Sa gik den
SOlTIlTIer•••
... - og varm og god var den og sa.
leg var i Norge i 8 dage, rejsedagene iberegnet, i den aller varmeste
tid - og midt i fellesferien! leg havde
lzest om alt det fine, man fandt ved
de nye vejanlreg i Vestfold, men alt
var stengt og ingen var hjemme, sa
jeg fik desvarre ikke set noget
denne gang , men ma ske har de
fundet mere til nreste ar, sa holder
jeg ferie pa en anden tid!
Den familie , jeg besegte i Ten sberg, kerte mig
til Bjordam en se ndag med 30 ° ude - hva der var i
bilen, ter jeg ikke trenke pa.
Manden i familien spiller trek spil og Bjordam
samler pa dem og spiller gerne selv, sa det blev et
par timer med musik for fuld udblresning! Sa der
var god tid til at se pa sten. Pa hjemvejen fandt vi
et sted at bade, det kelede lidt.
Sa togjeg Larvik-Skagen hjem, turen til Fred eriksha vn tager ca . 6 timer, den anden noje s med
sma 3, det var en beh agelig forandring.
I Skagen var der mindst 30° og masse menn esker overall. Der var god tid fer toget gik sydpa, sa
jeg besogte Ravsliberne. Han har en forretning
fuld af ray og det er j o altid pent at se pal
Der er altid meget ray i Danm ark for tiden ogsa
Pol sk og Esti sk. Det danske ray er fra tidlig tertier, da der var delvis tropiske skove, men meget

af det ray man find er lang s kysten er kommet med
isen fra de balti ske lande, og det er meget yngre
rav, fra andre slags trreer. Men man skal vist v:ere
ekspert for at se forskel.
I Aalborg skulle de have uddybet en ny havn,
og der kom en sands uger eller hvad de nu kaldes.
De skulle grave, sa dybden blev ca. 6 meter, men
sa kom de over et lerlag og det man kalder et ravpinde-Iag med fine ravklumper, sa havnen blev
ca. 11 meter dyb, de stoppede forst, da de var
bange for, at den nye mole skulle tage skade.
Da de gravede ud til broen mellem Fyn og
Sproge fyldte de det opgravede ud lang s kysten,
men da det var fuldt af vand svemmede ravklumperne op og fristede folk til at samle, men det var jo
mildest talt livsfarligt, det var rene kviksand.
Mange hilsener fra Danmark

Ellen

ViZ du ha ncermere opplysninger om BOG/NAGS- messa i
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