
nighetens leder.

Jeg undrer meg litt over å se
ham på denne usedvanlige tiden,
og ber ham sitte ned og fortelle
hva som står på.

Han er noe usikker, men ser
meg allikevel i øynene med til
lit og forventning, og sier, at han
har en vanskelig sak å bære
fram. Han er så forsiktig, at han
nesten ikke tør snakke hØyt, som
om han var redd for at noen lyt
ter.

«Nå, hva er så det?»
«Jo, jeg har funnet en syk

nlann.»
«Har du funnet en syk mann?»
«Ja, og jeg har ham med meg

hit.»
«Hvor har du ham henne?»
«Han sitter nede ved have

porten.»
«Men hvorfor har du ikke tatt

ham med deg inn her?»
«Nei, jeg turde ikke»
«Hvorfor det, da?»
«Jo, sier han, og nå synker

stemmen helt ned til en hvisken,
jeg tror han er - jeg tror han
er - jeg tror han er - han tør
ikke riktig si det, men endelig
kommer det - spedalsk!»

Madagaskar. Nå var det sagt. Han ser me-En landsens kirke på
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Kirken på Mangarano Spedalskhjem en sØndag formiddag. (AUe er spedalske).

pe med på Madagaskar. Det er
malaria, og det er syfilis. Det er
tuberkulose og masse lungebe
tendeise og mange andre stygge
tig. Men spedalskhet! Det er
verre enn alt annet. Det er for
ferdelig!

Det begynner med hvite flek
ker i huden. Så blir det store
stygge sår. Så får man vondt i
de ytterste leddene av fingrene

De fire diakonissene som stener
med spedalskhjemmet.

og tærne. Til slutt faller hele
leddet av av seg selv. Så begyn
ner det neste ledd å løsne. Til
slutt har man hverken fingrer
eller tær.

Så kan det sette seg i ansiktet,
og man blir knutet og vortet og
fæl å. se på. ..LØveansikt- heter
det på sykespråket.

Spedalskheten kan også sette
seg i de indre organer, og da er
det svært, særlig om det setter
seg i strupen, så man kvæles.

Og allikevel er ikke sykdom
men og de legemlige smerter det
verste. Verre for den syke er det
at han blir jaget hjemmefra.
Folk vil ikke være sammen med
ham. Ikke engang hans egne.
Alle er redde ham. De kan bli
smittet. Best å få ham bort så
ikke sykdommens ånd skal slå
ned på de andre i familien også.

Så må han ut - bort - bort
fra dem som kj enner ham 
bort fra dem han er glad i, både

foreldre og kone og barn - bort
fra alt og alle som er ham kjært.

Og så rusler han omkring hvor
ingen kjenner ham. Så lenge
han kan arbeide går det bra.
Inntil en eller annen får øye på
de forrederiske flekkene eller
sårene. Så er det bort igjen. Sta
dig lenger bort. Inntil han ikke
kan mere. Da blir det rapport til
myndighetene. Så må de til Spe
dalskehjemmet, hvor de må væ
re til de dør. Så lenge de er uten
for Spedalskehjemmet kan de
gjemme på et litet, litet håp 
at de kanskje skal bli bra igjen.
At det kanskje ikke er spedalsk
het, men en annen sykdum.

Slik hadde denne stakkaren
som Desiree korn med også hatt
det i mange år.

Desiree forteller at han hadde
lagt merke til ham en dag borte
ved en maniok-åker. Maniok er
en rotfrukt som godt kan spises
ukokt. Dagen etter så han ham



Fra haven på Mangarano.

IgJen, men da han nærmet seg
gikk mannen sin vei. Tredje da
gen fulgte han efter ham, og
spurte hva han ville der. Og fikk
hele hans sørgelige historie.

Han var fra den bygden, men
var reist derfra, da han merket
at han var spedalsk. Han ville
ikke oppleve den sorg og svie å
bli jaget bort av sine egne. Så
ruslet han vestover. Tok seg litt
jordarbeide her, og litt der, og
oppholdt livet på den måten.
Han kom helt vest til Mandoto,
100 km vest for Betafo. Det lig
ger lavere der og er derfor var
mere. Der er også meget frukt
bart, og lett å livnære seg. Han
var der i 5 år. Da var han så syk
og hadde så stygge sår, at ingen
ville vite av ham. Så måtte han
ta seg hjemover igjen da, til det
kalde hØylandet.

Det var en tung gang. Ensom
var han. Ingen kjærlig hånd, in
gen kjærlig neste til å ta seg av
ham. Redd var han. Tenk om po
litiet fikk tak i ham! Da bar det
nok direkte til Mangarano, Spe
dalskehjemmet, eller kanskje
endog i fengsel fordi han hadde
skjult sykdommen så lenge. Han

En dØvstum gasseT.
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grøsset ved tanken. Syk var han.
Det gjorde så vondt i hele krop
pen. Det verket og gnog såsnart
hån rørte seg. Trett og svak var
han. Han orket nesten ikke å ta
seg fram. Sultet gjorde han, for
han var redd for å spØrre folk
om mat. Han måtte nøye seg
med det han fant i åkrene der
han gikk. Frøs gjorde han, sær
lig om nettene. Det var ikke
mange fillene han hadde på seg,
og i skikkelig hus kom han ikke.
Av og til lå han i et uthus, men
oftest under åpen himmel.

Og nå var han kommet til sitt
hjemsted, men han turde ikke
gå hjem til sine egne.

Dette var den sørgelige histo
rie han fortalte Desiree.

Og Desiree gav ham mat og
litt klær, og fikk ham med til
meg for å høre om jeg visste
noen råd. I alle fall kan jeg kan
sje få forhindret at han blir satt
i fengsel, fordi han har lurt seg
unna myndighetene så lenge.

J eg beroliger Desiree med at
det aldri kan bli tale om at myn
dighetene setter en spedalsk i
fengsel, og så rusler vi ut for å
hilse på ham, der han sitter på
huk ved hageporten.

Stakkar! Det er virkelig et
sørgelig syn. Han ser så rent yn
kelig ut. Han kikker engstelig og
mistenksom opp på meg.

9

"Jeg hører du er syk?"
"Åja, sukker han, jeg er det."
"Kan jeg få se noe av sårene

dine?"
"Ja, se her," sier han og blot

ter leggen og litt av låret.
Stakkars, stakkars mann! Sto

re stygge sår, fulle av væske og
materie. Jeg grøsser, så uhygge
lig er det.

"Jeg skal skrive et brev som
du får med deg til doktoren her
i Betafo, så vil han vite hva det
er. Men du skal ikke være redd.
Ingen vil annet enn hjelpe deg
nå. Hvis du kommer til Mangara
no (Spedalskehjemmet) så får
du mat nok, og varme klær, og
godt varmt hus, og de norske dia
konissene der vil stellE' sårene
dine, så du blir så sterk og kjekk
igjen som du kan bli. Du slipper
å være redd for noe, for der er
det kristenkjærligheten som her
sker."

J o, han har hØrt om det, og
han har ønsket å få komme dit

"Men hvorfor har du ikke
tenkt på det før?

"Jeg var redd, men nå orket
jeg ikke lenger."

Legen konstaterte spedalskhet
og Desiree fulgte ham til Man
garano. Det var tre mil tilfots.
Det er langt når man nesten ikke
kan gå. Men fram kom de. Og
den som var lykkelig var den
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syke. Det fikk Desiree og hans
menighet se med egne øyne, da
de kom og besøkte ham litt se
nere. For Desiree fikk menighe
ten sin til å interessere seg for
denne syke. Og så reiste de en
hel del et par ganger om året og
besøkte ham på Mangarano. Nå
var han strålende lykkelig! Tenk
hvor dum han hadde vært, som
hadde vært redd for Mangarano!
Dette var jo himmelen på jor
den. Her hadde den norske mi
sjon bygget en hel by for de spe
dalske. Der var plass til 900 på
en gang. Og det var ikke store
høye hus, som det var vanske
lige trapper i. Nei, det var en
mengde pene, hvite små hus, så
hver hadde sitt rom og sitt kjøk
ken. Og nå hadde han ris til
hvert eneste mål, og ris er det
beste en gasser vet om. Og han
fikk mais og maniok og andre
gode saker. Kjøtt minst to gan
ger i uken. Han behØvet ikke fry
se eller ha det vondt mere. Så
rene hadde han fått salve og an
nen medisin til og fine bandasjer
på. Og såsnart det var det minste
ekstra vondt, gikk han bare til
doktoren eller diakonissene, som
gikk der hver dag og la banda
sjer og så etter at de alle hadde
det godt.

Disse diakonissene var nå det
merkeligste av alt. At de virke
lig hadde kunnet forlate far og
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mor og hjem og fedreland, og
reise over det store farlige ha
vet, bare for å pleie d;sse syke
her på Mangarano! Det var mere
enn mennesker kunne forstå. Og
de sørget ikke bare for legemet.
Også sjelen tenkte disse gode mi
sjonærene på. Hver dag var det
andakt i forsamlingshusene, og
om søndagen var det gudstJene
ste i den store, vakre kirken bå
de formiddag og ettermiddag.
Det var ingen tvang. De som
ikke hadde lyst å gå, kunne la
det være. Men nesten alle syn
tes det var gildt i kirken. For
der fikk de høre om Ham, Jesus
Kristus, som var så snild, at han
gav sitt liv for at vi skulle få det
godt. Det var beviset for at Gud
ikke var sint på dem, men var
glad i dem og ville hjelpe dem
i deres ulykke. Og beviset for at
alt dette var sant, var jo disse
diakonissene, som var godheten
i egen person.

Heller ikke hadde de noen fø
lelse av å være i fengsel. Gjerdet
omkring spedalskebyen, var bare
en liten jordvoll på 112 meters
høyde, som hvem som ville kun
ne gå over når han ville. Men
de rØmmer ikke disse syke. For
ikke engang hos sine egne for
eldre eller sine egne barn ville
de fått det så godt som her.

De som er så sterke at de kan
plante litt, kan stelle med hva de

vil, og så har de litt ekstra når
de hØster. Så kan de kanskje
holde litt høns eller annet fjær
kre. HØnsebuljong eller gåsestek
er ikke å forakte. Kanskje de til
og med kan holde gris, om de er
sterke og kan plante nok mais
og maniok.

Jo de syke har det godt der,
og de synes det selv også.

Og over det hele lyser håpets
stjerne. Jeg glemmer ikke str.
Sina Løken, som da var besty
rerinne for Mangarano, da jeg
spurte henne om noen av dem
som kom inn der, ble kristne.

"De blir kristne alle :;:ammen.. ,
sa hun. "I alle de år jeg har vært
der og av alle de tusener som er
kommet inn, husker jeg bare en
som ikke ville bli kristen...

Så har de det godt der så lenge
de lever her på jorden. Og i det
fjerne lyser håpet om det nye
Jerusalem, hvor Gud skal avtør
re hver tåre, og hvor det ikke
mere skal være død eller sorg
eller skrik eller smerte, hvor de
syke er blitt friske, hvor de spe
dalske har fått igjen sine lem
mer og sitt vakre utseende, hvor
de blinde har fått synet igjen, og
de døve hører. Hvor alle er gode
og alle priser Gud for hans store
kjærlighet, som har gjort alle
ting nye. (Joh. Åp. 21, 1--5).

E. A. Borgenvik.
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Fra Mimi Sverdrup Lundens
bok: «De frigjorte hender», Jo
han Grundt Tanums Forlag, til
later vi oss å gjengi et avsnitt
om hvordan det i gamle dager
ble brygget og bakt til juL

Rokken er satt til side under
slaktinga, og mostrene finner vi
i bryggerhuset. Mye skal det til,
for om det er aldri så enkelt i
hverdagslaget med varmgraut og
kaldgraut og sild og poteter, så
er julekosten noe ganske annet.

Til hverdags skjente nok gam
melkona på ung-kona om hun bruk
te rent smør på maten, det fikk
greie seg med fett, sirup eller po
tetessmør: poteter gnidd ut med
salt og en liten skje fløte. De
drøyde alt med poteter - komler
til frokost, poteter i mengde til
sild, salt kjøtt. og flesk, potetflatt
brød og potetgraut. Men i jula
skulle de leve godt, og alle få så
mye de ville. Det som var eslet til
jul, det skulle gå med til jul, sa
ordtaket. Slik hadde det vært fra
g·ammelt og stellet hadde stått sin
prøve.

Gården var full av kvinnfolk og
kjøtt, en snåvde i det overalt, det
luktet emment og krydder. Til
julekalasene måtte en regne run
delig, for det var jula en kunne
bruke til å se folk hos seg og gje
ste folk; da hadde en tid. Ellers
var det bare når det hendte slikt
som et dødsfall, at en måtte lage
til gjestebud i utide. Bryllup og
barnedåp gikk det an å regulere
litt, men folk døde jo ikke i hå
ballen eller andre tider på året da
det var tålig stilt. Det ble som det
falt seg.

Det kunne bli 250-260 menne
sker, når de bad hele bygda til
stort julekalas. Traktementet var
pølse og surkål og annen julekost.
På noen garder hadde de begynt å

ta etter de kondisjonerte. De bad
heller få mennesker, en hundre
eller så, og satt til bords med flere
retter mat: hvit gås, brune kjøtt
boller og slikt. Det var gjerne
slike g-arder der en datter hadde
tjent på prestegarden hos «mor».

De fleste holdt seg til den gam
le skikken - de hadde leide jen
ter og- koner på kjøkkenet, de sat
te inn mat og vasket opp uten
stans til nattmaten ble satt fram
utpå morgensiden: lefse, sylte,
pølse, ribbe, rakefisk og all slags
kald julemat som skikken var.

Juleøllet måtte være sterkt og

g·odt. 'l'yntøl brygde de til onnene.
Det var omtrent samme arbeidet
enten de brygde det, ene eller det
andre, men tyntøl kostet mindre.
Matmoren funderte: hun hadde
hørt det skulle fins bøker om ås
sen en brygde øl og andre ting,
om mat- og husstell med, men ik
ke kunne hun lese, og ikke trodde
hun det var stort å lære av slikt.
Hun hadde lært redelig av mor si,
og hun hadde ikke sett annet enn
at om hun gjorde arbeidet ordent
lig og ikke slurvet det fra seg, så
ble det bra.

Brygg·inga ble gjort unna i god
tid. Ofte hadde de en bryggekone
som forstod seg særlig godt på det
arbeidet. En sjelden gang hendte
det at mannen på garden selv stod
for den sjauen, men ofte var det
ikke.

Så kom tiden bortimot jul da
alt helst skulle være gjort på en
g'ang. Brødet skulle være ferskt
julekvelden og kaka med, og alt
skulle være skinnende rent, om
det så er folkene selv. Da spurte
kvinnfolkene lite etter om det var
dag eller natt de arbeidde - de
fikk drive på til de var ferdige.
Det var de forresten vant med;
husarbeidet var nå en gang slik.
Men en ting var brennsikkert: sol
vervsdagen måtte de ikke sette
noe slags brød, det fikk rårand om
de gjorde det. Matmoren kunne
julemerkene sine.

En tredve-brøds baking pleide
være ukerasjon i dagliglaget, men
da drøyde de jo mye ut med graut
og' flattbrød. Mellom jul og nyttår
skulle hendene røre seg minst mu
lig. Det var g'ammel skikk, og det
var god skikk. Derfor måtte de
bake mer til jul, og gjerne flere
slag. Det var både grovt brød og

fint brød og' vørterkake og søster
kake og lefse - og så julekake
naturligvis. Og det var med brød
som med slakt og kjøttmat: de
skulle tenke på den SOm hadde
mindre enn de selv.

I bryggerhuset eltet og stekte
og bakte de, i stua og på loftet
skurte og vasket de, på kjøkkenet
pusset de kopper og sølv. Sent på
kvelden drog hjelpekjerringene
seg hjemover til plassene sine og'
strevde enda en liten stund utover
natten med å ta igjen det de had
de å gjøre hjemme, mens jentene
på garden krøp til sengs og strak
te den overtrette kroppen sin. Ne
sten før de hadde rukket å slippe
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Det var julekvelden ut på etter
middagen. Telegrafbudene skulle
gå sin siste tur for dagen og hadde
hastverk med å ordne telegram.
mene. Det gjalt å bli ferdig med
dagens arbeid så fort som mulig
for å kunne slippe hjem til jule
bordet.

Blant telefrafbudene var også
et par reservebud, som var tatt
inn på grunn av det rike sildefi
sket omkring kystbyen. Den yng
ste av disse het Kåre og var bare
fjorten år gammel. Han var liten
av vekst, så telegTafbestyreren
hadde vært sterkt i tvil om han
kunne bruke ham. Men Kåre had
de et godt eksamensvitnesbyrd
med 1 både i flid og oppførsel, og
det gjorde at telegrafbestyreren
overvant sine betenkligheter.

- La meg nå se at du kan bruke
pipestilkene dine, hadde han sagt,

øyelokkene nedpå, ropte matmo
ren dem opp igjen.

Men julekvelds formiddag var
de ferdige med altsammen. Krøt
tera fikk en ekstraforing og hver
sitt tjærebreidde kors over døra,
folkene fikk julelaugen sin. Først
bar de inn vann i den store bryg
gepanna og varmet det. Så badet
husbonden og guttene. Etter dem
var det drengene som hadde tur.
Til slutt badet matmoren og jen·
tene. Innimellom skummet de av
fløtet. Men så ble de reine og!

Etter lauginga hadde matmoren
bare en ting igjen: det var å vaske
hodet til husbonden. For det gjor
de hun til sØn- og helgedager. Det
har god tradisjon bak seg når

og da forstod Kåre at han hadde
fått jobben.

Lønnen var ikke stor, bare en
krone dagen, men den gangen 
for omlag femti år siden - hadde
en krone langt større verdi enn
nå. Dette var den første faste job
ben Kåre hadde, så han syntes ne
sten han kunne regne seg for vok
sen trass i at han var så liten av
vekst. Her hadde forresten tele
gTafbestyreren prøvd å trøste
ham. En dag hadde han sagt: 
Du skal ikke ta deg nær av at du
er så liten. Napoleon den 1ste og
Ludvig Holberg var begge små
menn, men se bare hva de bragte
det til. Det er håp for deg også.

Og i dag var det altså julekvel
den og nå skulle de ut på dagens
siste tur. Kåre hadde sin rute i en
del av forretningsstrøket ved hav
na. Ruten var god den, syntes han.

prinsessene i folkeeventyrene våre
lysker trollene støtt og stendig.

Når oppvasken den kvelden var
unnagjort, da hvilte alle kvinne
hender. Da surret ingen rok, da
slo ingen vev, da stirret ingen
øyne på sØm i dårlig lys. Da falt
det velfortjent helgedagsfred over
alle mostrene. I Guds navn!

Når de helligste helligdagene
var gjennomsovet og gjennom
hvilt, kunne juleturingen ta til.
Kjerringer og jenter ble gjerne
litt urvne denne tiden, for de måt
te tidlig opp støtt. Krøttera krev.
de sitt sten enten det var helg
eller hverdag. De melket ikke
bedre om de fikk seg en morgen
blund, tvert i mot.

Riktignok lå dette strøket på en
helt annen kant av byen enn der
han bodde, så han fikk lang vei
etter endt jobb, men det pleide
vanke nokså mye drikkepenger i
forretningsstrøkene, og- hvem vil·
le ikke gjerne tjene noen kroner
ekstra på en julekveld?

Kåre var ferdig med å ordne te·
leg:rammene. Det var en ganske
stor bunke han hadde i vesken, så
det ville nok ta et par timers tid
å kvitte seg med dem. Det gjalt
å få levert dem før stengetid, for
Kåre hadde ennå ikke fått hentet
sin store julegave til mor, og det
berodde på drikkepengene han
fikk denne siste turen, om han
overhodet skulle bli i stand til å
løse inn mors gullring.

For tiden var det bare mor og
ham som var hjemme. Faren var
på fiske nordpå og de eldre sø
skend hver på sin kant. En dag
hadde Kåre funnet mors giftering
i komoden hjemme. Den var blitt
så tynnslitt av klevask og husar
beid at hun torde ikke gå med
den lenger, skjønt hun var svært
glad i den. Hun var redd for at
den skulle g-å i stykker. Mens
Kåre stod og så på ringen, hadde
han fått en innskytelse. Enn om
han i all hemmelighet fikk bragt
den til gullsmeden, så den kunne
bli like tykk som den var, da mor
ble trolovet? Det ville bli en fin
julegave til mor. Han betenkte
seg ikke lenge. Han tok ringen og
gikk til gullsmed Paulsen med
den. - Den var tynn den, hadde
gullsmed Paulsen sagt, da han så
på ringen. - Men vi skal nok få
gjort den tykkere. Har du råd til
det? For det koster! Og så hadde



han kikket på Kåre over brillene
og- set.t nokså mistroisk ut. - Fire
og tyv.e kroner koster det! Hver
ken mer eller mindre. Fire og ty
ve kroner! Det var nesten en må
nedslønn for Kåre. Men lysten til
å overraske mor med en fin jule
gave var for sterk. Han bestemte
seg til å levere ringen. Men han
måtte få den til julekvelden! Ja,
hadde Paulsen sagt. Det har du
mitt ord på. Når pengene ligger
på disken om julekvelden, skal
også ringen lig-ge der.

Tidligere på dagen hadde han
tellet over kassabeholdningen.
Han hadde nøyaktig- sytten kro
ner. Det var ikke dårlig, men det
manglet ennå syv kroner på det
beløpet han skulle betale for rin
gen. Nå håpet han at han på den
ne siste turen skulle få disse
manglende syv kronene i drikke
penger, så han ble i stand til å
løse inn ringen.

Mens han trasket avsted i snøen,
satte han i tankene opp et slags
regnestykke. Så mye ville han få
der og så mye der! Hvis dette
holdt, ville det bli syv a otte kro·
ner. Det berodde bare på, hvem
han traff i de forskjellig'e forret
ningene. Alle hadde ikke samme
hjertelaget.

Først skulle han til Brødrene
Bakke med ikke mindre enn fire
telegrammer. Traff han en av sje
fene, var han sikker på et krone
stykke ... minst! Men da han
kom til kontoret., var det alt
steng-to Den ene av brødrene Bak
ke bodde i samme gården, og det
stod et oppslag på døra om at
post og telegrammer skulle leve
res til ham. Kåre gikk opp en
trapp og ringte på. En tjeneste
pike lukket opP. Hun kvittert.e for
telegrammene. Da Kåre ville gå,
bad hun ham vente litt. Han ble
straks mer optimistisk. Kanskje
det likevel ble en drikkeskilling-?
Hun kom tilbake med en pose med
fattigmann. Kåre takket og tok
imot, men var i grunnen nokså
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skuffet. Han kunne jo ikke løse
inn ringen til mor med fattig
mann!

Det ble ikke stort likere på de
andre stedene, hvor Kåre kom på
turen sin. Enten hadde folk så
travelt at de ikke hadJe tanke
for det lille telegrafbudet som
banket på hos dem, eller de nøyde
seg med å stikke til ham en apel.
sin, et eple eller noe julebakkels.
Til slutt hadde han alle lommer
fulle av julegodter. Det kunne
naturligvis være bra å ha og kna
ske på i jula, men nå var det pen
ger han hadde mest bruk for.

Hos Sunde & Co. var bare kas
sereren tilstede. Han holdt på å
t.elle opp kassa. Han var gammel
ungkar og gretten over å bli for
styrret. Sunde & Co. var et av
byens største firmaer, så her had·
de Kåre gjort regning med et par
kroner. Men ingen av sjefene var
tilstede, og kassereren, ja, han
syntes visst han var råflott, da
han fant fram en fem og tyve
øring og gav Kåre.

Det ble et lyspunkt, da han kom
til E. Rasmussen, sild og fisk. Her
traff han selve sjefen som lot til
å være i brilliant julehumør. Han
tok en blank tø-krone opp av pun
gen og gav Kåre.

Kåre lyste opp av glede og gjor
de sitt peneste bukk. Nå hadde
han nitten kroner og fem og tyve
øre, men det manglet ennå fire
kroner og fem og sytti. Hvor skul
le han ta dem fra? Han hadde
bare et teleg-ram igjen, og- det var
til skipper Straumsness, fiske
dampskip «Havbjørn». Han hadde
ringt til havnekontoret og' fått
vite at båten lå ved Brunnholmen.
Nå snødde det tett og- blåste en
del fra nordvest. Han stampet av
sted i snØen så godt han kunne
med sine små bein. Det var ikke
lenger så folksømt i gatene, den
verste julestria hadde gitt seg.
det var bare enkelte etternølere
som nå var på hjemvei. Snart ble
vel butikkene stengt. Gullsmed
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Paulsen lukket forretningen sam
tidig med de andre. Ja, det var
ikke noe å gjøre ved det, for det
nyttet nok ikke å komme til Paul
sen med bare nitten kroner og
fem og sytti øre. Det ble altså
ikke noen julegave til mor i kveld.
Kåre ble med ett så trist til sinds.
Han kunne naturligvis forklare
henne, hvordan det hang sammen,
men det festlige ville jo ha vært
at han kunne ha lagt den blanke,
fine ringen i hånden hennes i
kvell.

Det var svært så det snødde. Og
vinden drev snøen inn i ansiktet
på ham, så han nesten ble blindet.
Kåre kjente seg sterkt fristet til
å snu og .la leveringen av tele
grammet til skipper Straumsness
utstå til annen juledag. Det var
vel ikke så viktig. Han kjente seg
også trøtt og sliten. På telegrafen
kunne han jo si at han ikke hadde
funnet båten. Han stanset og
tenkte seg om et øyeblikk. Men
så seiret hans pliktkjensle. Det
var best å få levert det. Så var
det gjort.

Han gikk ned på en utstikker
ved Moloveien og så gjennom snØ
drevet et par dampbåter ligge et
stykke ut på havna. Han til rope:

Havbjørn o hoi! Den skarpe
guttestemmen hans skar gjennom
lufta som et måkeskrik, men in
gen svarte. Han holdt på å oppgi
det, da han så en mørk skikkelse
dukke opp på en av båtene.

-- Havbjørn her, svarte en grov
røst.

- Telegram til skipperen, skrek
Kåre.

- Eg kjem i land så fort råd er,
kom det tilbake som gjennom en
tåkelur.

Kort etter stod skipperen på ut
stikkeren. En høy, kraftig rugg.
Kåre ville gi ham telegrammet.

- Du lyt bryte det og lese det
for meg, sa han.

De gikk bort til en lykt. Kåre
åpnet telegrammet og leste høyt:

«En stor, pen gutt i dag. Alt
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T. og T.s redaktør har bedt meg'
om å skrive til julenummeret
helst om meg selv. For ikke å
skuffe redaktøren, som strever
med å servere oss mere lesestoff,
skal jeg - omenn motvillig - for
telle litt av hvert om mine opp
levelser i tiden fra mine skoleda
ger. Jeg er antagelig døvfødt på
en forholdsvis stor bondegård ved
Kongsberg. I årene 1907-1915 var
jeg elev av Oslo døveskole. Som
mindreårig skolegutt gikk jeg
gjerne alene ut i byen i frie etter-

bra. Når kjem du heim? Varma
ste helsing og god jul.

Din Anna.»

Kåre hadde sjelden sett et men
neske bli så glad. Den store, svære
mannen gjorde et hopp der han
stod, og ansiktet var et eneste
smil.

- En gutt, sa du? Og alt er
bra! Det var jamen fint! Vi har tri
jenter før, så no var det svært
gildt med en gutt, skynar du. Det
te må du ha en drikkeskjelling for.

Han t'Ok fram en stor pung og
fant en femmer som han gav Kåre.

- Det er altfor mye, sa Kåre,
som var helt overveldet.

_. Hm, brummet skipperen. For
mykje. Eg har god råd; eg har fi
ska godt. Og du har gjort meg
meir enn glad, skal eg seie deg.

Kåre rakte ham neven som ble
helt borte i skipperens svære
labb. Så ønsket de to hverandre
god jul.

Nå hadde Kåre bare en tanke:
å nå gullsmed Paulsen før han

middagstimer. Togtrafikken ved
Vestbanestasjonen interesserte
meg mest. En vårettermiddag spa
serte jeg langs stranden til Frog
nerkilen. En bymann ved stranden
ropte etter meg og pekte på noen
gråtende små g'utter, som sto og
drev utover fra stranden på et
løsnet isflak. Jeg' padlet litt ut og
trakk guttene over på mitt isflak
ved hjelp aven båtåre og brakte
dem i land. På hjemveien følte jeg
en stolthetsglede hos meg over
den lille redning.

lukket. Han la på sprang innover,
og det var som om all trøtthet
var båst bort.

Paulsen hadde stengt, skodde
dene var satt for vinduet, men Kå
re kunne se at det ennå var lys i
butikken. Jeg får prØve bakveien
tenkte han. Jo. porten var åpen
til bakgården, og et øyeblikk etter
stod han i butikken.

Paulsen som var ferdig til å gå,
så forbauset på ham: - Du er
seint ute!

- Jeg ble ikke ferdig før, sa
Kåre, som begynte å telle opp pen
gene på disken. - Her er fire og
tyve kroner, sa han stolt.

- Og her er ringen, sa gullsmed
Paulsen og tok en liten eske opp
aven skuff. Han åpnet esken og
der lå ringen, tykk og skinnende,
på et underlag av bomull.

- Esken får du på kjøpet, sa
Paulsen.

Kåre hadde det så travelt med å
komme hjem at han glemte å si
god jul til Paulsen, som smilende
så et:ter ham.

I noen år bodde jeg og tre andre
gutter fra døveskolen hos en eldre
pleiernor i Oslo. Etter en god nat
tesøvn våknet jeg med plutselige
smerter i brystsidene en maimor
g'en i !fnl, Jeg, som dengang ikke
hadde lært noe om anatomi, visste
ikke riktig hva det var i brystet.
J eg følte hjertebankingen på hver
side av brystet, og' innbildte meg
at jeg hadde to hjerter - antage
lig- også fordi jeg før hadde sett
bilde av to hjerter på et eller an
net sted i byen. Tross mitt alvor
lige svar til min pleiemor om at
jeg' hadde ondt i hjertet lo hun
og sa: «Tøv:)! Fem dager etter be
ordret legen meg' innlagt på Riks
hospitalet. Lungebetennelsens
femte dag ville avgjøre pasientens
skjebne - e~ten å dø eller over
leve sykdommen.

Av frykt for lengre tids syke
husopphold forsøkte jeg å avkjøle
syketermometeret, som sykeplei
ersken stakk under armhulen, så
det regelmessig viste mellom 36
og 37 grader - ikke over 37 med
den mystiske røde tverstrek. Som
me tider syntes sykepleiersken at
min legemstemperatur var mis
tenkelig for lav, men jeg fast
holdt tallet i håp om å kunne ut
skrives snart, En annen pasient
ved min side - en gutt på 17 år
sa til meg at jeg med min litt for
lave temperatur kunne vente meg'
en blodinnsprøytning i armen.
Hans advarsel vakte engstelse hos
meg. Så «regulerte» jeg min le
gemstemperatur til nesten 37 gl'.
ved den røde tverstrek. På skolen
hadde jeg heller ikke før lært noe
om termometret. Jeg forsto meg
litt på min fars veggtermometer



hjemme. Mitt sykehusopphold var
forholdsvis kort.

Etter konfirmasjonen var jeg
nokså lenge hjemme hos mine for
eldre på bondegården. Det var en
følge av rasjoneringsvanskelighe
ter under den første verdenskrig
1914---'1918 og den flerårige ar
beidsløshet etter krigen. For å
kunne kvalifisere meg til en eller
annen bedre livsstilling en gang
i framtiden, måtte jeg først lære
noe mer ved lesning av bøker for
høyere skoler om kvelden og tid
lig om morgenen.

Før krigens slutt i 1918 var der
oppsatt høyere skuddpremie til
utryddelse av kråker. I den truen
de hungersnødstid ville kråkene
fortære såkorn og redusere korn
avlingen i landet. Før tidsfristens
utløp 31. mai skjøt jeg 6 kråker.
Andre jegere i hjembygden fikk
ikke skutt mer enn 1-3 kråker
hver. På landet er kråken som
kjent forsiktig og mistenksom.
For ikke å bli skutt aven listende
jeger, var det alltid en kråke på
utkiksvakt i et tre, mens de andre
kråker i flokker hakket i korn
akeren. En dag fløyen vaktkråke
til ioppen av et grantre, hvor jeg
sto skjult ved roten med haglge
været, og skjøt kråken ned på mitt
hode! En gang krøp jeg under et
sekkdekke over marken, og skjøt
en kråkeflokk på ca. 75 meter av
stand på en tilsådd kornaker med
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en salongrifle. Med jammerskrik
fløy 2,5-30 kråker opp i stor høy
de over meg mens to døde kråker
lå etterlatt på akeren. Det viste
seg at begge kråker dreptes med
-- ett skudd! Mitt avfyrte projek
til traff den ene kråkes bakhode
og gikk ut gjennom dens nebb og
gjennomboret den annen kråkes
tynne halsvirvel. Et overraskende
slumpetreff!

Men mikkel med de velkjente
revestreker har det ikke lykkes
meg å få skutt -- tross gjentatte
forsøk. Også rotten var likesom
kråken forsiktig og mistenksom
og lot seg ikke så lett lokkes til
rottefellen. En kveld skremte jeg
en rotte ut av et grisetrau og slo
rapt etter den i vilt gallopp over
svinesølet. Dessverre slo jeg på
den lange rotiehale med en bred
spade. Etter en planlagt jaktfor
beredelse ved grisehuset listet jeg
meg fram en mørk oktoberkveld
like fpr kl. 24. Fullmånen tittet
fram i et skyg'løt,t_ og' i kikkerten
oppdaget jeg rotten igjen i grise
trauet. Rotten hadde visstnok hørt
mitt nærvær og galloperte halv
veis fra grisetrauet, til smutthul
let under grisehuset. Den stoppet
da månen kom tilsyne og skinte
på den. Med overraskelse skimtet
jeg i kikkerten rotten. som sto
stille - oppreist på bakbenene
med sin lyse buk - antag'elig for
rI narre meg til å tro at den var
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noe annet enn et dyr på fire ben.
I siste øyeblikk så rotten mitt lyn
glimt og dreptes ved kanonskudd
fra min haglbøsse. Med avskutt
mave måttÆ rotten bøte med livet
for sitt massedrap på kyllinger en
tidligere natt. Ved skudd-drønet
ble mine foreldre vekket opp og
møtte meg med hurrarop.

En dag i oktober 1926 gikk jeg
hjemmefra på en sti gjennom et
stort skogsområde til Kongsberg.
Der nådde jeg- en gårdvei og så
meg' om. Da så jeg et rart dyr som
jeg ikke før hadde sett. Det viste
seg å være en elgko som travet
nærmere meg på veien. Da den
stoppet på ca. 30 meters hold gikk
jeg videre fra elgen. Så travet den
enda nærmere meg. Jeg fant en
løsnet isklump etter en av heste
hovene på veien, og ville bruke
den som kastevåpen mot den på
trengende elgen. Den så litt morsk
ut og ville oppsnuse meg. Da jeg
trakk fram en avhugget gren i
skogen ble elgen tydeligvis skremt
og vendte seg om. Så ble jeg be
roliget og ruslet videre mens el
gen kom nærmere meg. Da jeg
gikk innom en gård i skogen ante
elg-en uråd og forsvant med et
lettvint hopp over gjerdet til sko
gen. På tilbakeveien fra byen
fulg,te jeg' elgsporet i nysnøen og
fant elgens nattleie nær stien.
Den ble antagelig vekket opp
mens jeg vandret forbi. Sporet
viste at elg-en travet i siksak etter
meg' ca. 500 meter før jeg til slutt
fikk se den. Videre travet elgen
etter meg ca. 1 km lengre fram
I il gården før den flyktet inn i
skog-en. Da jeg fortalte ·i hjemmet
0111 min opplevelse, sa min far at
elg-en var farlig' og kunne hoppet
over og trampet meg ned på vei
en! En av mine brødre sa at han
ville klatret opp i et tre straks
han fikk se elg·en. Elgoksen er
~ærlig' farlig om høsten. Det visste
ieg ikke om før!

U1a,f HasscJ.
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Frans Leijon ved sitt verktøyskap.

!<'rans LeijOIll ved sin sommerhytte
som han selv har bygget.

Den 27. juni 1947 døde i Salerna
Døvehjem i Kakskerta sogn den
døve og blinde Frans Leijon. Hans
livshistorie var intet mindre enn
et mirakel, da han utvikledes fra
nesten dyrisk tilstand til en aktet
samfunnsborger.

Dette storverk utførte hans læ
rerinne ved Jakobstad Døveskole
frk. Anna Heikei, med sine med
hjelpere. Som 10 års gutt brukte
nemlig Frans å krype omkring på
alle fire. Han minnet da mere om
et utemmet dyr er_n et menneske
barn, og vi lar Frans selv, som har
lært seg å skrive ganske bra, for
telle om sin ungdom: Jeg er født
den 12. desember 1878 i Ylane
sogn i Aabolen. Min mor var en
vandrende arbeiderske, min far
har jeg aldri kjent. Ved 2Yz års
alderen ble jeg angrepet av kop
per og var meget syk. Da jeg ble
frisk igjen var det mørkt som en

natt omkring meg. Jeg kunne
hverken høre eller tale. Jeg hus
ker bare at da jeg forsøkte å gå,
falt jeg omkull og slo hodet mitt
så det gjorde meget vondt. Jeg
hadde en meget dunkel anelse om
hva jeg hadde sett før jeg ble syk
og tror jeg minnes himmelhvel
vets farger og skogens grønne
trær. Mange år gikk i dette ens
formige mørket og nå forstår jeg
at jeg i den tiden var en meget
trist gutt. Da jeg var omkring 6
år gammel ble jeg kjent med en
vandringsmann. Han gikk ofte
forbi mitt hjem og var meget
vennlig mot meg. Han gav meget
ofte sukkertøy og penger, som
jeg var meget glad over å få, og
jeg holdt meget av ham.

Tre-fire år senere giftet min
mor seg, og vi flyttet til et annet
sogn der min stefar fikk arbeid.
Nær oss bodde noen familier, og

jeg lekte med barna deres. Vi
sprang og hadde det morro. (Frans
sprang på alle fire slik som dyre
ne). Av og til trettet vi, da ble jeg
sint og bet og slo mine venner om
jeg fikk tak i dem.

På en bondegård, hos naboen
var jeg ofte i kjelderen og stjal
kålrabi, men ble til slutt oppdaget.
Bonden ble sint og spikret døren
igjen. Jeg forsøkte da å bryte inn,
men det mislyktes. Jeg la derfor
min virksomhet til en stor frukt
hage på en gård i nærheten. I au
gust krøp jeg inn i hagen og klat
ret opp i et epletre og stjal epler.
Ofte tok jeg også stikkelsbær. Jeg
åt meg mett og fylte etterpå blu
sen min med bær. I blant ble jeg
oppdaget når jeg var i hagen. Da
hendte det at guttene på gården
skjøt etter meg med pil og bue
for å jage meg vekk. Det gjorde
ondt når pilene traff meg. Jeg
gTåt og ropte, men fortsatte å spi
se bær. Ofte krøp jeg langs lande
veien og søkte etter porten til
havna som jeg lot stå åpen for at
kuene fritt kunne få gå omkring.
J eg var også inne i hønsehuset
hvor jeg stjal egg som jeg spiste
rått. Sauene var jeg glad i og ville
gjerne mate. Jeg hadde derfor
den vane å stjele brød hjemmefra
som jeg gav til sauene. Også gri
sene var mine venner og jeg krøp
ofte til gårdens grisehus.

Engang minnes jeg at jeg gikk
alene i skogen hvor jeg gikk meg
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vill. og gang på gang støtte jeg
hodet mot trærne. Da ble jeg redd
og satte meg til å skrike til mine
kamerater hørte meg og fulgte
meg hjem. Litt senere flyttet mi
ne foreldre til en annen gård. Den
lå vakkert til omgitt aven stor
hage med sandganger, og nær en
prestegård. Like i nærheten fløt
en bekk hvis vann ikke var dype
re enn det rakk til knærne. Ved
dens strand brukte jeg å leke med
de andre guttene. Engang jeg- ble
sint tok jeg en gutt og kastet ham
i bekken. Meget galt gjorde jeg
nok i den tiden, men jeg forsto jo
ikke det var galt da der var ingen
som kunne forklare meg det. Jeg
ville gjerne arbeide men fikk ikke
lov. Da gråt jeg. En fremmedkar
som kom forbi i det samme, ba
min stefar om å gi meg lov til å
dra både slipesteinen og hakkels
maskin, og jeg var svært fornøyd
da jeg fikk lov til dette. Om vin
teren krøp jeg ofte til skogs da
jeg ville hugge tømmer som de
andre, men da sendte min far meg
alltid hjem da han var redd jeg
skulle hugg-e meg i 'hånden. Så
gikk vinteren og våren og det ble
sommer. En dag ble jeg ført til
skredderen som tok mål av nye
klær til meg. Så gikk vi til skoma
keren for å få nye sko. Da jeg var
iført mitt nye antrekk kom hus
bonden hr. Jægerhorns tjenere og
hentet meg i en vogn. Vi fikk en
kurv med niste med oss og begav
oss så på vei til Aabo.
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Dette hendte den 16. september.
En gutt som var like stor som jeg
fulgte med oss. I Aabo sa vi farvel
til hverandre, og tjenerne førte
meg så til jernbanestasjonen i by
en. Jeg førtes da inn i en jern
banevogn. Det var så underlig at
jeg ble redd. Da jeg hadde sittet
der en stund, trodde jeg at jeg' var
i kirken, for benkene var like fine
som der. Men så begynte huset
å rØre på seg. Jeg ble redd og
trodde at en hest trakk huset. Av
og til stanset hesten og sparket.
Nå vet jeg' alt om lokomotiver,
vogner og stasjoner, men den
gang forsto jeg ingen ting. Når
toget rykket på seg, trodde jeg'
det var hesten og ble så redd at
jeg gråt. Litt senere sovnet jeg
og jeg drømte at jeg falt høyt
ovenfra og begynte å gråte igjen.
Da jeg våknet var jeg våt av red
sel. Ved ankomsten til Jakobstad
fikk vi fatt på en hest og kjørte
til skolen. På stasjonen ville jeg
klappe hesten. Den sparket og' jeg
fikk en ørefik av mine følgesven
ner. Da jeg kom til skolen, måtte
jeg vente på en benk under et tre.
Vaarderinnen Maja Bjørkelund
kom ut og gav meg mat. En stund
etter klatret jeg op i treet lett
som en ekorn. Tjenerne tok meg"
straks ned og gav meg juling

Slik skildrer Frans selv sitt li v
i den tid da han ikke hadde fått
annen lærdom enn juling. Da
Frans ankom til skolen var han
gjenstand for stor medlidenhet, og

hans lærerinne Anna HeikeI brast
i gråt da hun så ham. Frans så jo
nærmest ut som et dyr der han
krabbet omkring på alle fire,
skrek og gestikulerte.

Selv forsto Frans han var kom
met til et ukjent sted, men han
forsto ikke hvorfor man rørte ved
ham. Han verget seg mot alle for
søk på å komme ham nær, ved å
bite, klore og sparke. Men litt et
ter litt forsto han at han var kom
met til snilde mennesker.

Det så ut til å være en håpløs
oppgave å fostre opp denne halv
ville gutten. Først måtte han lære
å gå oppreist og ikke krype. Fire
par tykke vanter slet han ut un
der disse øvelser, da han rett som
det var kastet seg ned på gulvet
for å krype. Men litt etter litt
vennet han seg til å gå oppreist.
Siden skulle han lære å arbeide.
Frans fikk først noe lettere små
arbeid, men det hendte ofte at han
rømte fra arbeidsstedet. Etter det
første skoleåret ble Frans sendt
hjem til Mynamaki. Nå forsto han
skolens betydning og lengtet
svært tilbake. Hans egen Vaarder
inne Maja Bjørkelund hentet ham
tilbake, og hun var knapt kommet

Frans Leijon på sin selvkonstruerte
sykkel.



inn av døren til stuen der Frans
lå tilsengs, før han kjente gjen
nom sin luktesans at hans kjære
pleierske var til stede. Ute av seg
av glede, sa han på tegnspråket:
Maja er her! Min Maja! Så begav
Frans seg atter tilbake til Jakob
stad på lærdomsstigen. Nå gikk
arbeidet i skolen mye bedre. Det
hendte jo at gamle uvaner dukket
fram iblant. Dog kunne hans lærer
inne Anna Heikei skrive om ham i
skolens årsberetning, at undervis
ningen av Frans hadde vært møy
som og besværlig, men hadde vært
årsak til større glede enn møye,
da man hadde fått erfare hvordan
ånden våknet til liv og ble utvik
let hos dette dypt ulykkelige barn.
Han hadde en uvanlig klar intelli
gens, hurtig oppfatningsevne og
en god hukommelse. Han hadde
lært seg mye mer enn man hadde
våget å håpe. Han hadde nå lært
seg Moons blindeskrift,en hel del
ord som han satte sammen i korte
setninger. Han hadde også et guds
begrep og takket ofte Gud for alt
godt han hadde fått. Han var el
sket av alle, og hans utvikling var
dagens gledelige samtaleemne. De
nye begrepene klarnet dog ikke
alltid straks. Således fortelles det
at da Frans engang hilste på en
predikant, hadde han trodd at den
ne var Gud, og ble overlykkelig
herovel'. Da man forklarte ham at
Gud bor i høyden, ble følgen den
at Frans kløv opp i internatets
vindu for å søke Gud. Men litt
etter litt klarnet dog også dette
begrep for ham. Etter hvert skred
Frans' utvikling fram slik at han
kunne delta i klasseundervisnin
gen sammen med de andre døve.
Da tolket noen av hans kamerater
for ham ved tegn og fingeralfabe
tet hva læreren forklarte. Ofte
hendte det at han, uaktet sin
blindhet, forsto saken bedre enn
sine kamerater. Anna Heikei førte
Frans til lokomotiver, båter osv.
og han studerte alle ting meget
nøye og fikk en riktig oppfatning
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av dem. Det var interessant å væ
re vidne til at Frans undersøkte
en befestningskanon. Til minste
detalj undersøkte han denne jern
kjempes deler. Han stakk sin arm
inn i kanonens munding så langt
det var mulig, og tellet riglenes
antall, hvilket han husket hele sitt
liv. Hans følelser utvikledes så de
var forunderlig fine. Således gjen
kjente han folk som han hadde
truffet lange tider i forveien bare
ved å berøre deres hender.

Allerede i skoletiden lærte
Frans seg sløyd og tresliping og
han ble meget dyktig deri. Han
tilvirket bl. a. lysekroner som av
fagfolk ble betegnet som rene me
sterverk. Fra 1901 fikk Frans bo
hos sin velgjørerinne frk. Heikei,
nær Jakobstad og det varte ikke
lenge før han kjente huset som sin
egen lomme. Her fikk han sin lille
hage å stelle med og som han
skjøttet med stor kjærlighet.
Ugress fikk ikke vokse i Frans'
hage! Merkelig godt kunne han
skjelne ugress fra plantene. I sin
fritid var Frans meget opptatt
med lesning og han fulgte stadig
med sin tid gjennom avisene som
gårdens barn leste for ham ved
hjelp av fingeralfabetet. Hans
lærerinne frk. Heikels død virket
opprørende på Frans, og han våk
net først ved begravelsen opp av
sin triste sindstilstand og holdt på
teg'nspråket en vakker minnetale
over sin velgjører.

Fra Frans bosted til Jakobstad
var det ca. 13 km. Da han merket
hvor hurtig andre kjørte denne
veien på sykkel, besluttet han
seg til å lage en sådan. Da han var
i hyen, fikk han noen kjente til
å kjøpe for seg de nødvendige ma
terialer og så begynte han å kon
struere seg en tre hjuls sykkel.
Denne hadde et sete foran til en
som skulle styre mens han selv
skulle sitte bak og trå. Andre gjør
hva de kan, men Frans gjorde hva
han ville. Så ble sykkelen ferdig
og Jakobstads Døveskoles elever

19

ble storlig forundret da Frans
kjørte inn i skolegården med sin
sykkel.

Ofte hadde Frans fundert på
hvordan han skulle komme i kon
takt med sine medmennesker, og
han fant en enkel og praktisk løs
ning på dette problem. Han lot
gravere inn alfabetet på en metall
plate med blindeskriftpunkter un-o
der hver bokstav. Når han traff
fremmede tok han fram sin plate
og lot dennes fingre gli fra bok
stav til bokstav og således få en
samtale istand. I tresliping var
Frans en virkelig mester. En flink
gartner var han ogsgå. Men han
ville også lære seg glassmesterens
yrke! Hvordan kan en blind hånd
tere et så skjørt og skarpt, mate
riale som glass? Men Frans i hvis
hender intet gikk istykker, lærte
seg også å skjære glass!

Senere ble han også låssmed og en
meget bra sådan. Således reparer
te han alle Aabo Døveskoles låser
som var gått istykker da skolen
ble benyttet til krigssykehus og
han lagde til og med en dirkfri
lås ved hjelp av rørmaterialer fra
et nedskutt russisk fly. Frans Var
for øvrig bygningssnekker og opp
førte selv sin egen sommerstue.
Alt arbeid som utgikk fra Frans
Leijons hender var omsorgsfullt
gjort. Men det Frans elsket mest
var å stelle med hagen sin. Han
leste alt han kom over av bøker
om hagebruk og omsatte sin viten
i praksis. Han fikk også en velfor
tjent 2. premie ved hagebruksut
stillingen i Vasa, og ved hjemme
sløydutstillingen i Tammerfors
tok han en flott 1. premie. Han
deltok også i utstilling av de dø
ves arbeider 1902 og 1936. Ved
sistnevnte, satte den Finske Pre
sident Kalio seg i den av Frans
lagede stol og trykket i hans hånd
en verdifull seddel. Frans siste
hobby var biavl. Skjønnere har
tvilet på at dette kunne lykkes, da
man just behøver sitt syn dertil.
Man bør dog ikke anse det for
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Hjelp til selvhjelp
Da Jon Smestad kom ut av syke

huset var han blitt en krøpling.
Bena hans var blitt skjeve og for
krøblet, så han måtte bruke kryk
ker. Han ble kjørt ned til damp
skipskaien, hvor sjåføren hjalp
ham opp landgangen til fjordbå
ten.

Da han sto på dekket, støttet til
krykkene og så seg om etter en
sitteplass, var det en som ga ham
et .lett slag på skulderen. Det var
stortingsmann Bøhn som sto der,
bred og røslig, og så på ham med
et godmodig smil.

- Er det ikke Jon Smestad,
spurte han.

- Jo, det er da det. Det som er
att av ham, kom det med et skjevt
smil.

umulig for Frans, da han til og
med har plukket bær i skogen.
Han våget dog ikke å gå i skogen
uten ved solskinn da han orienter
te seg ved solstrålenes varme. Den
biavlen som Frans planla, rakk
han dessverre ikke realisere da
døden satte en stopper og tilintet
gjorde denne plan. Frans Leijon
tilbrakte sin livskveld i Salerna
Døvehjem utenfor Åbo. Under sin
hårde sykdom satte han sin tillit
til den kjærlighet som hadde opp
høyet ham fra en dyrisk tilstand
til et lykkelig menneske. Han
hentet fra det nye testamentet
kraft til sitt daglige liv, og dette
kunne han merkelig godt. Den dø
veprest som velsignet hans båre
den 2. juli 1947 sa at få eide et så
godt bibelkjennskap som det han
bekjente seg til ved deres siste
samtale. Frans Leijons liver et
bevis på hva Guds kjærlighet ut
gått i et menneskehjerte formår.

Uhro Kierimo

i «Kuuromykkain Lehti»

En fortelling fra virkelig

heten dllJ-~ (f.j.tJtd

- Kom, så setter vi oss på ak
terdekket, sa Bøhn. - Jeg har
hug til å prate litt med deg.

Bøhn fant fram en kurvstol og
hjalp Jon tilrette i den. Selv satte
han seg på en kasse ved siden av.

- Hvor lenge har du ligget på
sykehuset, spurte Bøhn.

- Innpå et år.
- Og nå kjenner du deg helt

frisk?
- Ja, så frisk som en kan kjen

ne seg etter å ha ligget syk aV
poliomyelitt. Det er ikke stort att
av skiløperen Jon Smestad, kom
det bittert.

Bøhn så på ham og måtte i sitt
stille sinn gi gutten rett. Han
husket ham fra et skiløp for et
par år tilbake, da han kom inn
som førstemann i juniorklassen,
lett og spenstig, full av ungdom
og kraft. Han husket den blonde
luggen, og gleden som lyste ut av
de blå øynene. Og nå! En stakkars
vanfør som knapt kunne stavre
seg fram ved hjelp av to krykker.

- Hva har du tenkt å ta deg til,
når du nå kommer hjem, spurte
Bøhn.

- Jeg dur til ingen ting, sa Jon.
- Jeg har tidligere drevet gårds-
arbeid, men det greier jeg ikke
nå. Det blir vel bare å sitte i ovns
kroken som ei gagnløyse.

- Si ikke det, sa Bøhn. - Vi
holder skoler for vanføre, vet du.
Du kan komme på en av dem og
lære deg et håndverk.

- En slik skole får en ikke gra
tis. Den koster penger. Hvor skal
jeg ta dem fra? Far min har ikke
utkomme til det.

- Nei, det er vel så det, sa
Bøhn ettertenksomt. - Men det
må vel kunne bli en utvei. Er det
noe fag du har særlig hug til?

Jon så på Bøhn og tenkte: Det
er jamen rart at du som er stor
tingsmann og med i statens styre
og stell, vil bry deg med slik en
stakkar som meg. Høyt sa han: 
J eg kan hverken gå eller stå. Det
måtte derfor bli et fag, der jeg
kan få sitte. Kanskje skomaker!
Men en lære tar fire år. Og jeg er
alt nitten.

-- Å, du er ikke så gammel, at
det gjør noe, mente Bøhn.

Jon svarte ikke. Han syntes alt
var så håpløst. Han virket trøtt
og sank tilbake i stolen. Det ble
ikke snakket mer om det. Bøhn
tok en avis opp av lommen og for
dypet seg i den. Når han fant noe
av interesse, leste han det høyt, så
J on også fikk høre.

Da Jon Smestad ble hjulpet ned
landgangen på Strandnes av stor
tingsmann Bøhn, gikk det en
mumling gjennom flokken på
kaien. - Er dette han Jon Sme
stad? Premievinneren? Stakkars
gutt! Det blir nok. ikke noe ski
renn mer der, nei!

Faren, Anders Smestad, var
møtt fram, men moren holdt seg
borte. Foreldrene var ikke gifte,
men levde hver for seg. De første
barneårene hadde gutten vært hos
moren, men der fikk han ikke noe
godt stell, så da han begynte på
skolen, tok faren ham til seg. An
ders sto der, lang og litt bøyd i
ryggen, og tok mot gutten.

- Du får være velkommen
heim, Jon!

- Takk, skal du ha far.
-- Du ser godt ut, Jon i

andletet, mener jeg, men beina er
vel skrale. Jeg har Blakken her.
Du skal få skyss heim.



Flokken på kaien åpnet seg og
gav plass for dem. Det var mange
som ville h jIse på Jon, så det tok
tid før de kom til vognen. Jon
måtte også prate litt med Blak
ken, som småvrinsket av glede ved
gjenr.ynet.
~tortingsmann Bøhn som skulle

en annen vei, tok her farvel med
dem begge og sa til Jon: - Jeg
ser bort til deg en dag. Vi får pra
te litt mer om det, vi talte om på
båten.

Da Bøhn fjorten dager senere
kom kjørende til Smestad, satt
Jon ute i solveggen og spikket
tenner i en rive.

Bøhn hilste og steg ut av kar
jolen. - Du gjør nytte for deg ser
jeg.

- Det er ikke stort jeg kan
gjøre, sa Jon. - De andre er ute
på marka. Der trenges alle i dag.

- Noen må gjøre redskapene i
stand og, mente Bøhn.

Han satte seg ved siden av Jon.
_. Du husker hva vi talte om på
båten. At du må komme på skole
og lære deg et fag. Jeg har snak
ket med flere av dem som sitter
i herredsstyret, om ikke kommu
nen kan koste deg på skole. Det
er noen som er stemt for det, og
flere skal det bli, tror jeg.

Jon lyste opp. - Å nei, tror du
det lar seg ordne?

- Ennå er jeg ikke helt viss på
det. Jeg har ikke talt med den
verste sparemannen vår, Sjur Va
lemo. Det kan hende han ikke vil.
Men det blåser jeg i bare jeg har
flertallet med meg.

- Sjur Valemo har stor makt,
sa Jon. - Og du vet hvordan det
er med oss bønder. Vi hører gjerne
på ham som vil spare.

_. Du har rett i det, sa Bøhn,
som ikke hadde ventet å høre så
kloke ord av denne unge gutten.
Men så vet du jeg har slåss med
han &jur mange ganger før. Og jeg
er ikke redd for et nytt nappetak.

- Jeg vet ikke hvordan jeg skal
fulltakke deg, sa Jon, da Bøhn
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kort etter reiste seg fra benken
for å kjøre hjem. - For alt stre
vet du har for min skyld.

- Du skal ikke takke, før du ser
hvordan det går, sa Bøhn med et
smil. - Går det dårlig, har jeg
ikke greidd å føre saka fram og
det .. det er ikke takk verd.

Bøhn satte press på slik at saka
kom opp i første herredsstyrernø
te. Det ble et langt ordskifte, for
Sjur Valemo var mot dette «gra
tisteriet», som han uttrykte seg.
Formannskapet hadde med snaut
flertall innstilt på at kommunen
bevilget det nødvendige til å hol
de Jon Smestad på Vanføreskoien
for et tidsrom av fire år.

Bøhn tok først ordet. Han talte
godt: - Herredstyret burde kjen·
ne det som en kjær plikt, sa han,
å hjelpe en ungdom som sykdom
hadde gjort vanfør. Hjelpe ham
slik at han senere kunne hjelpe
seg selv og ikke falle noen til
byrde.

Sjur Valemo som tok ordet etter
Bøhn, holdt en av sine vanlige ta
ler om å spare. Dersom kommunen
skulle ta til med å holde voksne
folk på skole, sa han, kunne det
få farlige konsekvenser. Da kun
ne den ene etter den andre komme
og be om støtte.

Sjur var en liten, tør, fyr, flink
til å ordlegge talen sin. Når han
ble ivrig, gikk han opp i fistel, og
det hendte flere ganger i ordskif
tet, som for det meste ble ført
mellom ham og Bøhn.

Læreren i bygden kom med et
mellomforslag, og som det så ofte
går, ble det dette som fikk fler
tall. Kommunen skulle betale
halvparten av pengene mot at An
ders Smestad betalte andre halv
parten.

Bøhn var alt annet enn fornøyd
med dette, men han forsto at det
var det eneste som kunne få fler
tall. Valemo og noen få andre
stemte også mot dette. Bøhn kjen
te til hvordan Anders Smestad
satt i det økonomisk og trodde ik-
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ke at han var i stand til å greie
halvparten av skolepengene. Det
te sa han i herredsstyret, men in
gen ville høre på det.

Dagen etter kjørte Bøhn bort til
Smestad for å høre, hvordan de
tok det Han ble mottatt med smil
og glede, og det undret ham litt.
Han ble straks bedt inn i stua og
der sa Anders: - Vi kunne ikke
godt vente mer enn halvparten.
Den gamle spareånden er for
sterk. Men det er bra vi får det
halve. Resten får jeg prøve å
greie. Jeg har noen sparepenger
etter det store sildefisket i fjor.
J eg tenkte å bruke dem til å vøle
på husa, men det er bedre de går
til Jon.

Og slik ble det. Jon fikk reise
på skolen, hvor han straks ble satt
i skomakerlære. Han ble svært
flink i faget, og livet på skolen
var utviklende på mange måter.
Han leste mye, særlig historisk lit
teratur, lærte å spille fele og fikk
mange venner.

Men da nesten to år var gått,
var sparepengene til faren brukt
oPP. Han hadde måttet bygge på
løa, og det kostet atskillig. Han
tok seg en tur til stortingsmann
Bøhn og satte ham inn i stillingen.

- Det kan ikke nytte å gå til
herredsstyret en gang til, mente
Bøhn, enda resultatet av skole
gangen er det aller beste. Så lenge
Sjur Valerna fører det store ordet,
er det uråd å få en høyere bevilg
ning. Men vi kan ikke stanse halv
veis, Anders Smestad. Det må bli
en råd.

Når Bøhn hadde tatt seg aven
sak, pleide han ikke gi opP. Han
holdt ut. Det var en av de egen
skapene som hadde gjort ham til
en dyktig stortingsmann.

Enn om jeg prøvde å få Van
i'øreskolen til å hjelpe Jon, tenkte
han. Hos Bøhn var det ikke langt
fra tanke til handling. Han tok seg
en tur til skolen, fikk snakke med
skolens bestyrer og med forman
nen i styret. Begge var svært lyd·
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En av dem som hadde levd ka
valerliv på Ekeby, var den lille
Ruster, som kunne skrive noter
og spille fløyte. Han var av lav
ætt og fattig, uten hjem og uten
slekt. Det kom tunge tider for
ham, da kavalerskaren ble oppløst.

Da hadde han ikke lenger hest
og kariol, ikke pels eller rødmalt
matskrin. Han måtte gå til fots
fra gård til gård og bar sin vesle
pakning knyttet inn i et blårandet
lommetørkle. Han knappet igjen
frakken helt opp til haken for at
ingen skulle få vite hvordan skjor
ten og vesten så ut. I de vide
frakkelommene hadde han sine
mest dyrebare eiendeler: fløyten,
som var tatt fra hverandre, lom
meflasken og notepennen.

Hans yrke var å skrive av noter,

høre, og det endte med at Jon fikk
halv friplass på skolen. - Det
ville være stor synd, sa forman
nen, å la en så flink og bra gutt
slutte, når han bare er halvlært.

Da Jon Smestad var ferdig med
skolen, slo han seg ned på Strand
nes som skomaker. Han ble kjent
over hele bygden som en framifrå
fagmann og fikk mer arbeid enn
han kunne greie. Under krigen
måtte selveste Sjur Valemo gå til
Jon og· be ham pent om å sy seg
et par sko, Og det gjorde Jon
gjerne, for det er jo nokså fristen
de å sanke glødende kull på fien-

og hadde alt vært som før i tiden,
ville han ikke ha manglet arbeid.
Men for hvert år som gikk ble det
mindre og mindre med musikk
øvinger oppe i Viirmland. Men jo
mindre den vesle Ruster fikk bru
ke fløyten og notepennen, desto
mer gjorde han bruk av lomme
flasken og ble til sist helt for
drukken. Det var stor synd i den
vesle Ruster.

Ennå ble han mottatt på herre
gårdene som en gammel venn, men
det var jammer da han kom, og
glede da han gikk. Det luktet
urenslighet og brennevin av ham,
og bare han hadde fått et par
drammer eller en toddi, ble han
høyrøstet og fortalte tvilsomme
historier. Han var en plage for de
gjestfrie gårdene.

dens hode. Det varte ikke lenge,
før Jon hadde både svend og lære
gutt og butikkjente med.

Stortingsmann Bøhn og Sjur
Valemo sitter i ligningsnemnda,
og på et møte nylig, da de holdt
på med årets skatteligning, pekte
Bøhn på Jon Smestads navn og sa,
vendt til Valerno: - Se her Sjur
Valemol I stedenfor et fattiglem
har vi fått en solid skatteborger.
Det er det jeg kaller god økono
misk politikk.

Sjur.· Valemo som ellers er så
slagferdig, foretrakk å sluke den
ne lille stikkpillen i taushet.

En jul gikk han til Løvdala, der
Liljecrona, den store felespilleren,
hadde sitt hjem. Liljecrona hadde
også vært en av kavalerene på
Ekeby, men etter majorskans død
trakk han seg tilbake til sin gode
gård, Løvdala, og ble der. Nå kom
Ruster til ham noen dager før jul
og spurte etter arbeid. Liljecrona
gav ham litt noteskrivning.

- Du skulle heller ha latt ham
gå med det samme, sa hans hustru.
-- Nå lager han det slik at vi må
beholde ham over julekvelden.

- Noensteds må han jo være,
svarte Liljecrona. Og han bød
Ruster på toddi og brennevin,
holdt ham med selskap og gjen
oppfrisket hele Ekebytiden sam
men med ham. Men han ble til
slutt lei av ham, han som de an
dre, men han lot seg ikke merke
med det, for gammelt vennskap
og gjestfrihet var for ham hellige
begreper.

I Liljecronas hjem hadde de nå
i tre uker rustet seg til i4 ta mot
julen. De hadde levd i uhygge og
travelhet, våket sine øyne røde
ved talglys og tyristikker, frosset
i bua under kjøttsaltingen og i
bryggerhuset under bryggingen.

Men såvel husmoren som tjene
stefolket hadde underJrastet seg
alt uten å knurre for de ':isste at
når alt var unnagjort og den hel
lige kvelden kom, skulle en myk
fortryllelse senke seg over dem.
Julen ville føre med seg at skjemt
og moro, rim og lystige påfunn
ble født av stemningen. Alles føt-



ter skulle få lyst til å svinge seg
i dans, og fra minnets mørke krær
skulle danslekenes ord og melo
dier komme fram, skjønt man ikke
kunne tro at de ennå fantes der.
Og så skulle alle sammen bli så
gode, så gode.

Når nå Ruster kom på besøk,
syntes alle på Døvdala at julen
var ødelagt. Husmoren, de eldre
barna og de gamle tjenerne var
alle av samme mening. Ruster
vakte hos dem en kvelende angst.
De var redd for at når han og
Liljecrona tok til å tumle omkring'
i de gamle minnene, så skulle
kunstnerblodet flamme opp hos
den store felespilleren og hjem
met skulle miste ham. Tidligere
hadde han ikke kunnet stanse len
ge på Løvdala.

Ingen kan beskrive hvor høyt
de elsket husbonden der på går
den etter at de hadde fått beholde
ham hos seg et par år. Han betyd
de mye for hjemmet, særlig i .1'1
len. Han hadde ikke sin plass i en
sofa eller i en gyngestol, men på
en høy, smal trebenk i spisesalen.
Når han hadde kommet seg opp
der, red han avsted på eventyr.
Han reiste rundt jorden, opp til
stjernene og enda høyere. Han
skiftevis spilte og talte, og alle hu
sets folk samlet seg om ham og
lyttet. Hele livet ble stolt og
skjønt. når denne sjels rikdom
overstrålte det.

Derfor elsket de ham som de
elsket julen, glf'd.en, vårsolen. Og
når den lille Ruster kom, ble deres
julefred ødelagt. Deres arbeid var
spildt hvis han fikk komme og
lokke husbonden på avveier. Det
var urettferdig at den gamle drik
kebroren skulle få sitte ved jule
bordet i et fromt hus og ødelegge
all juleglede.

Juleaftens formiddag hadde Ru
ster skrevet ferdig sine noter, og
han nevnte da noen ord om at han
burde si farvel, skjønt det natur
ligvis var hans mening å bli.

Liljecrona var blitt påvirket av
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den alminnelige misstemningen og
sa derfor tamt og matt at det var
vel best at Ruster stanset over
julen.

Vesle Ruster var ærekjær og
stolt. Han snodde sine mustasjer
og rystet det svarte kunstnerhå
ret, som sto som en mørk sky om
hodet. Hva mente Liljecrona?
Skulle han stanse, fordi h.an ikke
hadde andre steder å fare til? Tenk
bare på, hvordan de satt og ventet
på ham på de store jernbruk i Bro
sogn! Gjesterommet var ordnet,
velkomstbegeret fylt. Han fikk
det med ett travelt. Han visstp.
bare ikke til hvem han skulle
reise først.

- Bevares vel, svarte Liljeero
na. Du skal nok få reist'.

Etter middagen lånte Ruster
hest og slede, pels og fell. Dren
gen på Løvdala skulle skysse ham.

Ingen trodde at han var ventet
eller at det fantes et eneste sted
i grenden, der han var velkom
men. Men de ville så gjerne bli
kvitt ham, at de holdt dette for
seg selv og lot ham fare. «Han har
selv villet det», sa de. Og så tenk
te de, at nå vil vi være glade.

Men da de i femtiden samledes
i salen for å drikke te og danse
rundt julegranen, var Liljecrona
tyst og forstemt. Han satte seg
ikke på eventyrbenken, han rørte
ikke te eller punsj, han husket in
gen polska, feIen var i ulage. De
som kunne leke og danse, fikk
gjøre det uten ham.

Da ble husmoren urolig, barna
var misfornøyde, alt i hele huset
gikk på skjeve. Det ble en bedrø
velig juleaften.

Grøten ble svidd, lysene freste,
det røk fra peisen og vinden kom
med kulde inn i rommet. Drengen
som skysset Ruster, kom ikke
hjem. Husholdersken gråt, tjene
stepikene trettet.

Liljecrona fikk se at det ikke
var satt ut noe julenek til spurve
ne, og han klagde høyt over alle
kvinnene omkring ham, som glem-
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te gammel sed og skikk og var
nymodens og hjerteløse. Men de
forsto at det som pinte ham var
samvittighetskval over at han
hadde latt vesle Ruster reise bort
fra Løvdala på selve julekvelden.

Best det var gikk han inn i rom
met sitt, stengte døren og tok til
å spille slik som han ikke hadde
spillet siden han sluttet å vandre.
Det var hat og hån, det var leng
sel og storm. «Dere tenkte å binde
meg, men dere skal få smi om
eders lenker. Dere tenkte å gjøre
meg smålig slik som dere selv er.
Men jeg drar ut i det store, det
frie. Hverdagsmennesker, h.l em
metræler, fang meg, om det står i
eders makt!»

Da hans hustru hørte disse tone
ne. sa hun:

- I morgen er han borte, hvis
ikke Gud gjør et under. Nå har
vår mangel på gjestfrihet fram
kalt nettopp det som vi tenkte å
unngå.

Imens reiste den vesle Ruster
omkring i snøværet. Han for fra
den ene gården til den andre og
spurte om arbeid, men ingen ville
vite av fremmede, andre skulle
reise bort på selve juledagen.
«Reis til neste granne», sa de alle
sammen.

Han kunne sagtens få komme og
forstyrre et par hverdagers hygge,
men ikke selve julekvelden. Aret
hadde bare en julekveld- og til den
hadde barna gledet seg hele hø
sten. Man kunne ikke sette den
fyren til et julebord, der det fan
tes barn. Tidligere hadde man
gjerne tatt i mot ham, men ikke
nå etter at han var blitt fordruk
ken. Hvor skulle man gjøre av den
fyren? Drengestuen var for simpel
og' gjesterommet var for fint.

Slik fikk den vesle Ruster kjøre
fra gård til gård i det piskende
snøværet. De våte mustasjene
hang slappe nedover munnen,
øynene var rødsprengte og sløret,
men brennevinet blåste ut av hans
hjerne. Han tok til å undre seg.
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Var det mulig, var det mulig, at
ingen ville ta imot ham?

Han så med ett seg selv. Han så
hvor ynkelig og forfallen han var,
og han forsto at menneskene ha
tet ham. «Det er forbi med meg»,
tenkte han. «Det er forbi med no
teskrivingen, det er forbi med
fløyten. Ingen på jorden trenger
meg, ingen har barmhjertighet
med meg.»

Han spurte ikke mer etter hvor
drengen kjørte ham. Han syntes
han kjørte inn i dødens land.

Den vesle Ruster forbante ikke
fløytespillet og livet som kavaler,
han tenkte ikke at det hadde vært
bedre for ham, om han hadde
pløyd jorden eller sydd sko. Men
han klagde over at han nå var et
utspillet instrument, som gleden
ikke lenger kunne bruke. Han an
klagde ingen, for han visste at når
valdhornet er sprukket og gitaren
ikke lenger holder stemning, må
de bort. Han ble med ett en meget
ydmyk mann. Han forsto at det
ville bli slutt med ham denne jule
kvelden. Sulten eller kulden skul
le gjøre ende på ham, for han for
sto ingenting, dudde til ing'enting
og hadde ingen venner.

Da stanset sleden, og med ett
ble det lyst omkring ham og han
hørte vennlige røster. Det Var
noen som hjalp ham inn i et varmt
rom, og noen som heldte i ham het
te. Pelsen ble trukket av ham,
flere me;mesket ropte at han var
velkommen, og vennlige hender
gned varme i hans valne fingrer.

Han ble så ør i hodet av alt det
te at han ikke kom til sans og sam
ling med det samme. Han kunne
umulig begripe at han var kom
met tilbake til Løvdala. Han hadde
vært klar over at drengen var
blitt trøtt av å fare fra gård til
gård i snøværet og derfor likeså
godt hadde tatt veien hjem.

Heller ikke skjønte han, hvorfor
han nå ble så ,godt mottatt på
Løvdala. HankunRe ikke vite at
Liljecronas hustru forsto, hvilken
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tung ferd han hadde gjort denne
julekvelden, da han ble avvist ved
hver port, der han hadde banket
på. Hun følte så stor medlidenhet
med ham, at hun glemte sine egne
bekymringer.

Liljecrona fortsatte med det
ville spillet inne i sitt rom. Han
visste ikke at Ruster var kommd.
Denne satt nå inne i salen blal1L

hans hustru og barna. Tjenf'ste
folket som også pleide være der
om julekvelden, hadde flyttet ut
i kjøkkenet på grunn av misstem
ningen hos herskapet.

Husmoren ventet ikke med å
sette Ruster til arbeid.

-- Ruster hør her, sa hun. Lilje
crona gjør ikke annet en spiller
hele kvelden, og jeg må se til
julebordet og maten. Barna er
vanskelig å holde styr på. Ruster
får ta seg av de to minste.

Barn var den slags folk som
vesle Ruster hadde minst omgang
med. Han hadde ikke truffet dem
hverken som kavaller eller soldat,
på gjestgiverier eller landeveier.
Han var nesten blyg for dem og
visste ikke hva han skulle si som
var fint nok for dem.

Han tok fram fløyten og lærte
dem å fingre på klaffer og hull.
Det var en fireåring og en seks
åring. De fikk seg en leksjon i å
spille fløyte og var sterkt interes
serte.

- Dette er A, sa Ruster, og det
te er C og så tok han tonene. Men
de små ville vite, hva det var for
en A og C som skulle spilles.

Da tok Ruster fram et notepa
pir og tegnet et par noter.

- Nei, sa de, det er ikke rik
tig. Og de sprang avsted etter en
abc-bok.

Da begynte Ruster å spørre dem
i alfabetet. De kunne og kunne
ikke. Det var skralt med kunnska
pen. Ruster ble ivrig, fikk pjokke
ne opp på kneet og begynte å lære
dem. Liljecronas hustru' gi'kk ut
og inn og hørte på helt forbauset.

Det gikk som en lek, barna lo høyt
hele tiden, men lærte gjorde de.

Ruster holdt på en stund, men
han var ikke riktig nærværende
ved det som han gjorde. De gamle
tankene dukket opp. Dette var
godt og behagelig, men med ham
var det slutt. Han var utslitt. Han
skulle kastes bort. Og rett som
det var, slo han hendene for an
siktet og tok til å gråte.

Liljecronas hustru kom fort
bort til ham.

- Ruster, sa hun, jeg kan for
stå, at han tror at det er ute med
ham. Det går ikke lenger med mu
sikken, og han ødelegger seg med
brennevinet. Men det er ennå ikke
slutt, Ruster!

- Jo, snøftet den vesle fløyte
spilleren.

- Ser han, å sitte slik som i
kveld med de små, det var noe for
ham. Om han ville lære barna å
lese og' skrive, skulle han være
velkommen overalt. Det er ikke
et dårligere instrument å spille
på dette Ruster, enn på fløyte og'
fele. Se på dem, Ruster!

Hun stilte de to små framfor
ham, og han så opp og blinket som
om han hadde sett inn i solen. Det
var som om hans små, slørede
øyne hadde vanskelig for å møte
barnas, som var store, klare og
uskyldige.

- Se på dem, Ruster! gjentok
Liljecronas hustru.

- Jeg tør ikke, sa Ruster, for
det var som en skjærsild for ham
å se gjennom de vakre barneøyne
ne inn i de rene barnesjelers
skjønnhet.

Da skrattet Liljecronas hustru
høyt og sa:

- Så skal han få venne seg til
dem, Ruster! Han kan stanse i
vårt hus som skolemester dette
året.

LiJjecrona hørte sin hustru le
og kom ut av sitt rom.
. ...::., Hva står på? sa han. Hva står

på?
-' Ingenting annet, sa hun, enn
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En historisk novelle
Av REINERT TORGEIRSON

Omkring 1700-tallet levde i en
fjordbygd i Sunnmøre en preste
enke som het Edel Monsdatter
BrodaI. Hun var datter til presten
Mons Krohn og var blitt gift med
hjelpepresten Jens Brodal, som
døde i 1707. Fru Edel var en myn
dig og gjev kvinne, som sto høyt
i bygdefolkets omdømme. Hun
bodde på en gård som het Tofte.
Nær sjøen lot hun bygge en stor
bygning som ble kalt «Låna». Her
førte hun et gjestfritt hus. Og det
hadde hun råd til, for fru Edel
eide foruten Tofte, også Storskips
øy, som var havn og lasteplass,

.........................
at Ruster er kommet igjen og jeg
har ansatt ham som skolemester
for våre to små gutter.

Liljecrona sto der all deles for
bauset.

- Tør du? Våg-cl' du? Har han.
lovt å slutte med ...

Nei, sa hun. Huster har ingen
ting lovt. Men det blir mye han
skal ta seg i akt for, når hDn hver
dag skal se små barn inn i øynene.
Hadde det ikke vært jul, så hadde
jeg nok ikke våget dette, men n3 r
Vår Herre torde sette et litet barll
som var hans egen sønn, inn blan t
oss syndere, så tør vel også j('g
prØve å la mine små barn redde et
menneske.

Liljecrona fikk ikke fram (·t

ord, men det rykket og slet i hve~'

ent-ste rynke i hans ansikt slik
som det alltid gjorde, r.i'tr det var
noe som overveldet ham.

Så kysset han sin hustru på hån
den så fromt som et ban som ber
om forlatelse og så ropte han: 
Alle barna skal komme og kysse
mor på hånden!

Det gjorde de og etterpå feiret
de en god jul i Liljecronas hjem.

Sørem, Hatle og flere andre går
der. Som presteenke fikk hun nåd
sens år og oppebar et års korn
tiende av hove-dkallet og av det re
siderende kapellani, som besto aV
to nabobygder.

Hun hadde tre døtre: Signe,
Åsta og Gunvor. Av disse var Sig
ne den vakreste. Hun lig-net mo
ren som hadde vært svært vakker
i sine unge år. Det var den samme
høyreiste skikkelsen, det samme
askebloncle håret, de samme ster
ke, blå øynene.

Det var nokså stort tjenerskap
på gården, mest kvinner. Av
mannfolk var det bare et par un
ge ~årdsgutter og en bygdeorigi
nal, Tull-Tobias, som de hadde på
legd. Han var blitt åndssvak som
gutt etter en farlig hjernesykdom.
Siden var det bare kroppen som
hadde utviklet seg; vettet var ik
ke stort større enn hos en treårs
gammel gutt. Snill og godslig gikk
han rundt på gården og smilte.
Han hogde ved, bar inn vatn og
var flink til å skysse folk over
den breie Sørfjorden, men stort
mer dudde han ikke til enda han
hadde veldige krefter. Da de tre
jentene vokste opp, hadde han
vært en slags barnepike for dem.
Han hadde særlig lagt sin elsk på
Signe. Nåde den som ville gjøre
henne noe vondt. Han hadde fått
føle det en nabogutt som hadde
kastet stein etter henne. Tobias
var blitt fra seg av sinne, så gut
ten torde ikke vise seg mer på
gården.

Det vanket atskillig fremmed
folk på Tofte gård. Blant dem som
kom på besøk år etter år, var en
skipskaptein Bordwick fra Ber
gen. Han kom hver sommer til
Storskipsøy for å hente trelast, og
ikke før hadde skipet kastet an
ker, før han tok på seg statsklær-

ne og gikk på visitt til fru Edel
på Tofte gård. Fru Edel ble snart
klar over at det ikke var for hen
nes skyld han kom, men at det var
datteren, Signe, han var ute etter.
Han ble alltid mottatt på en gjest
fri måte, men både fru Edel og
Signe pustet lettet, når skipet
hans på nytt satte kursen sørover.

For det første var kaptein Bord
wick atskillig eldre enn Signe,
han kunne gjerne ha vært far hen
nes; dessuten var han en brutal
fyr, som var vant til å sette viljen
sin igjennom ved alle midler, om
nødvendig ved makt. Her måtte
endog den myndige fru Edel gi
tapt. Han var en kraftkar, ikke
høy, men svært brei og robust. Et
stort, kraftig ansikt, kvasse øyne
og en hard, besluttsom munn. Det
sto skrekk og age av ham både
blant mannskapet og bygdefolket.

Han hadde flere ganger gitt
prøve på styrken sin. Det lå en
stor stein midt på gårdstunet på
Tofte. Den var sju manns løft,
men han greidde den alene. Det
var også en annen som kunne
løfte den steinen: Tull-Tobias.
Men det var bare Signe som kun
ne få ham til det. En gang da
kapteinen hadde vist karsstykket
sitt, tok Signe Tobias ved hånden
og førte ham bort til steinen.

- Den må du løfte, Tobias, sa
hun og pekte på steinen.

Med det vanlige smilet sitt tok
han med lange armer om steinen
og løftet den. Mange mente at
han gjorde det bedre og mer hånd
fritt enn sjølveste kaptein Bord
wick.

Det gikk mange rykter om kap
teinen, Det ble således sagt, at
han alt hadde både kone og barn
i Bergen. Fru Edel hadde prøvd
å få visshet for dette, men uten
resultat. Kapteinen torde hun ik-
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ke spørre. Han hadde flere ganger
fridd til Signe, men fru Edel had
de svart, at Signe var for ung;
hun måtte ennå vente et par år.
Men siste høsten hadde kaptein
Bordwick svoret på at neste som
mer skulle Signe bli hans. Fikk
han ikke Signe frivillig, tok han
henne med makt.

Men i julen som fulgte, Var
Signe blitt kjent med en ung gutt,
Einar Ask, som bodde på den an
dre siden av Sørfjorden. Han var
ikke bare en vakker og bra kar,
men også rik på jordegods. Han
og Signe ble glad i hverandre og
trolovde seg i all stillhet. De fikk
fru Edels velsignelse, men både
hun og Signe tenkte med skrekk
på kaptein Bordwick.

Kaptein Bordwicks skip var et
av de første som la til ved Stor
skipsøy, da våren kom. Som vanlig
tok han veien til Tofte gård for
å hilse på Signe og fru Edel. Han
ble mottatt med gjestfrihet som
seg hør og bør, men den reserver
te holdningen som de to kvinnene
viste, fortalte ham at noe hadde
hendt siden sist. Han spurte seg
for på annet hold og fikk snart
vite, at Signe hadde fått en frier
som het Einar Ask og bodde på
andre siden av fjorden. Kaptein
Bordwick fikk et farlig glimt i
øynene, da han hørte dette. Han
bante stygt og lovte dyrt og hel
lig: - Får jeg tak i ham, skal jeg
vri halsen om på ham! Ryktet om
hva kapteinen h.adde truet med,
nådde også Tofte gård, og fru
Edel fant det best å sende bud til
Einar Ask om at han måtte holde
seg hjemme så lenge kaptein
Bordwick lå med skipet sitt ved
Storskipsøy.

Men lengselen etter Signe ble
for sterk. Tidlig en dag i mai rod
de Einar over fjorden for å hilse
på kjæresten. Han ble mottatt av
Signe med åpne armer; bare fru
Edel var ikke videre glad over
besøket. Hun hadde nettopp hørt
at kaptein Bordwick var kommet
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med nye trusler. Dersom han nå
uventet kom til gården, mens Ei·
nal' var der, fryktet hun det ver
ste. Hun visste ikke, hVa hun
skulle stille opp mot kapteinen
med hans styrke og brutalitet.

De satt nettopp ved kveldsbor
det, da det plutselig kom melding
om at kaptein Bordwick var un
derveis. Det var for sent for Einar
å ta båten. Han ville bli sett og
risikerte bare at kapteinen satte
etter ham. Gården lå også slik til,
at det var vanskelig for ham å
komme seg unna over land. Å ta
kampen opp mot kapteinen var
han ikke mann for. Det var bare
en mann på gården som kunne
måle seg med kapteinen i styrke,
og det var Tull-Tobias, men han
var jo for et barn å regne, så ham
var det ingen hjelp i.

- Vi må skjule deg pr gården,
sa fru Edel. - Kom! Jeg vet ingen
annen råd enn at du får krype inn
i den store bakerovnen så lenge.
Den er stor og rommelig, og det
kan bare bli spørsmål om et par
timer.

Einar vegret seg først, men bå
de fru Edel og Signe tryglet og
bad, så han til slutt gav etter.

Han krøp inn i ovnen, Fru Edel
åpnet spjeldet, så han fikk til
gang på frisk luft. Så fikk hun
Tobias til å hjelpe seg med å sette
en stor steinhelle for ovnsdøra.
Dessuten hang hun en svær kop
perkjel framfor ovnen. Det var på
høy tid at Einar kom seg unna, for
noen minutter senere trampet
kaptein Bordwick inn på gården.

Kapteinen hadde drukket noe
hollandsk rom og var svært opp
rømt. Han tok Signe om livet og
tvang seg til et kyss. Fru Edel
bad ham til bords. Han spiste og
drakk og snakket ustanselig:

- I natt vil jeg sove på armen
din, Signe! Og i morgen kommer
jeg for å hente deg. Så letter vi
anker, min skjønne. jomfru! Ha,
ha! Egentlig skulle jeg ha knekket
nakken på den frekke slyngelen

som har våget å kaste sine øyne
på deg, men stakkaren er for feig
til å møte kaptein Bordwick. Hol
der med ham i det! Han ville ikke
komme fra et slikt møte med hele
lemmer. Ha, ha!

Kapteinens rungende bass og'
fornøyde latter klang gjennom
spisesalen. Signe s~tt et stykke
fra bordet og h.ørte på ham. Hun
var blek og nervØs og så av og til
på moren, som holdt kapteinen
med selskap ved bordet. At vi ba
re skal være kvinner her, tenkte
fru Edel, mens hun satt og hørte
på kapteinens bravader. At vi ik
ke har noen som kan by denne
sjørøveren tross!

Da kapteinen reiste seg fra bor
det, gikk han bort til Signe og
strøk henne over håret. - Se så,
min pike! Skal vi ikke nå gå til
køys?

Signe så med et skremt blikk på
moren. Fru Edel tenkte på ham
som lå i bakerovnen. Hun var redd
for at kapteinen skulle oppdage
noe og kjente seg maktesløs. Hun
nikket svakt til datteren. Kaptein
Bordwick fikk sin vilje.

Tidlig neste morgen forlot kap
teinen gården.

- Jeg kommer igjen om et. par
timer, sa han. - Gjør deg i stand,
Signe! Nå går reisen sørover.

Ikke før var kapteinen ute aV
syne, før døra til bakerovnen ble
åpnet. Einar krøp fram, støvet og
forkommen. Han hadde ikke sovet
hele natta, men frosset og hatt
det vondt. Fru Edel fortalte hva
som hadde hendt og' at kapteinen
kom tilbake utpå formiddagen for
å hente Signe.

- Det må ikke skje, ropte Ei
nar. - Hun må straks bli med
meg.

- Det er det jeg også vil, sa fru
Edel. - Så får jeg prØve å ri stor
men av med kapteinen.

- Men jeg er ikke i stand t.il å
ro, sa Einar.-- Jeg er som sønd
bråten i alle lemmer.

- Tobias kan skysse dere.



Om lag en time etter var Einar
og Signe på vei over fjorden. To
bias rodde med kraftige tak og så
på Signe med et stort smil.

Einar og Signe satt på baktof
ten og snakket om, hvordan de
skulle berge seg for kapteinen.

- Han kommer etter oss, sa
Einar. - Hadde jeg bare hatt en
børse i huset, skulle jeg ha skutt
ham.

- Vi får fly til fjells, mente
Signe og bli der >til han er reist
sin vei.

Tobias satt og rodde og hørte på,
hva de sa. Forsto han noe? Det så
ikke slik ut, for han satt der med
sitt vanlige smil.

Kaptein Bordwick kom til Tofte
gård med det samme Tobias kom
tilbake og trakk båten opp i støa.

- Har Signe gjort seg reisefer
dig, var det første kapteinen spur
te om.

- Hun er ikke her, svarte fru
Edel kort.

0- Hvor er hun da, brølte kap
teinen.

- Hos sin trolovede, svarte fru
Edel. - De må forstå, kaptein
Bordwick, at Signe ikke kan bli
med Dem.

Det så ut som kaptein Bordwick
ville fyke på fru Edel. Blodet steg
opp i det kopperrøde fjeset og han
satte i et nytt brøl.

-- Så De tror De skal kunne hol
de kaptein Bordwick for narr? Da
tar De skammelig feil, fru Edel
Brodal!

- Hvor kommer du fra Tull-To
bias, spurte kapteinen.

- Fra jorden, smilte Tobias.
- Aha, sa kapteinen. - Du har
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skysset henne over. Hun er reist
til ham .... jyplingen over på Ask.
Tull-Tobias kan skysse meg sam
me vei. Vil du det?

-- Ja, ja - ja, ja, smilte Tobias.
Fru Edel knuget hendene i for

tvilelse, men kapteinen smilte
hånsk, tok Tobias i skulderen og
sa: - Kom, det er ingen tid å
spille!

Tobias fulgte ham.
Fru Edel ble stående på tunet

og se båten ro av gårde. Kaptein
Bordwick satt brei og ruvende i
bakskotten, mens Tobias rodde så
det fosset om baugen. En kort
stund og båten ble borte bak nær
meste nes. Hun foldet hendene
som i bønn:- Herre, allmektige
Gud, stå du de to unge bi!

Omtrent midtfjords tok Tobias
til å slappe av med roingen. Han
smilte ikke lenger, men satt og
nistirret på kapteinen. Kaptein
Bordwick var alt annet enn skvet
ten av seg, men han likte ikke at
denne tullingen satt slik og glodde
på ham. Hva foregikk det i hjer
nen på Tobias? Det så ut som om
han pønsket på noe. Plutselig så
han framover og sluttet å ro.

Kapteinen satt i et brøl: - Vil
du ro, din tulling!

Da reiste Tobias seg i båten med
et rykk, løftet den ene åra og slo
med all sin kraft mot kapteinens
hode. Kapteinen rykket til side,
så slaget traff ham i skulderen,
men det var så voldsomt at han et
øyeblikk seg sammen i bakskot
ten. Men bare et øyeblikk! Han
rettet seg fort opp igjen, grep sin
svære tollekniv og kastet seg
framover mot Tobias. Vant som
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han var til å mestre enhver ~dtua

sjon, var han viss på at han også
skulle greie denne. Men han fikk
ikke gjøre bruk av kniven. Tobias
spente den ut av neven på ham og
grep med armene om kapteinen
for å kaste ham overbord.

Kaptein Bordwick forsto plutse
lig at det gjaldt livet og kjempet
som en rasende for å komme løs
av favntaket til Tobias. Det ble
en vill og voldsom kamp mellom
de to kraftkarene. Tobias gav ikke
slipp på kapteinen, men holdt ham
som i en skruestikke. Kapteinen
sprengte på av alle krefter, men
uten nytte; så beit han Tobias i
armen og prøvde å skalle, men
med det samme satte Tobias foten
på båtripen, så båten veltet. Beg
ge gikk i sjøen med et voldsomt
plask. Kapteinen satte i et villt
skrik om hjelp, da de gikk under
og fjorden lukket seg over dem.
Skriket gavet mangedobbelt ekko
i fjellene innover fjorden.

Gamle Sjur Hatle som var på vei
hjem fra småsei-fiske, hadde sett
det hele. Han så Tobias reise seg
i båten og slå etter kapteinen med
åra, han så de to tørne sammen og
gå overbord. Han rodde borttil alt
hva remmer og tøy kunne holde.
men fant bare en herreløs båt.
Fjorden lå blank og stille. Gamle
Sjur lå der en stund, rodde att og
fram og så ned i fjorddypet. Det
var liksom han ventet på at det
skulle hende noe. Men det hendte
ingen ting. Så tok han den andre
båten på slep og rodde inn til
Tofte gård.
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For å kunne forstå voksne døve

må en ha kjennskap til døve barns
daglige livsforhold. En kjent døve
skolebestyrer uttalte seg en gang
til pressen: Jeg ville ti ganger hel
ler være blindfødt enn døvfødt
om jeg måtte velge. Uttalelsen rø-

. pet et inngående kjennskap til
døvebarns håpløse isolasjon. Døv
heten står som en tykk mur mel
lom barnet og omgivelsen. Selv
om barnet er overbegavet kan det
ikke oppnåes noen normal utvik
ling uten hjelp. Den lille stakkars
døve står langt tilbake i kunnskap
og utvikling, men ikke i evner.
Det er først på døveskolen disse
slumrende gode evner får hjelp
til å våkne opp for å utvikle seg
til tenkende mennesker. Men det
te skulle ikke ha yært slik, for
den døves evner er medfødt, og da
skulle omgivelsene til barnet gi
veiledning. På grunn av manglen
de kjennskap til den døves psy
kiske forhold står både foreldre og
slektninger helt hjelpeløse. Det
eneste håp de har er døveskolene
og så må de la tiden og mulig
heter svinne vekk til skolen tar
imot det døve barnet. Det er for
ferdelig å se at den døve ikke får
hjelp til å utvikle seg på grunn av
den store uvitenhet, men foreldre
ne til døve kan ikke lastes for det.

La oss tenke litt, ja prøv å sette
oss i en liten døv gutts verden.
Tusener av bånd som knyttes til
omgivelsene gjennom hørselen går
forbi den døve. Barnet får ikke

høre sin mors stemme, og fugle
kvidder har barnet ingen anelse
om. Skog virker som en samling av
trær, lyden fra fuglesang, vindens
sus og sprudlende bekker merkes i
det hele tatt ikke. For den døve
er alt i lyd ukjent, Det eneste som
står igjen er øynene, men det er
så lite, for iakttagelsen blir mer
tilfeldig uten hørselen. Evnen til
å tenke begrepsmessig er knyttet
til språket og vi tenker i ord. Der
for uttalte bestyreren at det var
bedre å være blindfødt enn født
døv, for den blinde får oppnå
langt mer og bedre kontakt gjen
nom sin hørsel enn den døve gjen
nom synet. Døve barn vet hva god
het og hengivelse er fra foreldre
ne, men de kjenner ikke ordet og
kan ikke bruke det i sin tanke
verden.

Da skulle en tro at det lille
stakkars døve barn ikke kan ten
ke. Jo, det kan tenke, nemlig i bil
der eller scener. Selv om dette er
mangelfullt, opprettes det en
slags kontakt med barnets omgi
velser. Foreldrene er for barnet
to snille mennesker som en trygt
kan stole på, og dette spiller en
stor rolle for barnet som på den
måten får et sikkert holdepunkt
til å føle seg trygg hos. Gjennom
de primitive tegnfakter lærer
barnet å forstå enkelte livsviktige
uttrykk, for eks. sult, mett, syk,
slem, snild, pen, stygg, sterk,
koldt, varmt, o.s.v. De finner også
fram bestemte tegn over dyrene,

hest, ku, hund, fisk, katt og fugl.
Men kjennskap til disse ting vir
ker ikke stort utviklende for de
får ingen nærmere forklaring i
ord. Det vil si at døve barn som
regel gjetter seg fram til en slags
sammenheng av det de ser. De le
ver bare på sine personlige sanse
inntrykk. De kan heller ikke gi
mer enn det de får av sine omgi
velser. Omgivelsen har lett for å
behandle den døve etter som den
døve er, men det riktigste er å få
barnet til å lære av omgivelsene.
Den døve skal ha normal oppdra
gelse, en pen opptreden kan fort
læres, likeledes med selvstendig
påkledning, spise pent og ikke
skubbe med benene når de går.

Her fremlegges noen episoder
fra døve barns opplevelser.

En liten døv gutt stikker ut av
huset for å leke istedenfor å gå
til sengs. Faren forfølger ham,
men greier ikke å få tak i ham.
Men så kom gutten til å tenke at
det ikke vil nytte å fortsette for
han hadde ingen andre steder å
sove hos - og lot seg fange. Han
fikk juling og skrek høyt for at
faren ikke skulle slå hårdere. Det
te viser at gutten kunne resonne
re, men ikke et ord kunne han, og
omgivelsen var i tvil om gutten
i det hele tatt forsto noe.

En femårs jente lekte i en lang
og smal kasse og hun frydet seg.
Plutselig ble hun slengt ut av sin
mor som skjente fryktelig. Jenten
syntes at moren var rar, for det



var jo en fryktelig morsom kasse.
Her ser vi at jenten vurderte mo
ren og fant seg selv helt uskyldig.
Først mange år etter begynte det
å demre opp for henne hva galt
hun hadde gjort. Kassen var nem
lig en likkiste som hennes nylig
avdøde far skulle legges i.

En gutt var beste venner med
en svær hund som faren eide. De
lekte sammen hver dag, men en
dag tok faren hunden ut. Gutten
så den aldri mer, og de glade stun
der med hunden var et hardt tap
som gutten ikke kunne glemme i
årevis. Han følte at det var begått
en stor urett mot ham. Først man·
ge år etter da han kunne skrive
og tale fikk han forklaring at hun
den var folkevond og hadde over
falt voksne mennesker. Derfor
måtte den sendes bort.

Slike hendelser med uheldige
virkninger er meget alminnelig
blant døve barn, og de står uforstå
ende over mange ting som bare
med et ord kan oppklares, men or
det kjenner den døve ikke. Det
viktigste problem er å motarbeide
isolasjonen som den døve ufor
skyldt befinner seg i, og teoretisk
har den døve muligheter til å ut
vikle seg i samme trinn som nor
male barn. Men i praksis kreves
det mye arbeid, mye tid og stor
oppfinnsomhet av foreldrene. Ha
alltid god tid i samtaler med den
døve og ta barnet med over alt.
Det burde ikke føles noe skam å
la sitt døve barn besøke sine slekt
ninger på fester, som enkelte for
eldre plages av. Det er heller stør
re skam og ansvarsløst å ta mer
hensyn til sine følelser på bekost
ning av barnets utvikling. For det
døve barnet har det særlig meget
å si at det får slike ting som kan
Øve opp nevenyttigheten. Like
ledes bør den døve ha lekekamera
ter, men her oppstår det ofte riv
ninger, for de hørende barn har
etter sin tankeløse natur tilbøye-
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lighet til å erte opp den døve, ta
tingene fra ham eller narre ham
til å gjøre noe galt og etterpå
sladre til voksne. Derfor er det aV
stor betydning for barnet å få om
gang med barn som har gode ma
nerer, da døve barn i sterkere
grad enn normalt tllr etter alt hva
de ser andre gjøre. Fremfor alt
er det absolutt nødvendig at det
døve barnet står i et godt kame
ratslig forhold til foreldre. Og de
på sin side må med stor tålmod
vekke barnet til forståelsen av at
ord kommer fra munnbevegelser.
Barnet kan læres opp til å forstå
hva folk sier med enkle ord -
flere år før de begynner på skolen.
De må lære å tegne forskjellige
ting og sette navn på tingene un
der.

Meget vil være vunnet om det
opprettes kurser for foreldre med
døve barn. En øket forståelse for
døvhetens elementære lover vil
automatisk føre til bedre utvik
lingsmuligheter for barnet, og dis.
se økede muligheter vil få sin
verdifulle betydning for barnets
fremtidige utvikling. Mye slit på
skolen vil være unngått og even
tuelt urettferdig behandling kan
rettes på når barnet av sine for
eldre har lært å tale for seg i ge
berder med enstavelsesord. Et
slikt barn har allerede et-to års
forsprang i forhold til andre døve
som kan ingen ting'.

Det er hjerteløst ikke å anstren
ge seg litt for å gi døve barn
størst mulig sjanser til å få utløp
for sine evner og energi. Evnene
er der og barnet kan bruke dem,
men hele avgjørelsen er om de får
hjelp av de voksne, som kan, bare
de forstår det. Det er et overmen
neskelig krav til foreldre at de
skulle ha kjennskap til midler som
fremmer barnets evner. De har
aldri sett døve tidligere, ingen vei
ledning av autoriteter og den ene
ste magre trøst er at døveskolen
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overtar barnets sjelelige utvikling
når tiden kommer. Og alt dette
går utover barnet. Det er et livs
krav i vårt kultursamfunn at noe
må gjøres for å veilede de hjelpe
løse foreldre, for barnets karak
ter og vesens utvikling står og
faller på dem. Så avhengig er bar
net av sine foreldre.

Norske Døves Landsforbund skal
ta seg av den høyst påkrevende
oppgave, så snart den nødvendige
kapital skaffes fram.

Når skoletiden kommer, må bar
net møysommelig lære seg til å
tale, og etter et års tid kan det
ca. 100 ord. Skolen makter ikke å
gi like meget lærdom som en fol
keskole, ikke fordi døve er for
dumme. Evnene er helt normale,
men taleøvelser tar en uforholds
messig stor plass i skoletimene.
Hvert barn må læres individuelt,
slik at det må gå i tur fra det ene
til det annet.

I Amerika har de 12 skoleår for
døve, og resultatene er så gode at
det også opprettes universitet for
døve. Her i landet er det 8 skole
år, hvorav de første skoleår ikke
kan betegnes som ordentlig skole
gang, for der er det forberedende
arbeid med barna, før de kan ta
imot noen lærdom.

Når de går ut i livet, har de bare
sin skolekunnskap å flyte på og
dette strekker ikke alltid til når
en tar i betraktning de uskrevne
lover blant folk i det daglige liv
og andre tusener av opplysninger
som normale barn har snappet opp
ved sin hørsel av andres samtaler.

Vis godhet og forståelse mot dø
ve barn, for de er mennesker som
har normale evner, følelser og
energi - som stenges inn bak
ståldører, som en ødelagt hørsel
innbefatter.

Forbundsformann

Wilhelm Schrøder.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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Alm skole.

.........................

ET

BESØK PA

ALM

SKOLE
.........................

HØyt og fritt ligger Alm skole, med
utsikt over sju prestegjeld og Nore

fjells snødekkede tinder. Denne vakre
skolen ligger der som et eventyrrike;

og dens tilblivelse er igrunnen et rent
eventyr i seg selv som på en even
tyrlig måte er blitt til virkelighet.

Denne skolen, som er en fortsetteLses
skole for døve og tunghØrte, er den
eneste av sitt slags i Norden.

Det er Utdannelsesfondet og dets
formann fru Inga Braae-Johannesen

som har lØst denne oppgave som er
en sosial landevinning. Men den er
også kjærlighetens monument. Et be
vis på hva varmhjertede mennesker

Fru Puntervold-BjØrnsen.

klan nå av resultater når de går inn
for oppgaven med håp, tro og kjær
lighet. Meget kunne skrives om det
arbeid som er nedlagt forut for opp
rettelsen av denne skole, men vi skal

innskrenke oss til å nevne at det er
«Hjelpestikkene» som har skjenket

eiendommen.

Men det var fra besøket på skolen
vi skulle skrive litt om. Med buss fra

Oslo, en onsdags morgen dro vi til

Alm skole for å overvære innvielsen,

men hens!kten var også å få en liten

prat med elevene, med den hensikt il.

få til en liten artikkel. Vi ble elskver
dig hilst velkommen av skolens sty

rer fru Puntervoll-BjØrnsen, men da
denne var travelt opptatt med sine
plikter, ber vi to av elevene: Gerd
Andersen, fra Drammen og Vendia
Haugen fra Askim å vise oss rundt,
mens vi samtidig retter noen spØrs

mål til dem av og til.

Vi spØr hvordan de liker seg på
Alm skole, og svaret kommer umid
delbart og begeistret: Strålende! Vi

går fra det ene værelset til det annet,
og over al,t er det lyse vakre rom.
Dagligstuen er igrunnen et litet ka
pitel for seg ,selv. Hele 60 kvm. stor,

med bjelker i taket, nydelig møblert
og med peis, er den et utmerket til

holdsted for elevene i sure regnfulle

dage. Men når sola skinner som best,

byr Alm med en hØyde av 300 m. o. h.
på mange muligheter såvel sommer

som vinter. Da drar elevene ut i na·
turen enten det nå blir til skogs, eller

et beSØk hos prestens på Norderhov
Prestegård. Begge deler er like inte
ressante sier de, da Rigerikstraktene

har mang en ilistorie å fortelle.

Det tar tid å gå igjennom alle disse
værelsene, men da vi endelig er fer

dig, er vi fulle av lovord over dette
deilige stedet. At maten er god be

hØver vi ikke engang å spØrre om,

Vendla, Jan og Gerd på søndagstur.
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De første elever og lærere på Alm skole.
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Flagget heises for første gang på
Alm skole.

da det er nok å kaste et blikk på de to

som følger oss. De strutter nemlig av

sunnhet og velvære begge to, og kan

nesten tas for å være vaskeekte bon

dejenter. (Jeg håper Gerd og Vend

la. ikke tar denne bemerkndng ille

opp,) Vi spØr om de er fornøyet med

undervisningen, og det er de. Dog ville

det ikke være av veien om de hadde

litt mere beskjeftigelse i fritiden, som

de syntes av og til er vanskelig å slå

ihjel. De ymtet noe om at det ville

vært morsom å lære litt håndarbeid

i sin fritid, for eksempel veving. Det

te er sikkert skolens ledere merksam

på. Elevene var jo klar over at dette

fØrste året var et prØveår og at det

sikkert ble rel,tet på eventuelle mang·

ler.

Der undervises nå i følgende fag:

KristendomskuIUlskap med kirkehi

storie, norsk med øvelse i artikula

sjon (retting av talefeil), og labiolo!"i

(rnunnavlesing), litteraturhistorie,

samfunnslære, regning, naturkunn

skap, historie, geografi, tegning, le

gemsøvelser, maskinskrivning og en

gelsk for de som Ønsker det. Kurset

er forelØbig ettårig og har for tiden

7 elever som alle er døve. Dette an

tall vil komme til å stige til ca. 25

når der til hØsten er installert høre

apparater for de tunghØrte. Under

visningen er fri. Mens oppholdsut-

På prestegården ved Norderhov kirke.

Frikvarrteret benyttes til å slikke sol. Det blomstrer dobbelt forstand på Alm.
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Aftensmaten smaker deilig i friluft.

***************************************

Vårt forbund er ingen veldedig or
ganisasjon som drives i barmhjertig

hetens IlJavn. Forbundet ledes uteluk
kende av oss døve til hjelp for våre
skjebnefeller. Alle i forbundet kjem

per med de samme vanskeligheter
som hele landets døve, og vi har
trinn for trinn kunnet lØse forskjel
lige oppgaver til gagn for døve. I

forbundet står det tilsluttet 16 dØve
foreninger, og foreningens formål er

å gi sine døve medlemmer et sam
lingssted hvor dØve kan få full an

ledning til å være seg selv i selskape
lig omgang med andre døve. Der hol

des forskjellige opplysende møter, dis-

giftene beregneS etter Statens regler
for spesialskolene, for tiden kr. 900.
Det el' høve til å søke fylket om godt
gjØring for oppholdsutgiftene.

Foruten de nevnte 25 soveværelser
og dagligstuen, har skolen spisesal til
32 personer og et bibliotek med ca.

500 bind, 2 bad, 4 W.C., badstue, varmt

kusjonsmøter, forskjellige konkur
ranser osv.

Vi sender ut dette julenummer i
håp om å uthre en større kjennskap

til dØves livsforhold og for det an
ne,t trenge·l' vi inntekter av bladet til
døvesaken. Vi dØve har ikke lett for
å komme i kontakt med offentlighe
ten, og av den grunn henvender vi
oss til publikum gjennom vårt blad.

Og på grunn av våre vanskeligheter
med å komme i kontakt med folk, får vi

heller ikke mye støtte i vår sak. Men
de som får et innblikk i vårt iso~ertc

liv, blir som regel våre trofaste ven

ner. De er for få og vi trenger flere

og kaldt vanIll på værelsene m()d sen

tralvarme og delvis vedfYling.
Som man vil forstå er Alm skole

et prektig sted for de unge døve og
tunghØrte som søker ditt for å ut
vide sin åndelige horisont og gjøre

seg bedre skikket til å møte livets
mange vansker.

Finn Johansen.

venner. Hjelp oss (\ støtt oss i vår
kamp mot isolasjoueu, hjelp oss å

skape gode livsforhold i dØves pri
vate liv, hjelp oss til å; hjelpe våre
egne. Her legger vi frem forbundet.s

formål, som fOl' oss døve betyr selveste
livet og frigjØring.

F'orbundet.s formål er:

A. A fremme og vedlikeholde de kri

stelige og kirkelige interesser for

derved å utvikle og styrke det re
ligiøse liv iblant medlemmene.

B. A vekke almenhetens interesse for
de dØve og deres stilling i samfun
net samt støtte og hjelpe dem i

bestrebelsene for å oppnå økono
misk selvhjulpenhet og uavhengig·

het.
C. A vekke og utviik.le sansen hos

medlemmene for sosiale og kultu
relle formål ved alment opplys

ningsarbeidog for Øvrig på alle

områder sØke å fremme deres ti
melige og åndelige vel.

D. Forbundet har å veilede og om
nØdvendig regulere de tilsluttede
foreninger i deres arbeid og påse

at dette holdes innenfor de gren
ser som hensynet til det heles vel
og lovene bestemmer, og i det hele

danne vakt og vern om arbeidet

for dØvesaken.

Dere som har hørselens guddomme
lige gave, dere som får ny.te i fulle
drag av musikk og fuglers sang, 

sett pris på det. Gled .oss ved å hjelpe

0S8 til et likere liv.
Skjenk et bidrag til vår livsviktige

virksomhet.

Adressen Norske Døves Landsforbund
forb.formann Wilhelm SchrØder,
Ringsbabekk,vn. 69, Jar - Oslo.



For de fleste, og særlig da ung
dommen, betyr vinteren i almin
nelighet ski- og skøytesport og fri
luftsliv på hytta. De liker seg ikke
hjemme i ovnskroken når snØen
ligger fristende utenfor. Da er det
bedre å være ute i løypa, la det
stå til nedover bakker og- bratte
skråninger, så vinden suser om
ørene og blodet pulser i fryd over
den ville farten. Da føler de seg
i pakt med skogen og fjellet om
kring, med hele den strenge natur
som har fostret dem. De er ikke
så hissige etter å prøve sine
sportslige ferdigheter, men det
blir da en søndagstripp iblant. Er
været pent kan en slik tur gi ut
bytte til både kropp og sinn. Man
får myket seg opp etter ukens ar
beid, får frisk luft i lungene og
en god appetitt til middagen. Og
vakkert er det i høyden når solen
skinner fra en skyfri himmel og
trærne aksler seg under byrden
av glitrende snømasser. Da får
man øynene opp for at landet, selv
om det er furet og værbitt, har
skjønnhet i sine barske drag. Det
er en viten man tar med seg til
bake til hverdagen.

Det er ikke alltid at vinteren er
så fredelig stemt. Den kan også
spille på grovere strenger. Snø
fokk og- storm inne på vidda 0 15

langs vår lange kyst har vært år
sak t.il mange tragedier, og fare
full er ofte kampen for det dag
lige brød. Menneskene må sette
hele sin vilje og styrke inn mot
de værhårde makter som danner
bakgrunnen for deres liv. Nordahl
Grieg har skrevet om dette i sitt
dikt «Morgen over Finnmarksvid
den», hvorav jeg gjengir noen
vers:
Ved gry, da vi kom til Bæskades,
røk der et uvær opP.
Et piskende, vandrett. snekov
hvinte om fjellets toPP.
Tungt støttet vi oss mot stormen,
tvungne å ta en hvil.
Renene våre var trette
etter de dryge mil.
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Kindenes hvite flekker,
fra andre morgeners frost,
sved i en naken smerte
under den hårde blåst.
Føttene føltes døde,
nævene skrumpet blå.
Da jog ,en ild gjennom blo<;let!
Dette var det jeg så:

"IOt\GE

I

******************

Lutende ned mot skavlen,
rakt mot det blinde kov,
stod der en ren og veiret,
skrapet så med sin klov;
og slik, med ett, som den hugget
dypt i den frosne grav,
spratt som et lys mot mulen, 
klumper av blågrøn lav.

Å snestorm, over Bæskades,
med fyk over fattig grønt,
dette er selve Norge,
frysende armt og skjønt!
En mor som i døden~ kulde,
isnende hvit og stiv,
blotter sitt bryst mot barnet.
nærer det hun gav liv!

Intet gav jeg, men prøv mig,
kræv hvad jeg har og kan!
Kald på min ild og ungdor..n,
vi dem til dig, mitt land! .
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La mig få gi og elske,
ikke med døde ord,
men livet mitt som en kappe
over din nakne jord!

Stormen er her bare bakgrunn
for hva dikteren har på hjertet.
Det lille situasjonsbilde av reinen
som skraper klumper av frossen
lav fram av snøen, blir for ham et
symbol på selve Norge: En mor
som blotter sitt kalde, nakne bryst
og gir av det liv hun har. Overfor
storheten i det perspektiv som
åpner seg, landets armod og
skjønnhet, menneskenes magre
kår og deres trofaste byggende
kjærlighet, føler han seg liten og
det han selv har gjort smått og
verdiløst. Derfor ber han om å bli
tatt. i bruk. Han vil elske og gi,
ikke bare med ånd og ord, men
med hele sin levende ungdom 
sitt liv. Dette hans ønske om å
ofre alt skulle på en tragisk måte
gå i oppfyllelse. Det flyet han var
med som korrespondent ble skutt
ned over Berlin natten mellom 2.
og -3. des. 1943.

Stemt i samme tonen er «Det
hvite landet» av Elling M. Sol
heim:

Vil du i landet leve
ta dets kår.
IOe deg i uværskofte,
gjem ditt sår.

Bær med tål dine byrder
uten sut.
Reis all din ungdoms velde.
Brenn deg ut.

Da, når du mett av dager
brytes ned,
landet sin lønn vil gi deg:
J ordens fred.

Hellige land i natten
stjernestor:
Gi meg din vigsel - eller
slett mitt spor!
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Her formuleres de strenge krav
som fedrejorden stiller til vårt
folk. Det er nødv.endigheten av å
yte alt når situasjonen krever det,
g'å kompromissløst inn i kampen
og ikke slå av på det offer man
gir. Først da har man gjort seg
fortjent til å leve og bo i landet.

Også våre skip går inn i ibildet
av landet i vinterdrakt. De er
hver for seg et stykke flytende
Norge, som pløyer verdenshavene.
På denne årstiden er det ingen
dans på roser å vær,e sjømann 
særlig på nordlige breddegrader.
Vi får et lite inntrykk av det
gjennom Jakob Sandes dikt «Sur
dag», hvor det heter i første vers:

Kaldt over dekk det driver
med sjørokk og slaps og snø.

Skuta vår tungt seg hiver
for motvind og stampesjø.

Dekket er sleipt å gå på,
eg krabber på fot og hand,

allting er gråt å sjå på.
Gud gjev eg var væl i land!

På bakgrunn av den dystre og
frysende stemning, som speiles av
her, kan man lett forestille seg
vinteren ute ved kysten. For fi
skeren og' alle, som er henvist til
å hente sitt levebrød på havet, er
det et tungt og umeneskelig sli t
i snØ og kulde - ofte med livet
som innsats.

Med Rudolf Nilsen vender vi til
bake til byen, til østkanten og
fattigdommen der. Det er ikke noe
muntert utsnitt av tilværelsen
han skildrer i «Kveld», men det
var autentisk den gang han skrev
det - og har sikkert sin g'yldighet
den dag i dag:

Desemberkveld.
Grått i min gate. Grått. i mig selv.
Fan til stell!

Der finnes da syngende byer på
jord

med gater varme og farver og lys,
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som ligger og' stråler: Velkommen
til bys!

- Og så skal jeg bli her langt op
pe i nord!

Der sniker en het melodi
hitut fra en skummel kafe.
En kvinne går langsomt forbi.
Et nikk og et smil. Kan jeg' se?

Å ja, jeg kan se og forst,å:
Hun koster et glass og litt fest.
Men det er en drøm i det blå
for en som er herjet og grå,
og det skjønner hun kanskje best.

Jeg møter en gamling i filler,
som engang var vidtberømt spiller
på lire i gårdene her.
Han stanser og ber mig å gi
han noe til nattelosji
i huset til Frelserens hær.
For brisken til frelsesarmeen
er alltids litt bedre enn sneen!
Han hilser mig dypt da han får
og kaller mig: Høiedle herre!
og synger en marsj der han går ...

Alltid har noen det verre.

Diktets sluttpoeng maner til
fortsatt kamp for å utjevne det
økonomiske og sosiale skille mel
lom menneskene.

Det er vel få av våre lyrikere

som har tolket sin kjærlighet til
landet slik som Nils Collet.t Vogt.
Det er stemning og patos i hans
vers, som er båret oppe aven
sterk naturfølelse. Jeg gjengir
diktet «Norsk sang», som utvil
somt hører med til det beste han
har skrevet:

I kamp og trængsler steg mit mot
og hærdet mig til voksen mand.
Jeg takker for, at jeg fik rot
i dig, mit land!
Nu rider mæktig vintren frem
og rykker trær med roten oPP.
Jeg speider: Dette er mit hjem'
Det suser i en værslit topp,
at dette land stort, kaldt og hårdt
er vort.

I brødre av den samme rot,
I søstre med det samme blod,
J, som nu søker voksested
og vi, som står for fald:
La komme hvad der skal!
Det gav slik tryghet, gav slik fred,
--- jeg føler mig så rik derved -
at dette hnd armt, strengt og hvitt
ble mitt.

Her vil jeg gro, her vil jeg dø,
men først vil i din muld jeg strø
min rikdom ut, et litet frø ...
Kanhænde blir det træ en gang',
som suse vil din sang.
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Hanna Strøm var født 23. au
gust 1789. Hun var den yngste av
tre søskend. Da hun var ti år gam
mel, døde hennes far, og moren
flyttet tål København, der sønnen
studerte. Her levde de nokså kum
merlig aven liten enkepensjon,
men det var likevel lettere å få
den til å strekke til om de bodde
sammen enn om de skulle dele på
den. Hanna hadde lært regning,
skrivning, lesning og litt fransk,
så forsåvidt var hun lærdere enn
mange unge piker på hennes tid.
T København ble det slutt på all
undervisning, for moren ble så
g-iktisk at hun måtte stelles og
passes som et spebarn. Da moren
døde etter noen år, drog Hanna til
sin søster som var gift i Dram
men, og- som trengte en husjomfru

Jeg takker dig' for ondt, for godt,
for knappe smil, som jeg har fått,
for rot omkring en rotfast sten,
for blod og marg og ben.

Og sank i dysten mangen mand,
så vidner vi, som blev igjen,
at vi er tunge, stride mænd -

Vort land.

I fyk av sne og nordenvind
j.eg lærte sangen, som er din.
Jeg lærte den av vind, som hven
mig gjennom blod og- marg og' ben.

Den blev mig kjær;
vi gamle trær

har sust den ut til ry for En.

Det store vildt forrevne land
med fjeld og myr og skog og' vand.

Ordene her taler sitt eget tyde
lige språk. Det er vinterlandet

til det store kjøpmannshuset. Her
begynte den Hi...årige unge piken
det strevsomme, praktisk virk
somme livet som skulle gjøre hen
ne til den vi kjenner, den dyktige
husmor og anerkjente matlager
«mor Winsnes».

Det var slett ikke lett for hen
ne å greie det store huset. Ikke
minst var det vanskelig å sette
seg- i respekt hos tjenerne. Flere
av dem hadde vært lenge i huset.
Matlagingen bød på mange myste
rier, og mang en tåre felte hus
jomfruen i stillhet over ødelagt
råstoff.

Hanna stelte søsterens hus i litt
over 12 år. Da ble hun gift (9. no
vember 1817) med den litt yngre
presten Paul Winsnes og flyttet
til Vang på Hedmark. Her fikk

Norge slik vi har lært det å kjen
ne, kaldt og forrevet med snø og
nordenvind, men likevel vårt
hjem, som vi elsker og aldri vil gi
slipp på.

Dette var noen prØver på hva
våre diktere får ut av vinteren
som inspirassjonskilde. Som det
fremgår av artikkelen har jeg ik
ke holdt meg utelukkende til na
turskildringene, men søkt å sit.ere
vers som og'så gir et bilde av fol
kets liv under årstiden. Eksemp
lene er kanskje litt ensidig valt,
det finnes jo lysere toner, men
dette lille streiftog i lyrikken er
bare ment som en oppfordring til
leseren om å søke nærmere kon
takt. med verset. En vinterkveld
med en god diktsamling vil man
ikke angre på.

Rudolf Huitengreeu.
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hun sin første landsens hushold
ning å stelle. Hun fikk også lære.
hva det ville si å være prestekone
i trange kår. Livet ble strev og
atter strev. Ofte var det bare en
utrolig viljestyrke som bar henne
gjennom det, for hun var ikke
sterk, og barnefødsler, tannverk
og gikt tærte på den svake krop
pen hennes.

Presten Winsnes ble bare et år
i det første kallet, så søkte han
etter oppfordring Trysil, og midt
på vinteren flyttet de til den en
somme fjellbygda. Livet ble ikke
lettere der. Det var 12 mil til nær
meste handelsmann, doktor og
apoteker, og veiene var så dårlige
at det var nesten uråd å komme
fram med kjøretøy. Til Osen aneks
var det blinket en smal sti i sko
gen.

Prestefruen lærte snart at hun
måtte ha sakene sine i orden og
ha i huset det som trengtes. Li
stene til handelsmannen og til
byen gikk hun omhyggelig igjen
nom før hun sendte dem. Det hun
hadde glemt, fikk hun ikke før
neste gang -- og det kunne kan
skje være et halvt år til. Mor
Winsnes ble snart både doktor,
apoteker og sjelesørger for hele
bygda. Hver vinter ble apoteket
hennes forsynt med medisiner,
hoffmannsdråper, kamferdråper,
terpentin, rigabalsam, g-ummipla
ster og lignende. Hun hadde ri
vende avsetning og en stor, om
ikke egentlig innbringende prak
SIS.

Det ble ikke med den ene flyt
ningen for mor Winsnes. l 1822
drog prestefamilien til Hurdal, i
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1827 til Nord-Aurdal, i 1830 til
Brunlanes og i 1844 igjen til Vang
i Hedmark. For så vidt var livet
ikke ensformig. Hun hadde ikke
mange barn, «bare» seks.

Det var mens de bodde på Brun
lanes at Hanna Winsnes tok til å
skrive. Først noveller, gåter og
småsanger, vesentlig for å more
og underholde barna, som så man
gen kvinne gjorde den gang da
bøker var sjeldne og forholdsvis
dyre. Kokeboka skriver seg også
fra Brunlanestiden.

Det var nokså alminnelig på den
tid at prestekonene i bygdene
hadde noen gardmannsdøtre til
opplæring i husstell. Med slik ut~

daning kunne de nå et trin høyere
opp på den sosiale rangstigen og
bli «jomfruer» i kondisjonerte fa
milier. For hver ny husjomfru el
ler huselev måtte Hanna Winsnes
skrive om igjen oppskriftene og
husrådene sine, til en av dem en
dag utbrøt: «Jeg skjønner ikke
hvorfor ikke mor lar alt dette
trykke.»

Slik henger det sammen at
,Hanna Winsnes til slutt tok mot
til seg og gav ut kokeboka. Vi sy
nes kanskj e ikke det skal så stort
mot til for å gi ut en bok, eller
at det er så rart å se navnet vårt
på trykk. Men så liketil var det
ikke den gangen. Både her og i
andre land ble det sett på som
rent umoralsk at en kvinne gav
sitt navn til pris for offentlighe
ten. Derfor skrev kvinnene først
under pseudonym. Selv ikke Ca
milla Collet torde skrive under
eget navn til å begynne med. For
en prestefrue var det naturligvis
verre enn for andre. Hun skulle
nå en gang' være det moralske for
bildet. Hanna Winsnes kom derfor
til å lide ikke så lite under offent
ligheten. Mange, mange år etter
at hun hadde gitt ut kokeboka, da
diskusjonen flammet opp om mat
og matlaging, og hun fikk påpak
king i aviser og tidsskrifter både
for sløseri og for uvidenhet om
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næringsmidler, skrev hun til sin
datter Barbra: «Hvad synes du om
mig som bliver slig tiltalt for
Brændevin i min Kogebog? Jeg
skal ikke nekte at det er leit at
se sig omtalt i en Avis for et
Fruentimmer, enten det er til
godt eller ondt.»

Vi kan vel derfor gå ut fra at
Hanna Winsnes har saknet sterkt
en rettleiing' i «Quindernes eneste
Lærefag». Kokeboka har hun fun
net så påkrevd at hun fikk risike
re navn og rykte på den. Men det
er ikke bare det som gjør denne
boka til et pionerarbeid. Mor
Winsnes er en pioner også i det at
hun er den første som tviler på at
kvinnen av natur og instinkt vet
alt om og uten videre kan overta
hus, matlaging, barnefødsel og
oppdragelse.

Mor Winsnes visste bedre, men
så hadde hun også følt det direkte
på kroppen, lært av bokstavelig
dyrekjøpt erfaring. En virkelig
utdanning eller rettleiing ville
vært billigere for henne. Det er
sikkert trangen til å spare andre
for å kjøpe erfaringen så dyrt som
har fått henne til å skrive de an
dre nyttige og moralske bøkene:
«Til fattige husmødre», «For tje
nestepigen og andre. Alle roma
nene og novellene hun skrev gav
hun ut under pseudonymet Hugo
Schwartz.

Alle vet at det er blitt et ordtak
å sitere Hanna Winsnes: «Man ta
ger og tager». De fleste tror kan
skje med Arne Garborg at det in
teresserte prestefruen mindre
hvor «man tager fra». Fullt så en
kelt var det ikke.

Mye i brevene fra mor Winsnes
røper stor bekymring for hvor
«man tager fra». Det har ikke be
standig hverken vært lett eller
morsomt å «tage» eller å lage. En
g'ang gjengir hun et Amerikabrev
og utbryter: Amerika må være et
deilig land, for prestefolkene der
trenger ikke tenke på mat, menig
heten gir dem alt de skal spise,

især en mengde høns. «Ak ja, al
den Mad!»

Penger kunne det mer enn en
gang være smått med, enda hun,
som hun selv sier, ikke brukte det
minste til klær. Men det kom så
mange til prestegården at det
gikk mye med. Gjestene spiste
opp lønnen til presten, for den
gangen bestod den, både for pre
ster og andre embedsfolk, mer i
naturalier enn i penger. Inntekten
var tiende og gaver, offer og en
liten kontantlønn. Ost, kjøtt, fisk
eller hva kallet eller distriktet
kunne dyrke og skaffe, det var det
viktigste. Slik var forholdene helt
til slutten av forrige hundreår.

Derfor var de store offersønda
gene imøtesett med spenning i
prestegårdene. Ble det godvær el
ler ikke? En juledag med snøføyke
og uframkommelige veier kunne
være katastrofal for en prestehus
holdning. Av ofringene og konfir
mantene avhang' mye av prestens
velstand. Derfor finner vi også be
kymrede ord i brevene fra fru
Winsnes: hun skjønner ikke hvor
dan det skal gå i Trinitatien, for
dette året er det bare fillekonfir
manter.

Karakteristisk er historien om
da det uventet kom fremmede til
gards oppe i Trysil, og hun ingen
ting hadde å by dem. I sin nød
foreslo hun først at de skulle ta
en tur bort til en utsikt - det
skaffet henne litt utsettelse. Det
eneste resultatet var imidlertid at
gjestene kom tilbake med skjer
pet appetitt. Hun ble mer og mer
ut av seg. Men da de kom, satt
konfirmantene fra Osen der. Nø
den var over for denne gangen.
Konfirmantene betydde nye for
råd. de betydde at mor Winsnes
hadde noe å <<tage» av.

For oss er Hanna Winsnes' rå·
flotthet med egg og smØr og fløte
avskrekkende. Men det ville sik·
kert virket enda mer avskrekken
de på henne om hun ble stilt over
for vårt pengeforbruk. Naturalie-



ne var prestelønnen som hun for
valtet, råstoffene hun emnet om
til mat og klær. Hun hadde ikke
høve til å selge noe. Om hun had
de, hva skulle hun gjort med pen
gene annet enn å kjøpe lignende
råvarer inn igjen.

Preste- og embedsgardene had
de plikter som gardene ellers
stort sett var fri for. Det var de
kondisjonertes store gjestfrihet
selskapelige plikter. Også til dette
måtte inntektene, dvs. varene,
strekke, og på disse pliktene måt
te huset alltid være budd. Derfor
var det viktig å forvalte råstoffe
ne godt og planlegge utnyttingen
av dem like omhyggelig' som vi må
gjøre med våre pengeinntekter
for å få budsjettet til å balansere.
Ut fra dette synspunktet er «Han
na Winsnes» blitt det den er: mye
mer enn en kokebok. Den er, som
Garborg skrev i «Samtiden» et
stykke roman, en skildring fra de
gamle embeds- og prestegarder.
Den omfatter vesentlige sider av
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det livet som ble levd der, og den
er ekte i tonen som «Familien på
Gilje». Der er fred, stillhet, idyll,
god mat og god samvittighet. Der
er julestemning og godt humør.
Det store kjøkkenet er hvitskurt,
fra veggene skinner de blanke
kobberkarene, småsnakkende ko
ker grytene på den brede komfy
ren, det suser duftende fra steke
panna. Snart kommer «far» fra
kirken. Da er dar» sulten, og lak
sen vil smake, for «far» er glad
. l '
1 lClKS.

Der leves nemlig godt inne hos
herskapet, føyer Garborg til. der
vasser de i egg, sukker og smør.
Låver og kjellere er fulle - man
Lager ~ tager -- og blir ikke pla
get av spørsmålet om hvor man
skal ta fra ... verden er i orden.

Så rammende enn Garborgs ord
om «Hanna Winsnes» er, kunne
en fristes til å si at bare et mann
folk kunne ha skrevet dem .- net
top en av dem for hvem «verden
er i orden» fordi «Hanna Winsnes»

eksisterer. Garborg ser det akku
rat som mannfolk flest, ser resul
tatet, det skinnende, hyggelige,
fullkomne, ferdige produkt av
kvinnehenders strev. Det er den
som bare har lest og spist seg
gjennom boka som kan se det slik,
ikke den som har arbeid etter den
og kjen t trettheten av det ustan
selige slitet som de nøkterne koke
bokordene forteller om. «Festlig
travelhet» kaller Garborg' arbeide
-- undres om ikke mor Winsnes
i stillhet ville stryke adjektivet
destlig». For boka forteller om
uopphørlig travelhet: slakting og
brygging og baking, sylting og
steking, skuring og vask, hagestell
og fjøsstell og hønsestell, klær og
klesvask. Den vitner i all stillfer
dighet om at døgnet burde hatt
mange fler timer enn de vanlige
firreogtjue.

Fra Mimi Sverdrup Lundens

hok: «De frigjo~ bender.

Johan Grundt Tannums forlag.
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Hva er
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KUnST?·
Kunsten og arbeiderne.
Kjennet.egnet på kunst er først

og fremt kvalitet - dette at gjen
standen, et maleri eller et møble
ment svarer til sitt formål. Like
g'yldig om det. kalles brukskuns~

eller abstrakt kunst. Forskjellen
mellom de jo kunstbetegnelsene
er bare at i -brukskunsten er n y t
ten det viktigst.e. Men all god
kunst er på en måte brukskunst.
For den abstrakte kunst gjør også
nytte for seg, om ikke riktig på
samme måte som et møbel. Når
en t.ing blir skapt, kan man stille
seg et praktisk spørsmål: Hva skal
gjenstanden brukes til?

Når det gjelder bruksgjenstan
der er svaret greit. En stol er til
å sitte på, et servise til å spise på,
osv. Men så kommer neste spørs
mål:

Hvilke inntrykk gjør gjenstan
den på oss?

En god, anvendelig stol eller et
servise som samtidig er harmonisk
i linjene og pent utstyrt, oppfyl
ler to formål: de gjør en bestemt,
praktisk nytte for seg, samt gir
oss et skjønnhetsinntrykk. Det
siste er av estetisk art og taler til
vårt sinn: øver en kunstnerisk
virkning på (ISS - og vi benevner
det brukskunst.

Han er en kunstner i sitt fag,
kan en høre om for eksempel en
grovsmed. Det er jo et. mesterverk
aven hakke -han har laget!

Smedens hakke kalles i dette til
felle kunst fordi den har kvalitet
der svarer særdeles godt til sitt
formål. Noe godt verktøy alltid
gjør: det graver i jorda, rydder
skog', river gamle, råtne gårder -
eller byg'ger nye, skaper noe nytt
og vakkert.

En bok, et maleri eller et mu
sikkstykke er også et verktøy. I
sinnets verden skal det nemlig
også graves; gammel dorskhet. skal
feies vekk, morkne tankebygnin
ger skal rives, rester elter brukte
ff~lelser skal ryddes bort _. og nye
tanker og følelser skal bygges
OPp.

Kunst er·;ktt iKke noe som er
fjernt. fra en arbeidsmanns skitne
hender. Hva arJnet er det. vel som
former de tingene vi nevnte, red
skaper, hus, møbler, servise, etc.
-- enn nettopp arbeiderens, hånd
verkerens skitne hender. Men den
kunst hvis hovedformål er å tale
utelukkende t.il vårt sinn, er kan
skje den viktigste, for et kunst
verk skal fø"st og fremst bevege
oss, sette sinnet i svingninger og
få mennesket til å føle l i vet mer
intens enn ellers. Kunsten skal
lære oss noe om livet.

}{unstens vesen.
Det er mang0 som gjennom ti

dene har forsøkt å forklare kun
stens vesen. Aksel Sandemose sier
det slik (i dette tilfelle om dikt
ning, men det. gjelder likefullt all
kunst):

«Diktningen er den perle som
byg-ges opp mndt en smertende
kjerne.»

Det høres kanskje rart i første
øyeblikk, men all stor kunst er i
sin kjerne smel'te. Men hva med
skapergleden? sier du. Jeg svarer
med et spørsmål: Hva med fødse
lens smerte? En fødsel er en ska
pelse, og omvendt. - noe skal
bringes til verden, og denne pro
sessen bærer både smerte og lykke
i seg. En kunstner kjenner først
og fremst opplevelsens smerte, en

sprengende følelse av at han nå
opplever noe så sterkt at det må
gis uttrykk. En lykkelig smerte,
kan en gjerne si - eller en smer
tende lykke. Kunsten krever nem
lig av sin utWver medfølelse, med
levelse. Og mdievelse koster. Det
er både billig-xc og lettere å SO\'C,

la være å se uet som skjer rundt
omkring en. Men kunstneren ser
det. - og ser det så tydelig at
han kan gjenskape det for andre
mennesker.

Vi har alle litt av kunstneren i
C:S8. Når du for eksempel gripes
aven hendelSe - det kar.. være et
oarn du ser har det vondt, eller
en vakker solnedgang, og du skil.
drer dette i et brev til en venn
slik at 'han blir grepet. av det - ja,
da er dette kunst.

Sto r kunst blir din skildring
i det øyeblikk den formår å g-ripe
dypt - og hos mange. Og overfor
den største Kunst må all e bøye
seg- - og gnpes.

I ditt brev ga du uttrykk for
din opplevels0, du greide å med·
dele din opplevelse til et annet
menneske. Derfor er all kunst i
sitt vesen en meddelelse.

Dette blir tydelig for deg når
du betrakt.er et hulemaleri fra is
tiden. Med få. mesterlige strøk
har kunstneren gitt os et bilde aV
.for eksempel den tids kongelige
vilt, uroksen, mens den synker
sammen for jegerens pil. Det er
som om du ser en døende okse
foran deg, så god'.; er det laget.:
Lakbena er alt lammet, men ennå
krummer den nakken med de far
lig'e horna til ,~t siste angrep, mens
det lyser hvitt fra øyeeplene.
J\unstneren har brukt de seige
fargene han hadde for ihånden:
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Kong~lige sjakkspillere
Sjakkspillet har alltid vært og

er ennå et yndet tidsfordriv ved
de kongelige hoff. Således var
kong Edward va en ivrig sjakk
spiller, en hobby som tallrike av
hans forgjengere på den engelske
trone har delt med ham. Bl. a.
var Edward I en interessert sjakk
spiller, det samme gjalt hans ge
malinne, og de spilte mange par
tier sammen med vekslende hell.

Nå for tiden er det vel neppe
så farlig å spille sjakk med et
kronet hode, men i eldre tider var
det undertiden en livsfarlig for
nøyelse og nesten alltid et ubeha
gelig verv hvis man da ikke lot
majesteten vinne. Da kong Henrik
I en gang som prins besøkte Paris
spilte han sjakk med den franske
konges eldste sønn. Denne kom
under spillet i et slikt raseri at
han slengte Henrik et skjeldsord
i ansiktet. Dette var jo galt nok,
men verre ble det da Henrik sleng-

leire og kalk, oker og sot, rørt ut
i fett og dyreblod. Men under hans
ivrige, varme hender har de smel
tet til bløte, fine fargeoverganger,
og resultatet er at over en avstand
av flere tusen år har istidsmannen
klart å meddele oss det han så, og
hvordan san dl det: en okse i døds
øyeblikket.

Det fins like mange måter å ut
trykke seg på som det fins kunst
nere i verden. Ikke to kunstnere
er like. Heller ikke to brever, hvis
det da ikke dreier seg om en kopi.
Hvert individ har sin egen spesiel
le uttrykksmåte, som igjen er pre
get av tiden han lever i. Et brev,
en bok, eller et istidsmaleri for
teller således om flere ting, om
kunstnerens opplevelse, om kunst
neren selv - og om hans samtid.

En godt fortalt anekdote er og'"
så kunst. Den morer, fenger, gri
per tilhørerne. En dyktig forteller

te sjakkbrikkene og brettet, i ho
det på den franske prins og sik
kert ville ha drept ham hvis ikke
hans yngTe bror hadde gått mel
lom. De to engelske prinser måt
te i all hast flykte hjem og re
sultatet ble krig.

En liknende strid oppsto en
gang mellom den engelske prins
Johan og' en adelsmann, Fulk Wa
rine, da de spilte sjakk sammen.
Adelsmannen ble under spillet så
rasende at han grep sjakkbrettet
og' hev det i hodet på prinsen.
Denne g'lemte aldri denne episo
den. og noe av det første han fo
retok seg da han ble konge var å
frata Warine hans len Whitting
tan Castle.

Wilhelm Erobreren av Eng'land
kom også opp å kjøre en gang ved
det fra!lske hoff da han spilte
sjakk. Da han tapte tok også han
sin tilflukt til sjakkbrettet som
kastevåpen, det var som vanlig

sørger alltid for å komme til poen
get før tilhørerne sovner.

Akkurat dette er det kunstne
ren gjør: Han sørger alltid for å
komme til poenget, det vesentlige,
før de andre sovner. Han filer bort
alle uviktige detaljer og holder

seg til saken. Men all denne filin
gen og pussmg;en koster arbeide.
En kunstner er derfor først og
fremst en aflb8ider, som ikke har
tanke for slikt som åttetimersdag
når han skal skape noe. Og en
d y k t i g kunstner er rett og slett
en sliter, en som legger hele sin
sjel i arbeidet og ikke gir seg før
verket står der, vellykket, vel
skapt.

Og når kunstneren får ros for
sitt verk, og grovsmeden ros for
den fine hakken sin, føler de det
samme: gled·~ og' stolthet over
godt utført arbeide, glede og stolt
het. over kvalitet.

Tryggye Wahl.

på den tid meget massivt og mot
standeren ble slått bevisstløs. Et
par timer etter befant Wilhelm
seg flere mil fra Paris, hvor et
forlenget opphold neppe hadde
vært bra for hans helbred.

Philip Il av Spania var en li
denskapelig sjakkspiller og han
strålte som en sol når han vant.
Men ve den stakkars krok som vå
get å sette ham matt! Selv om det
skjedde i ren distraksjon måtte
han regne med forvisning fra hof
fet som en mild straff.

Napoleon I var en ivrig sjakk
spiller, men en dårlig taper. Da
han engang ble satt matt av sin
stedsønn Eugene Beaucharnais
knuste han sjakkbrettet, slo Eu
gene i ansiktet med knyttneven
og forlot rommet.

Snorres norske kongesagaer om
taler et sjakkparti mellom kong
Knut av Danmark og hans svoger
Ulf Jarl. Partiet ble spilt i året
1028, i byen Roskilde i Danmark.
Sagnet forteller at Ulf Jarl vant
en springer fra kong Knut, og
denne ba da jarlen om å gjøre et
annet trekk i stedet. Ulf Jarl ble
da sint, veltet sjakkbrettet og
gikk mot døren.

- Hva, rømmer du nå, Ulf Red
de? ropte kongen etter ham.

Ulf Jarl vente seg i døren og'
svarte:

- Langt ville du ha rømt ved
Helgeå, om du hadde kunnet. Du
kalte meg ikke Ulf Redde da jeg
kom deg til hjelp, den gang sven
skene slo dere som hunder.

Dag'en etter ble jarlen på be
faling av kongen drept iRoskilde
kirke.

Selvfølgelig skapte ikke sjakk
spillet bare uhygge blant de høye
herrer. Over store deler av Euro
pa hadde sjakkspillet en glanspe
riode i tiden mellom år 1250 og
1450, en urolig og krigersk tid da
adelen mer eller mindre frivillig
var isolert på sine borger under
småfeidene. Her brakte det kom
binasjonsrike sjakkspillet en kjær-
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De døves velgjører - Forts. fra side 6.

Se5-----jf3t
Sf6Xd4t
Sg4-e5t

nes.
8. Sgl-h3
9. Ke1-e2

10. Ke2-d3
11. Kd3xd4

Den falt på ærens mark.
11. Lf8--e5t
l kunsten å avskjære tilbaketo

get var han den store mester.
12. Kd4xc5 DfB-b6t
13. Kc5--d5
Generalene melder seg i hoved

kvarteret for å kapitulere!
13. Db6-d6t
14. Matt.
Slaget er over!

Kavallerisjokk!
3. f2-f4
Motet kommer etter hvert.
3. e7--e5
4. f4xe5 Sc6xe5
5. Sb1--c3 Sf6-g4
Videre går det ville jag!
6. d3-d4 Dd8--Mt
7. g2-g3 DM-f6
Ved mattrusler skal seiren vin-

eTegn og Tale:. utgis av
Noreke Døv.. L••dlforbuOlI.

fLegn og fLale
Redaktør:

FINN JOHANSEN
Skippergt. 32, Drammen.

og føle på hans høyre og venstre
hånd mens han sa noen ord til
dem med fingertegn. Det sier seg
selv at biskoper og andre prester
gleder seg over og beundrer meget
døveprestenes evne til å løse den
særlige vanskelige og anstrengen
de oppgave å undervise de døv
blinde og sørge for en lysere til
værelse for dem.

Under sin selvoppofrende fler
årige tjeneste for oss døve har
pastor Conrad Bonnevie Svendsen
undertiden ikke kunnet unngå
skuffelser og kritikk av enkelte
utilfredse og dømmesyke menne
sker - hva han sikkert ikke for-
tjener. Olaf Hassel.

Sg8--f6
Sb8--c62. e2--e4

Ved de kongelige hoff i gamle
dage var det ikke ualminnelig at
sjakkpartiet ble spilt med levende
brikker. Brettet kunne være av
format 8X8 m. og brikkene var
mennesker som var utkledd som
de brikkene de skulle forestille.
Ved hver ende av brettet satt de
kongelige og dirigerte brikkene
ved hjelp av herolder. Stormogu
len Akbar hadde hinduiske slaver
som sjakkbrikker, og forestillin
gen skjedde på åpne rutebelagte
gårder som en fremdeles kan se
ruiner av i Agra.

Til slutt et sjakkparti fra de
kongelige gemakker. Det er mada
me Claire Gravier de Remusat,
keiserinne Josefines hoffdame og
dronning Hortense's venninne som
spiller hvit mot selveste Napoleon
Bonaparte:

1. d2-d3
Respekten er der!
1.

for døves 50 års jubileumsfest 12.
september var det en stor opple
velse for oss døve å samles i Uni
versitetets festsal og se vår døve
prest og statsminister Gerhardsen
på talerstolen. Blant tilhørerne
var ingen ringere enn Oslo-bisko
pen og enkelte vitenskapsmenn.
Til festmiddag i Hjemmet for dø
ve var det rørende å se familien
Bonnevie Svendsen sammen med
de av skjebnen særlig hårdt ram
mede mennesker - døvblinde og
andre døve med åndssløvhet og le
gemsfeil. l det hyggelige selskap
glemte pastor Conrad Bonnevie
Svendsen ikke å underholde seg
med de stillesittende døvblinde
ved hjelp av fingertegn. Tross li
vets triste mørke viste den døv
blinde sin glede og takknemlighet
etter ca. 15 minutters snakk på
fingerspråket. Etter hva det er for
talt meg har døvepresten latt to
av de døvblinde stå ved sine sider

kommen avveksling i ensformighe
ten. Men det hadde også sine mot
standere. Kjent er således at Lud
vig den hellige i et edikt i året
1284 forbød sine undersåtter å
spille sjakk!

I Ibn Arabsjahs biografi om den
store mongolhersker Timur Lenk
(Tamarlan) som levde i slutten
av det 14. århundre, fortelles at
en dag da Timur Lenk satt og
spilte sjakk med en hoffmann i
keiserpalasset i Samarkand, fikk
han den gledelige melding at hans
yndlingshustru hadde født ham en
sønn. Nettopp da gjør Timur Lenk
et trekk som truer motstanderens
konge og tårn, og etter datidens
skikk roper han «Sjah-rukh»
(sjakk-tårn). Trekket ødelegger
fullstendig motstanderens stilling,
og Timur Lenk tar dette som et
godt varsel og gir sin nyfødte
sønn navnet Sjah-rukh.

Ifølge et gammelt indisk sag'n
skal sjakkspillet være oppfunnet
av vismannen Sissa ibn Dahir, til
underholdning for kong Sjiram.
Kongen ble så begeistret for det
at han straks befalte at sjakkspill
skulle stilles opp i alle templer,
og for å vise sin erkjentlighet ba
han vismannen forlange en be
lønning som skulle stå i et pas
sende forhold til gaven. Visman
nen fremsatte da det ønske at han
ville ha 1 hvetekorn for det før
ste felt på brettet, 2 korn for det
neste og videre stadig dobbelt opp
for alle 64 felter. Kongen syntes
det var et meget beskjedent øn
ske og befalte at kornet skulle
skaffes. Men under utregningen
ble hans skattmester mer og mer
bestyrtet. Det viste seg nemlig at
så mye korn fantes det ikke i he
le verden! Vismannen hadde for
langt over 18 trillioner korn, eller
nøyaktig 18446744073709551515
korn. Jordens fastland måtte være
76 ganger større og bestå aven
samlet hveteaker for å avle så mye
korn som vismannen forlangte.



Langland & Schei A.s

Smedforretning

Danielsveiten 13-15
Telefon 21495
Trondheim

Th. AAS
Etabl. 1889
Tlf. 20424

KULL - KOKS - VED

Lager: Rosenborgkaia
Trondheim

TRONDHEIM

Fasens Aktie-dampskibsselskap

Trondheim

A.S DROPSFABRIKKEN htj1la1
TRONDHEIM

Fabrikasjon av:
Drops, Drog(l, Lakrill, Pastiller og Karameller

SIMON ENGEN

Midt i Nordre Trondheim

.Spesialforretmng i fotoartikler

Besøl~:

;f1lTNKEGATE-NS CAPE

Adr. Dronningensgt. 30

vis a vis Stiftsgården

TRONDHEIM

THESA'LONEN

i Nordregt. 16

Trondheim

Telefon 24846

A. DROTNINGHAUG

FTUktforretning

Trondheim

FOTOGRAF SCHRØDER

Nordregt. 6 - Trondheim

Telefoner: 21612 - 21613 - 21614

Trondheim

Jernvareforretning

Centralbord 20689

ARVID FISCHE A.S

Kongensgt. 21, Trondheim

M. O S IN E S AlS

Frukt og Grønnsaker

Kongensgt. 15 - Trondheim

Telefon 23580

H. KLEIN

Krambuveita 2, Trondheim

,Mek. Verksted

Telef. 24377

H erreekvipm'ing

XanufaktU'l'

Skotøy

Autorisert Fordforhandler

Sveiseambulansen
R. Hatrem

REPARASJONER OG

MONTERINGER

Telf. Verkstedet 25390

Privat 20317

Innherredsveien 20 b, Trondheim

Tlf sentralbord 22202 - Trondheim

Rosenborg Dampbakeri
MAGNUS HELGESENS SØNNER

Rosenborggate 10 - Tel~fon 20120
Filial: Elgesetergate 27 - Telefon 20741

TRONDHE[M



TRONDHEIM

DYRE HALSE A.S
Bunkerkull fra kran - Kapa

sitet 80 a 100 tonn pr. time.

5 vann- og slepedampere

TRONDHEIM - TELEGR.ADR.: «HALSE»

B. I. BroderS88 A.s
Kolonial en gros

Trondheim

A. MENDELSOHN & SØNNER

Konfeksjonsfabrikker

Trondheim

A.S BILMATERIELL
Prillsensgate 37 - Trondheim

DELER TIL ALLE BILMERKER
PÅ LAGER

HUMLA
SUKKERVARE OG
NÆRINGSMIDDEL
FABRIKK

+--

TRONDHEIM

CHR. CHR.18TIAN8EN A.8
NÆRINGSMIDDELFABRIKK
Spesialforretning for bakeriartiklel'

Sent.ralbord telefon 2H l li! . TJ:{ONDHEIi\I . Telegramaur. : .Solskinn.

(;ItUL/nl
SKOTØY

O. A. MOXNESS EFTG. A.S

A. MOXNES
Kleistgate 10 - Trondheim

Grunnlagt 1899

SKOFABRIKKEN

NIDAROS
TRONDHEIM

Metallvarefabrikk

Blikk - Kobberslager

verksted



TRONDHEIM

OLAF HAMMERVOLL

Elgesetergt. 2 - Trondheim

VI LEVERER:

Smijernsradiatorer - elektriske og for sentral

varmeanlegg - Bøtter. baljer og andre jernvarer

Kontorutstyr - Emballasje av papp og blikk

Pappkasser.

')))f(?
(NOBIZJI ~OBØ FABRIKKER ~
oo~ ..

TRONDHEIM

Trondheim

BLOi\1STERFORHETNINGEN tlf. 2f>!)Ol

HANDELSGARTNERIET tlf.2078!)

HOLM Be CO A.S

Kolonial en g1'OS

Telegramadr. : Hansholm
Telefon 28 626
TRONDHEIM

Bakeriartikler

Marmelader

Trøndermeieriet A.L
TRONDHEIM

Hovedkontor: Innherredsveien 59 B

Avdeling: Erling Skakkesgt. 25

Ha,' De byggeplaner?

1,a OS8 se på dem. Vi kan gi Dem
veiledning og råd med nybygging,
reparnsjoner eller ombygginger.

ØVERGAARD & LUND

Murmestre
Søndregt. 20 - Trondheim
Telefon 27860 - Privat 2657!!

FINNE & KVENILD A.S

Kolonial en gros

•
Trondheim

Bernhard Brænne A.s

Ullvarefabrikk

TRONDHEIM



DRAMMEN - TRONDHEIM - LØTEN - SVELVIK _. IWNGSVINGER

Prinsensgt. 28 - Trondheim

Telefon 26600

Daglig nylaget fiskemat

1. kl. Herre- og Dameskredden

Munkegaten 30-32
Trondheim

Telefon 26622

.J. HORGS

BOK,HANOEL

TRONDHEIM

A. VOLD l.S

Spis på

«TRUBA.oUR»
Restaurant

Telefon 24321
Trondheim

GLASSMAGASIN

Telefoner: Butikk 22~99f>

Kontor 28871

Telegl'amaJr.: <GIasvaILl >

Trondheim

Alt i elektrisk utstyr
Materiell, Radio etc.

Autorisert installatØ7'

Petersen & Lynne A.s
Munkegt. 46 - Trondheim

LØTEN

Bryhn & Larsson's Eftf. I INGV. ,KRISTENSEN

A.s Svelvik Sandtak & Cementfabrikk

HELGE .JØRGENSEN

Assortert landhandel

Matrand

Tlf. Kongsvinger 5316

A. Nielsen & Sønners
Rørleggerverksted

E. Børresensgt. 8
Telefon 2650
Drammen

UtfØrer varme- og sanitæranlegg

Arne Andersen & Reidar Johansen

Sko- og Reparasjonsfabrikk

Tlf. 2409 - Drammen

Tlf. 105 - 123 - 71

Tømmermester

Frydenhaugvn. 8

Telefon 3734

Drammen

SVELVIK

A.s Beichmann & Ihlebæk
Ingeniør og Entreprenørforretn.

Nedre Storgt. 4, Drammen
Telefon 3845

UtfØrer all slags byggearb.
Spesialitet: Konstruksjoner

i jernbetong og tømmer

FRANTZ

~
..o-~~

HEGG
Hanclels(Jwrtne'ri, Lier

Telefoner: 6169 . 6179

Utsalg: Drammen, tlf. 2462

Støtt Døvesaken



TRONDHEIM

EINAR M. LOE
MURMESTER

~~~1JiA~
~_FARVEHAN-OEL '=.:

TRONDHEIM

Dronningensgt. B (ved Posthuset)

Telefon 24444 • 24453

Stadsingeniør Dahlsgt. 56 B - TRONDHEIM

Telefon 21212

Nybygg - Reparasjonsarbeid

C}J?oJøvmp,J~
,. o. UTGnøR ,
j~~~\:"1 e----~
'-I'L.~"'.E~-"""'=-~' '/_

~-

Jomfrugt. 13. Telefon 21375.

~
I.

KORTMANS FABRIKKER
Trondheim

Produksjon av:

Lys - Vaskeriartikler og teknisk-kjemiske artikler

Førsteklassci:l Optisk Forl'ctn ing

Nordregt. 2 - Telefon 20211

TROr DHEIl\f

BACHKE & CO.

c. LUND
Dampskipsekspedisjon

TRONDHEIM

Skipsrederi - Trondheim



B]!iRm~N - KR.SUND N. - ÅJÆSUND - MOLDE - MOELV

Als PYROX
Fabrikk for elektriske koke

og varmeapparater

ALNÆS CANNING CO.
Produkt av alle sorter hermetikk

Telefon 98 060 Bergen Telefon 1539 - 1818 - Kristiansund N.

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

Bebel Fabrikker A.s

Teknisk - Kjemisk Fabrikk

BERGEN - Tlf. 11 986

Bergens Saftfabrik A.s

Mmeralvandjabriken Nectar

Tlf. 15849 - Bergen

Bok- og Papirhandel

Trykkeri - Bokbinderi

Ålesund

I CHrR. KNOBLOCH

Rammeforretning

Kristiansund N.

Wulf Nykirken A.s
Tlf. 11795

Wulf Nøstet A.s
Tlf. 11316

Bakerier og Konditorier
BERGEN

R. JUELL8
Dampskibsekspedisjon

Bryggen 6, Bergen - Telefon 1191)1, 11909

Kolonial en .gros

Tlf. 10093

C. Sundtsgt. 27 - Bergen

A.S rM'OELVE'N
J E,RNSrTØPE,R I

Tlf. 6342
R:ingtromler
'Plogdeler

BRØDR. BRUN'VOLL

Motorfabrikk

MOLDE

Augustin Hospits
og ,Kafe

C. Sundtsgt. 24 - Bergen
Telefoner: 13684 - 12058

30 pene rom
God mat Godt stell

lllt i ln.øbler

JENS R. JENS~N

J onsvoldsgt. 8 - Bergen

L. MOGSTAD

BYG~lL GS- OH TRELAS'!'FORRETNIN(J

Tlf. 1332, 2106 . Kri!:tian"uno K.

Sterkodder Mek. Verksted

Kristiansund N.



K. KILhENS EF'!'F.
E. Chr. Knudsen

Jernvarer, kjØkkenutstyr, detalj

Kortevarer. tekstil, friserartikler

en gros

Engene 3 - Drammen

Tlf. 3865 - 3628 - 3728

DRAMMEN

Lier Sparebank
Drammen

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

LERRBTSUTSALGBT . DRAMMEN

o. Christensen & Søn
Grunnlagt 1884

Manufaktur- og
utstyrsforretning

ø. Storgate 2 - Drammen
Tlf. 4442

~~ '!IlALT UNDER ETT TAK~ __

Hvitevarer Kåper og kjoler
Sengeutstyr Alt i stoffer
Senger Pyntesaker
Møbelstoff Trik;:>tasje
Gardiner Strømper
linoleum Herreekvipering
Tapeter Gutteklær
Dekketøy Arbeidsklær
Barnesenger Babyutstyr

Drammens
Iskremfabrikk
Inneh. Rudolf Hansen

Konnerudgt. 20.
Telefon 2556
Drammen.

PLATEX
Treullplater

BYGGEK.JEMI
C. F. Lamm Kittelsen
Drammen - Tlf. 4918

OPLAINOS
G.JESTG,IVERI

Drammen

Telefon 2259

Egge IMeieri &
.Handelsforening

Assortert Fm'retning

LIER

Tlf. Drammen 9429

A.S AUTO-ELEKTRISK
E. Sko.Qst1'øm

Grev We<.lels pl. 3, telL lGG5

DRA1VIM E~

AND R. HANISEN

Møbelforretning

Godt utvalg - Rimelige priser

Haugesgt. 24 - Drammen

Telefon 3158

HAGBAR'TH AASHEIM I
Møbelfabrikk

Spesialitet:
Ek og Bjerk Spisestuer

Tlf. 3108 - Drammen

O. BER G ER U D

Skraphandler

DRAMMEN

-------------1---------------,--------------1
Ingeniør

IMIOSN',ESS & MOSN'ESS
Elekt1'isk

Installasjonsforretning

Tollbugt. 39 - Drammen
Tlf. 4064

D'RAMIME:N
MOTOR'KOMPANI A.S

Autorisert Fordforhandler

Tlf. 5238
Drammen

Drammens Glassli~eri & ~~eilfa~rik Als
Gr,Jlliall(l l:) . Drammen - TI f. 1065

FARGERI

L. Lund
DRAMMEN

0 --------------------------



Wallem & CO. A.s
BERGEN

CHANGHAI

HONGKONG
111111111111111111111111111111

Ull og Ullstrikk
mottas for tilvirkning av

Strikkegarn

Vevegarn

Ulltepper

Vadmel

Vattplater

m. m.

Kværndalens Ullvarefabrikk

A.S KROGSTAD

CELLULOSEFABRIKK

MJØNDALEN - ETABLERT 1893

•
Tilvirker blekt Cellulose



BERGEN - ALESlJND - KR.SUND N. - VALES'l'RA.NDSFOSSEN

Aalesunds Nye Rreditbank A.s
OPPRETTET 1931

Aksjekapital og fonds kr. 3.150.000,00

Allc vanHgc bankforretninger på inn- og uUnnl1 utførcs.

-------------------------------_._--

A.s Vestlandske Destillationsverk

Kontor: Bjørnegården, Strandgt. 21-23

Telefoner: 10 145 - 10 146

BERGEN

Bruksting
Tekstilier

Småmøbler
Kunstvevnader

Turistvarer

Når De kommer til Bergen, mil De ta turen
mnom

HUSFLIDEN
\'ågsalmening 3, Bergen

•
Tjære og Asfaltprodukter

Malervarer og lakker

Marie Mullers Kjæksfabrikk
Alversund

MQNGE & GJELDNES A.S
------
Skipshandel

Bygningsartikler - Malervarer

Kristiansund N. Telefon: 2179 - Lager 2213

Nils T. Reigstad & Sønner
Lærfabrikk

Valestrandsfossen
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