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Norske DØves 14 andsforbund kan i åt
Feire silt 25-31"s beslåen, idel del ble slif
1('\ dell 18. mai 1918. I dell anledning
skal herunder gis en kort historisk be·
r('\ning 0111 landsforbundets stiftelse og
dl:ts virksomhet.

Det var den 18. mai 1918 da det til
dØveskolens gamle erverdige bygning på
ekt historiske så velkjente sted, Kalv
skinnet i Trondheim, stevnet sendebud
fra forskjellige deler av landet. Det \'al
lang\'egsfarende folk. Fra Oslo i Viken,
fra St. Svithuns by, Stavanger i Ryfylke,
fra den gamle kongestad BjØrgvin der
\'esterpl, fra Hålogalands gamle histor
iske sted' Trondenes, ja hell fra Tnll11s
der langt nord Illot Bjarmelands funk
lende midnaltsol mØlle sendemenn. Hva
var det som samlet disse gjeve i St. Olavs
gamle by? Jo, her hvor så ofte fra gam
mel tid nordtnelln møtte til rldslagning
- her skulde også en stor tanke, en sam·
lende ide finne sill virkeliggjørelse. Her
skulde stilles d latw.isforbwid for dØve
for det hele land.

Men selv om t;Ulken da skulde sØkes
realisert, 53 var dell dog av eldre dato.
Til forskjellig tid ut gjennom årene var
SI>Ørsm3lel om ell større sammellslutning
av dØve oppe til interessert drøftelse blanl
de enkelte dØveforeningers medlemmer.
Men 11 sØke tanken realisert hadde visst
nok ingen prøvet fØr.

De forskjellige foreninger arbeidet is(">
lert hver på sitt sted - arbeidet godt
og målbevisst for å fremlIle sine interes_
ser. Men likeså visst som dette, å samle
de enkelte dØve 111 hvert sted i en for
ening var en smukk lauke og et godt
nlll til 3 ~gyntlC med, likeså visst måtte
den tid komme da disse foreninger fikk
felles OII]Jgner å lØse - oppgaver som

de ikke kllt1l1e Ijfse :Ilene, men i samlei
flokk. - Så kOlli dell ti(l da fellesopp·
gavene trengte seg fram til lØsning pfi
en sådan måte at en sammenslutning
fra det hele land måtte ordnes, hvis ar·
beidet skulde kunne nåes.

En av de mange SOlli innså dette \-ar
da\'ærende formann i De Dø\'cs Forening
i Trondheim, dØvelærer Johannes Berge,
SOlli utar~idet plan for samltlClISlutnin
gen og et forelØbig arbeidsprogroun. Dette
ble forelagt ~styrelsen for dØveforenin.
gen i Trondheim den I. mai 1917. Sam
tidig framsatte herr Berge forslag for
bestyrelscn om at dcnn~ retter ell hen·
vendl'lse til lalldcts Øvrige dØveforeninger
mcd forespØrsel om de vilde være med å

dann~ et landsforbund for dØve. Herpå
innlØp bekreftende svar. Saken ble den
19. september samme år forelagt Trond
heims DØveforening med forslag om at
denne stiller seg som innbyder lil dan
nelse a.v et forbund av dØveforl!"lIingel
for det hele land. Delte ble \'edtatt en
stemmig, og i henhold til delUte beslut
ning Ulsendtes så den 18. oktober 1917
innb)'delse til dannelse a\' landsforbund.
Man enedes om at dØveforeningelte skulde
sende representantcr til Trondheim for
Il stifte en organisasjon for samarbeid
mellom landets dØveforeninger og møte
hIl.' fastsatt.

Dct konstiluerem.1e møte holdIes pinse.
aftell den 18. mai 1918 i lærerværelsel
p.\ den oH. skole for dØve i Trondheim,
sum da\'ærende skolebestyrer Løcke \·el·
\'illig hadde overlatt til møtets avholdelse.
Det mØtte representanter fra TromsØ fru
Inga Dahl, fra Harstad herr hotelleier
M. Sivertsen, fra Bergen IlCrr skredder
mester A. Relldedal, fra Stavanger herr
skonlakermestcr S. Hauge, fra Oslo herr

kobberstikker R. Ziener og for TrOlld
heims DØ,'eforening \'ar \'algt herr dØ\'e
lærer j. Berge. Som mØtets sekretær
fungerte velvillig frøknene Holtermann
og J. Griff, som begge \'ar medlemmer
av Trolldheimsforeningens bestyrelse.
På dette mflte, sonl ble ledel av herr
Berge, ble c:Norske Dj'ves Landsforbund:.
stiftet og lover vedtaIl, og styre for for
bund ble også valgt - alt under fOrbc·
hold a\' foreningenes godkjellllelse
som seinere fant sted.

Det fØrste forbundsstyre kom til ~ be
stå av de OVC1ltlC\'nte 6 representanter,
a\' hvilke dØvel. Berge ble \-algt til for·
mann, kobberstikker Ziener ble valgt til
\'iseformann, skomakermester Hauge til
kasserer og skreddermester Rendedal til
sekretær. De Øvrige styremedlemmer ble:
herr Sivertsen, Harstad, og fru Inga
Dahl, TromsØ. Revisorer ble: herr Jla
slOI' Larsen og herr 'forjus RolJeid,
Stavanger. Som symbol for del nystif·
looe forbund ble etter herr S. Haugu
vedtatte forslag: 1'0 sammenfØyde hen·

d,,_ \C><h~

Herr~ ble ifølge møtets referal
hjertelig takket, fØrst fordi han hadde
tatt initiati\-et til lalldsforbulw.iets stiftelse
og dernc$t for den dyktighet og e1,k·
\'erdighet Iwormed lian hadde ledet møtet.

Så var da den ofte omtalte landsorga
nisasjon trådt ul i livet. Dens oppgavel
har i årenes lØp værl mallgl', og en rekke
henvendelser og \'edlatle resolusjoller ble
stndt til statsmaktene. Lalldsforbundets
fj;rstc arbeid - et andragende til stats·
myndighctelle, stortinget, ble kronet med
hell. ForbUlldets andragende gjaldt be·
vilgning til opprettelse av to helt seh'
stclw.iige presteembeter, det clle for del
nordlige og det andre for det vestlige
Norge, med bopel for prestene henholds·
\'is i Trondheim og Bergen - Den neste
\'iklige oppgne \'ar arbeidet for oppret
telse. aven rortsettelseskole for dØve, ell
skoleplan som no allerede er lykkelig re·
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Dø,'es Idrettslag, Trondheim, avholdt
sin arlige generalforsamling den 14. fe
bruar 1942 i dØ\'ekirken, Da døvefor·
eningen har leid bort sirlt': lokaler \':ll
annet lokale ikke å oppdrive. Fral1unotd
\'ar meget godt. Formannen. E. Myr·
\'ang. Ønsket medlemmeilC \'elkommen og
erkla:rte generalforsamlingen for salt.
Årsberetning ble oppkst og godkjent,
regnskapet likeledes godkjent. Et forslag
om at styremedlemmer burde fritas for
komitc-arbeid p1 hylla ble enstemmig ved·
tatt. Lo"komiteell som ble opprlt':Vllt p.;
den forrige generalforsamling fremla for-

Døves Idrettslag,
Trondheim.

Rr!r.

Den 28. mars hadde forellingeIl general
forsamling i Fredrikstad.

rOl"lnallnell leste opp årsht'retn;ng" (ar
protokollen). Det framkom Sl>llrslllål om
festclI pli Larkollcn, Disse hle lles\'art.
Kasserercn Ic~te opl' re\'idert I'cj::nskap,
som hle I·e<!latt. Valg: FormanIl Od,1
Lohrrllallll, kasscrer Josd J-1ovdl'n, I'is<'
formann y, Andresen. Styremcdlem
Sofie Karlsen, all(' gjenvalg. Som nylt
styremedlem ble v:llgt ~Iagnhild ~lartill

sen, Suppleant til styret VI/, Martinsl'n,
Det ble ingen tid tilovers til n()Cn slags
diskusjon, Det "ar b."lre s1\.vidt dags·
ordenen var llnnagjort. da enkelte måltt,
sk)'nne seg til stasjonen.

hadde den JO. januar ell helt igjennom
h)'ggelig fest i Halden Handelsstands lo-
kaier. I alt \'ar det 40 deltakere fra øst
fold og enkelte fra Oslo.

Alle gevinster \'t'd udodnillgen ble h('n~

tct 01\' vinnerne, Utlodningen hral..tl' ('(
pent lite overskudd i kassen.

S;\ korn scrverinf:('u. Te og "mØl'lJr,Sc:1
med det deiligste pillegg en kumle tenke
seg. Og til slutt var det forskjellige
morSOmme leiker som alle dellok i. Ti·
den gikk, det måtte al'bryte:> trass i all
hygge. Ulldertegnede a\'slullet den u.11·
minnelige hyggelige ft$1 1I1ed alKlakt, OA
frambar lJå de dØ,'es vegTlC en hjertelig
takk til konsul ChriSliallSC'1I og frue for
deres varme hjerte o\'erfor de dØI·e, og
takket de alldre damer SOIll i årel"is hadde
stre\'d med å hygge for de dØ\'e på

K. U. F. Konsulen takkct for san1\':l.'ret
og håpet de i lnallge år framover m;itte
ha den glede å se de dØ\'e \ocnner i hei
nJeIl deres.

Hjertelig takk til Il\'er en!
Estl'r Prdrrsl'II.

Vestfold.fraLitt
Lørdag den 9. januar \'ar l..arviks dØve

med sine gode \'cnner inncn K. U, F. sam.
let til juletrefest i K. U. r.s lokale. Pa·
stor BOllllCl'ie S\'endscn deltok.

Fru kjØpmann AbrahamSCIl åpnet med
en kort and:akt og frk. Barnlan Ønsket
velkommcn, Så var det gang rundt del
\'akkerl pyntede juletre. Og imens \-entet
\'i i spenning 1m presten som uteble
Togene er jo ofte meget forsiIlket. også
denne dag; endelig \'ed lO,JO-tiden tla "i
hadde oppgitt hållt':t ankom lIresten, og
fØrst da ble det riktig fest,

Det ble så scn'erl te til medbr:akt mat
I pauscn kom to forsinkete'julenisscr bæ
rende ell stor kurv mellom scg, e1l litelI
klapp \'ar det til alle. SOlli moret SC'g stor
lig o\'er de pussige gavene. Pastor Bon
Tlevie S\'endscn talte så ut fra juleevan
geliet, som grep alle. Så \'ar del igjel1
gang ruudt treet. S1\ kom det brus SOlli
ga\'e fra konsul Christiansen og frue.

Frk. Bannan a"sluttet den hyggeliRe
fest med en takk for salll\'ærel og takk
til presten som var så snild og kom, pa.
stor Bonne\'ie S\·endsel1 avsitIllet med a
lyse velsignelsen O"er de tilstedel'~n:nde

Så hadde Vestfold DØveforenilll; fest
i Sandefjord sØndag den 24. januar, hel
Ileltog pnstor Stokke, i\I:lrlge dlfve var
møtt fram, festen tok sin heg'Yllllclse 5;'1
tidlig som kl. IS Ilå grulill av tog-forbin.
delsen,

OLAN

dog holde ~illC 111f.!tcr i 7 mlll1(."(lcr, silml
årsftst og mØler i bededagshclgcn til
tross for dens slØyfing. Foreningens virk
somhet er sterkt redusert, mØrklegging
og brenselsforblJd har også lagt hemnin~

Ref i arbeidet. Man har dog hatt r3d
dighet over lokalet hver spnd;lg og ans·
dag i den fØrste: halvdel av del år som
Rikk. Kvinnclorcnil1gen har Id. grunn av
forholdene innstilt sille mØler i lengerf'
tid. loen fra llO\·cnlbcr 1942 har den gjell
O!llliatl sin drksoml.et og holder møter i
Goodtcmplarlokalet på lla\'oIlen sammell

med Døves Idrettslags kvinndorcning
Iwc:r annelI fredag. Idel vi ser tilbake
llå de trt: krigdr som har Qtt sitt preg
~ foreningens drift og arbeid, må vi si
at vi cr glad for at del dog har vært mu·
lig for oss å kUIII~ samles annet steds i
all I."nkclthC1 og holde forbindelscn ved
like Il~ h\'erandre tross mØrklegging
og andre av krigens vanskeligheter. Vi
lever aUe i det beste håp om at vi kan
sc en Iyscre tid i mpte, så foreningens
virksomhet atter kan kooune i gang i sin
fulle bredde. Ved valgene ble samtlige
SOlli stod for tur til å Ultre, frk. Siri·
anlla Kjpren. Olav Digre og Lunde Jo
hansen, gjenvalgt Ined akklamasjon
SUPllleantene, fru Lilly Baardsen og frk.
Borghild Hegdahl ble også gjcll\'algt, det
samlIle var tilfelle llIed revisorene Th,
Weuberg o§ Carl Carlsen. 'fil festko
mite ble valgt fruene I-Ianlla Eliassen og
Stiua Br:cndho, frk. Borghild I-Iegdahl,
Bernhard B:lardsen og Olav Gj,crc De I Festkonllteens formann, r. Nybel'g,
to sistnevntc hle ogs;i gjcnv;llgt til hlbli. Ønsket velkommen, l1\o~etle~ c,kaffe) ble
otckarer, Tit underkasscrer valgtcs en- servert til medhr~kt JlMt, Ltt~']!~ holdt
stcllIlIlig hen Al'ild .Moslet FOICmngen~pastor Stokkc et lI\:creSS:lllt foredlag Oln
blir 45 lir lil hl~stcu, men Ila grUl\n a ... r. nytten for den dØve av fl melde seg SOI'l

. r deltager I et av dl: mange kOll'C51}Q1l'vanskelighetene blir ([eIlIll' Jubtlcums cst
utsatt inntil videre, Til slutt behandledes dansekurser som vitue I',ere til stor
l'n del imJre anliggender. hjelp for deres framtidigc yrke, Det \'al

så utlodning aven del g;enst:lnder. og
De Døves sykekasse holdt samme kveld

ungdommen tok fatt p1\ leiken, mens de
og samme sted silt 39, årsmøte, med ml"

som cfp1te:t seg gamle salt godt gjl'mt
get godt oPIHlIllte, undcr ledelse av for- bort i ell krok og pratet h)'ggelig s;alll.
manncn, herr Ole Anderssen, Arsberet·

men. En helt igjennom hyggelig fest
ningen for 1942 0I111lestcs, godkjentes og Og hjertelig takk til llilstor Stokke for
ble vedtatt, det samme ble tilfelle med

besøket.
årsreguskapet. FØlgende stod for tur tit Så fest igjen lØrdag den 27. februnr,
å ultre: fru Thea Bolten, Carl Carlsen

denne gang også for Larviks dØve hos
og Ole Anderssen. SistnevIlte fral:lad seg

konsul Christiansens i deres hyggelige
gjelwalg da hun hadde sillet i styret i heim. Vi hadde i det lengste håjlt':t 1\ Hi
38 år, derav 20 år 5Ol11 formium. ~Ien

en av våre egne lIrester til festen, men
eller inJllrengende henstillinger gikk han det gikk nok ikke i lås, og i stedet kom

med 111 , la seg ,'eIge p.5. ny, de to andre sokneprest Ljosh'eit for' tale. Konsulen

ble også gjenvalgt. Suppleantenc fru Ønsket \'elkommen med kaptein Bralleng

Jette Svendsen og Tore SkjØrestad gjen- som tolk, hvoreller kaptein Bratteng og

valgtes, likeledes gjenvalgtes fru Sigrid lØytnant Jørgensen sang et par sanger
\'akkert tolktt. Soknepresten talte så

Vold og Sigurd Aune som revisorer og O\'er emnet Den sarnaritanskl' kvinne ved
underkas.serer Carl CarlSCII gjenvalgtes. Jacobs brØnn, hjertegripende tale som

holdt alle fangen. KallteinelI tolket p.i sin
fille m1\te for de dØ,'e.
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O\'en~tr\l:nde rl'gHskaper l'r St'lIllt lil
Kirkcdellarteult:lllel lil revisjoIl og desi·
sjon.

Utdrag av regnskapet for
Ingeniør Waldemar Ramms og hustrus

legat for døve.
1942

Hva de sa:

900.00

J 000.00
713.J.l

306.25

3000.00

535.00
3064.55

kr. 11862J16

kr.690ll00
:t 1962.06

legat

Utgi/Irr:

Heh. i statsohligasjonl,'r .
I bank .

U!yifla:

Anhrakt i statso1.Jligasjollel':
I oblig. Norges Hypotekb.

3\12 pel. IAn av 1941. Serie
2 a kr.

J oblig. Norges Hypolekfor
euillg for Næringslivets
3% pet. lån av 1942. J.
serie :t

Omk ved kjØpet .......• :t

L"lbelah renter fra 15.-7.
til 29.-10. :t

Ctb. li\'rentl' til fru Anna
\Vinlher :t

Ulb. lh'fellte til frk DagIlY
Dahl............. :t

Beholdning i bank ... :t

kr. 38519.14

I. lIa~en 57.7 Sl..'k.
l. Næss 58.A sek.
J. IlrurlC 702 sek.
~. Ohlla 72.7 sek.
5. Hulberg 75.9 sek.
7. Gjære 113.6 sek.

og hans hjelpere når l,fYlla merkes og
ikke komme med lImf.· rJd.

Result;ltene:

Gjære: FØrste gang jeg \';lr med i
s.'innl rI'llll. Syntes det var meget mor·
somt og er fornØyd med resultatet.

Holberg: Var uheldig med fØrste om·
gang i slalåmen. Amh'c bra. Utforreu·
nei fint.

Olma: Dcltagl'rne hadde meget hra re·
sultater i slalåm- og utforrenn. HållCf

kr. 8862.06

kr. 8576.58
:t 2~8AO

:t 37.08

kr. 38 519.1-1

kr. 36 893.26
:t I 106.25
:t 69.63
:t ~50.00

regnskapet for
Sofie Angen-Pettersens

1942

Utd"g av
Fru

l/lIIldter:

Beholdning 1'r. 1._1.--12
Relller a\· st<l.tsobligasjouer
B<l.lIkrenle ~........... . .

f.lI/uk hdllrllSfll .

r"rh\IIHlskasserer.

l,mltL·'a:

:\lollaH fra Oslu Skiftl'rell
Renter av ohligasjoner ..
Bankrenle .
Lån av Dpves Landsforh.

"Døves Idrettslag"
avholdt sitt fØrste renn i det nye år den
21. februar. Kombinert slal5.l11- og utfor
rl'nn. Værel \"ilr ikke det al1er besle. Det
regllCt og hlåste så hl~t \·ar derelter.
),Ieu humØret ,'ar ulmklagelig. Løypen
\"ilr i letteste lagel. Det deltok deune
gang 3 mann som aldri hadde deltatt i
slalåm- og utforrenn fØr. Disse var: O.
Gjære, A. BrUlle og E. Ohna. Ohna,
Bergen, deltok utenfor konklIrranse. De
greide seg allikevel Dra. Især Brune og
Ohna. Noen særlig elegant kjØring kan
111an ikke si del ble. Derti[ har gullene
alt for litcn Øl'else i å ta svingene. net
sel' ikke ]lenl III at en slalåmkjØrer tar
svingene i Sne]llogslil. Jeg må få slå fast
en gang for alle at de S0111 skal delta i
et l·enn har li holde seg unna oppmannen

sl:.g til rC\'isjoll a" lagets lo\'cr. L:lgcts
11O\'ærcndc lo\'... r har ikke tilsvart tiden.
Alle 1l3.r.lgarafer i den nye lov hle en
stcl1ullig \'edtatt. Det ble dog besluttet
å foreta en Iilen forandring i § 5. Solli
1(t\"koll1ile har fungert H. Moe. E. Myr·
\'allA og A. RØnning. Det ble samtidig
fremlagt forslag lil ordensregler fnr
.eranl~, cGranlyplassen> og badstuba
det. Del siste er ikke OJlI,fØrt cllno. ,-\11 ...
Ire funlag ble vallatt.

V;llgene: Myrvang, Næss og Tarstau
51 ......1 for tur lil å tre ut av st)'fe!. Alle
hle gjelll'al!;!. Suppleanter: H. Hanscn
og Q. Gjære. Revisorer: Lunde-Johan
~CII og C. Carlsen. Festkomite : L. Sør.
forslid, P. Holberg og K. Krisliallsell.
Skylte. og skotthrllkomitl:: J. Slldars
li(1, P. IlagelI og Q. Martinsen. OllP
m<ll1n for sommtr- og villteridrett : L.
Sddorslid.

Laget er i år 35 år. Det ble Il!'! /oIene
r;lJiorsamlingen vedtatt å slpyfe jubileel
og i stedet feire -«l-årsjubileel om 5 år.
Slik SOlli forholdene 00 er. er det ikke
mulig å kunne feire jubileet lJå ell verdig
måte.

I.aget har i året 1941 arbeidel l1Ie~et

bra. Både det SJlortslige og pkonollliskl'
n:,ullat er det beste på mange år. 1
"intersesougell er del i ah a\'holdt 8 renu
",om fordeler.M'g således: ol lallgreun, 2
slalåm og utforrenn samt I langrenn og
I sl;llåm· og utforrenn for damer. Del
tagelsen har vært meget bra i alle renn
De forskjellige klubbmestre ble: Lang.
rCllll: Kl. A: r. Holberg. Kl. B: H
I [ansen. Sla15111- og utforrel1n. KL A:
.\. Rfhmillg. Kl. B: P. Eidem. Damer:
1,:lllgrel1n: Il. Hæggdahl. Slalåm- og

utforrelln: ~1. Kolstad.
Som avslutning på g)',nnastikktlrsct hk

det tien 31. lIIai boldt en Oj)llVisning p:'
d,jveskolen. De forskjellige øvelser ble
fulgl med stor interesse a\' derene, herer
personalet og andre. InstruktØren, herr
K. Botten. var dommer. Den !xste i In-cr
gruPllC fikk Iwer sin premie. Det \'al
P. HaRen fra Idrettslaget og R. Einrllo
fra O,I\·eskolell. LærefllCrsonalel \·ed

~kolen hadde salt opp en I)remie til den
a\· skolens elev SVill hadde gjort de slØr·
~te framskritt. Underlegnwe husker ikk~

Ilanlet lJå dell som fikk dellIlC premie
Samme dag ble det holdt klubbmtsler·

~k;lp i stille sprang innendØrs. Her var
l.e\·angergllttene frampA som fØr om
årene. Deltagelsen ,'ar her meget god.
.\. Rjlstad ble beste manII.

Dell n)'e ir[rettsp[assen ved cGranly:t
hle Ilessverre ikke fCfllig <!elte lir, men
var :lIlikevel sA brukbar at klllbhme~lel'.

~kall('l kUllde hnldl's der.
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ikke gutta er sinte llå meg fordi jeg hcU
tet med meg regll heimdra (Bergen).

Hagen: Var meget heldig med annen
omgang, men falt i fØrsle. I utforrennet
maue jeg bruke stavene for å få fart da
jeg ikke hadde særlig god glid på skiene.

Næss: Syntes det var det rene grise
vær, men humØret var lli loppen. Val
heldig både i slaUm og utforrennet.

BrUIlC : Del var fØrste gang jeg val
med i slikt renn. Falt noen ganger, 111('11

fikk da karrel meg i mal 11..1. et vis.

Mosleth, oppmannens assistent: Syntes
deltagelsen \"af bra tross rtgll og norden·
,-jnd. Bwre lykke nesle gang.

cEruh..

Gamlehjem for Døve har
no 276,770 kr, i formue,
V.kre minneord over JOUI'DIIIU.'

Ea1diu. C.rlllen.

Gamleheim for dØve i del llordenfjell.
bke holdt årsmØte den 12. mars i Trond·
heim. Som "d kjent var a\"dØde jour.
nalist Egd. Carlsen formann og primus
Illotor i dttl~ forttling - så møtets le·
der, viseformannen, skolebtstyrer Lang.
aaker, uttalte fIoOtll antrkjellntnde ord
o\'er herr Carlstri. I 13 år. sa Lang·
aaker, var han formann, og i ham hal
foreningen mistet dell som mer enn noen
annen var inne på <len sak man her ar·
beidet for: å reise ('n heim for gamle
dØve. Det ble ikke slik at han kom til
å realisere planen, men vi ,kjenncr dell
og vil arbeide elter den. Vi minnes ham
for hans lange og interl'sS\'rte arbeid og
for hans utpregede pcrwnlighet.

Varafomlannen leste opp rl.'gnskapCI,
.som viste at foreningens inntl:'kt i 19-J2 er
stegel med 9251 krontr - slik at dell
no ulgjØr 276770 kroner. Det ble under
møtet, særlig lI\' l);Istor Hdtye Skolll:'rud
framhevet at det var stort behov for en
slik heim. Dø\'e fØler sterkere trang enl1
andre til å v;ere sammen, ellers hlir eie
ensomme og utcllfcof,

Valg: Val'afOl'mil11lICII, Iierr Langaaker,
ble valgt til formann og dØvellrest Hef
tye Skollerud ble varaformann. Som nylt
styremedlem valgte.'! dr. Signe SweT1ssol1.
Gjenstående i styret er Sigrid Vold,
kasserer, og Borghild Olsen, sekretær.
Var.tmenllel1e ble gjenvalgt: Anna \-Vik,
FrØydis Brekke og Casllar.t Rl:'iersell, og
revisorene lærer Brekke og K. Petersen.
Foreningen har no 223 medlenllner, men
den Ønsker sikkert mange fler.
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Liten søkning til
Døveskolen.

Foreldre t.r ikke sende b.rna no.

De ble for CII tid siden Skre\'el i CII
Oslo·avis at tatlet IIå elever ved dØve
skolenc har g;\tt sterkt neo i de seinere
!lr. Fra 350 t.'lever tit ca. 200.

Under en samtale i går mell bestyrer
'av TrOlldheirn off. DØveskole. Langaaker,
SIJØr vi ham om hvordan dctte hcnger
sammen.

Noen lill:Jakegang kan vi notere. sier
herr Lallg~ker, som slt}'ldes bedre so
siale forhold og lettere adgang til læge.
men jeg tror ikke man skal være for Ol"
lilllistisk hell('r. Saken cr dell at Illall no
må regne med at foreldre f. eks. fra
Finnmark og det nordligste Norge i det
hele tatt ikke tør sende barna sinc av
sted den lange vegt.'n til Døvcskolen ht.'r
i byen. ~lal\ge dØve barn sitter rundt i
heimene og kommer ikke pa skolc. Elter
krigen vil vi få overåringer av dØvt.' inn
llå skolen, i hvert fall her i byen.

- Hvor mange ele\'er har dere i ar?
- Vi har ikke mer ellll ca. 95. el me·

gel lavt tall, lavere enn noen gang fØr.
~lells \,i \'aliligvis btg)'llner med -4 fprste.
klasser, har vi i lr ikke lau OPI' elever
liI mer enn 2 fØrsleklasser. Og det tallet
kommer ganske sikkert til å øke nar
forholdene igjen blir normale. Ja, da
tror jeg vi må gjøre regning med et
ganske stort innrykk.

Fremmedord
Asfalt - jordbekk, brukt til gate· 010:

\·egdekke.
Asimut - dl:'l1 vinkel SOlli en stjernes

h.sydesirkel danner mM stedets med·
diall.

Aspiranl - en SOlli Ir.tkter etter lIoe:
ansØker, embttskandidat.

Assesor - medlem av domstol h"or det
er flere dommere.

\ssistanse - histand, hjelp; assistent 
medhjelper.

Assortiment - \'~II't'llt\'alg: assort('re 
dele sortene, forsyne med et fullstendig
forråd av varer.

Assuranse - forsikring; assurandØr 
den som overtar forsikringen av 1101:.

Astma - sykdom SOlli ytrer seg llIed
sterk åndenØd: astmatisk - SOllI lider
av astma, stakkåndet.

Astrakan - fint pelsverk fra ASIr.tkan.
ASlrofog - 5ljernetyder: astrologi 

stj ernetyderkul1sl.
Astronom - stjernekyndig : astronomi _

læren om himmelle~en~ene.
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Asur - hil11l\1elblå farge.
At:aksi - mange! på herredØnunc O\'cr

musklene. ohe som følge av rygg_
margstæring.

_·\teist - gudsfornekter; ateisme 
gudsfornektelse.

Atelier - arbeidsrom. især for kUII~tllerc

og fotografer.

AtellCU1l1 - hflgcre skole eller I:crd sel
skall; lesesal, IClleselskarl.

Atlantis - sagnlalld i Atlankl·havct.
Atlas - sallilillg av lalldkarter, billedCI

osv; den ,Sverstc: halshvirvel.
Atmosfære - luftlaget omkring jurdcn;

målC('nhel for gassers trykk. st<:mn;ng,
tenkemåte; atll~sfærisk - SOlli IIØrer
tilluftkretsen : atm. trykk - del trykk
atm. ØVl:'r p.'1. I cm~.

.\10111 - noe liddelig; millbte tenkeligc
del av noe: dCII minste dclclI av ct
kjemisk grunnstoff.

Altachc - me<!hjell>cr \'cd ct gcsalltsk"ll,
attachert - ansatt ved.

Altentat - inllgrell i Cll allIlellS l'enighet;
forsøk Ilå cn furbryteIse. især mord.

Allest - vitnemål, allesterc - sladfest~',

Attraksjon _ tiltrc:kningskra!t; allra

hcre - tillrekke.
Attributt - særkjenne, tilbehør; (i gr.t.

matikk): nærmere bestemmelse til et
substantiv.

Audiens - forc:tredc: hos en fyrste eller
minister.

Auditiv kalles et menneske SOllI leit 01111

fatter og husker lydbilleder.
Auditorium - læresal, særlig 1111 ulliver

sitder.
Auksjon - offcntlig sal!!, hvor hll)'st

by<lende r~r tilslaget.
Aula - hall. forsamlingssal, særlig på I

ulliversite1l:'r.
Auto - i ialllmenSl:'tllillger «selv-t.
Autobi~raf - en som sch' skildrer siU

leynet.
Autogen sveising - sammensmelting av

berØringsflater ,"ed hjdp aven slikk·

flamme.
Autogiro _ r1yvl:'maskin som stiger lodd·

rett opp.
Allgraf - selvskriver, kop;ermaskin:

egenhendig skrivelse. Ilrø"e på en per·
sons h3ndskrift.

A\ltokrat - selvhersker.
Autorisasjon - bcmyndigelse, rullmakt.

stadfestelse. Autoriscre - godkjelIne
til bruk: al1torilet - verdighel. myn·
dighet; autoritært st}Te - hvor mak
len ligger hos en enkelt pcrSOIl, som
ikke har folkerepresenlasjonttl vt'd sin

side.
A\'a! - kausjon for I:'n \'cksd: avalere

_ kausjonere for cn veksel.

Avanse - forspraug, framskritt.
Avansement - forfremmelse, befordring.
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Awulsere - fodrenmIt, rykke fram
thersjon _ Illotbydelighet, uvilje.
tI, vertere - kunngjØre, lyse (især gjen·

nom en a\'is).
Backfisch - llike i overganstiden til den

voksne alder.
BaL'(ln - strillet rØkt flesk.
Bagasje.- reisetø;;-, OI'Ila-kning.
"agatelI - .i>måting, ul~tyddighel.

Baisse - \'erdipal,irers fall og kurser p.l
bØrsen.

Bajonett - stØtvlpell som settes på
geværet.

Bakhun - de hord sonl skjærc:s a" sidelle
llå ell tømmerstokk.

Baktuier - fellesnavn llå et stort antall
arter lI\' lavere mikroskopiske organis·
mer, som forme~r seg sterkt og fram
kaller kjemiske forandringer i \'æsker
eller \-ev, hvor de oppholder seg: opp·
ha\' til forråtnelse, gjæring og smitt·
somme sykdommer.

BakterieJog - bakterieforsker.
Balalaika - russisk trekantet mandolin.
Balanse - vekt med to skåler, likevekt;

forholdet mellom innttkt og utgift H~d

et regnskaps avshJtning: o\·erslag.
Balkong - ållel1 utbygging utenfor et

vindu eller en dør; altan.
Ball - danseselskaIl.
Bal.i>am - tyktflytellde saft, 'Il}vendt i

lla-d}'mer og lregemidler, balsan;ere lik
- sprøyte inn stoH som hindrer for
råtnelse.

Bambus - trOllisk grasart, stenglen an·
\·tndes til stokker, mØbler o. l.

Ballal - hverdagslig, forslitt; banalitet
- forslitt sannhet.

Bandasje -- forbinding om et sAl' elles
el forvridd eller brukket lem.

BandasjiSI - en SOIll lager og selger
forbilldingssaker.

Banderole - liten vimpel, fane; stemplet
omslag for sigaretter og andre tobakk.
varer, som det innkreves b.-slmll for.

Banjo - strengC'instrument med tromme·
skinn.

Bankerott - fallitt, innstilling 31' betalin·
ger.

Bankett - festmlltid.
Bankier - kjppnl4lnn som driver bank.

forretllinger, handel med veksler og
statspapirer.

Bankobrev - verdibre\'.
BankØr - bankholder i hasardspill.
Banner - fane.
Bantam - lett \'ektklasse for brytere og

boksere.
8.lptist - mMlem av tn kristelig sekt

som forkaster bamedipen og bare dØ·
per voksne mennesker.

Bar - skjenkested for spirituØse drikke.
Barbar - grusom, ulldertiden også ll\'i

tende menneske. Barbari - rå1let, gru·
sonlhet,
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Personalia
Enkefru Stilla Bnendbo, 'rrondheim,

f"he 70 år den Il. april.

•
Frk. Astri Gabrielsen, Drammen, er

blitt tildelt stillClldiulII av utdannelsesfl,ln
det for dpve.

•
Statens Gartnerskole avsluttet sine kur

ser den 24. nl4lrs med en elIkei tilstelning
i Hån(l\'erkeren, Oslo, for lærere. elever
og sensorer. LandbruksdirektØr Thomle
\"ilr til stede og delte ut eksamensvitnes
byrdene. Blant de 15 de\'er som ble ut
eksaminert var også Johannes $eglem
Rekkedal fra Luster i Sogll, sonl fikk
hO\'edlmrakterell 1.8J.

Han gikk OIlP som ekstraordinær eie"
da han var dpv og ikke kUllde delta i
undervisningen, men oppholdt seg \'ed
skolen i "inter og deltok i pveIser, ut
ferder m. v. No i vår har han a\'lagt
l,rØver i begge årsklasser og har demled
fatt full eksamen. Det er en prestasjon
Rekkedal har full grUll11 til å være stolt
av.

•

Barearole - skippervise hos gondolfØrere
i Italia.

Bardun - tau, som støtter skipets master
og stenger.

Barium - metallisk grunnstoff.
Barkasse - stor skipsbåt, ofte drevet

med motor. Bark-skip - trelllastel
seilskip.

Barometer - instrument til å miile luft
trykk.

Baron - adelig grad under greve; ba·
ronesse - friherres (barons) kone el
ler daller.

Barrikade - stengsl"1 al' ollpstablete,
tunge ting, især over gate eller foran
dØr: barrikere - sperre ved ba.

Barthianisme - kristelig trosretning, som
fremhever ml"nneskets ubetydelighet
ol'erfor Gud.

Baryton - den mannsstl"mme som ligger
mellom tenor og bass.

Basar - i Orienten samlinger av kjØl)'
mannshoder: i Europa ofte l1aVII på

store utsalgssteder; tilstelning hYOI
man lodder ut forskjellige tillg.

Base - kjemisk forbindelse av metall,
surstoff og \"illUlStoff; danner samnlCll
med syre salt.

Bass - dell dypeste lnannsstemme.
BasSCIIg - vannkum, dam; havne·ba. 

havn omgitt av murer eller molo.
Bastard - uekte barn; blandingsavkom

av foreldre av forskjellige arter: (f.
eks. hesl og esel).

(forts. neste nr.)
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Nylig avd,k1e frk. Ragnhild Sofie Lar
seil har ved testamentarisk forfØ,'ning
stiftet flere store legater i velgjØrende
øyemed SOlli alle skal bære hennes naVll.
lijemnlet for DØve på Nordstrand f~r

et legat Il! 50 000 kroner, hvis renter skal
brukes til ubemidlede dØ\'e som hjelp til
opphold 1,iI, heimen. For aUe legatene
gjelder den bestemmelse at personer fra
Ullern sokn under ellers like "j1kår skal
v:ere fortrillsbe.rettiget.

•
Enkefru Iuger Hansen, Oslo, avgikk

\'ed dØden den 17. nl4lrs. nær 84 år gam

me.l HUll ble begra\'d dl'l1 23. mars Ull
der stor deltagelse. De Døves Forellillgs
fornl4lnn \"ilr til stede og nedla en vakker
krans fro foreningen med takk for tro
fast medlemsskap gjennom mange år.
Pastor Stokke forreItet.

•
Fru Signy Stabell gikk' plutselig bort

mandag 22. lnars. Hun ,'ar i mange år en
kjem skikkelse \'ed Hjemmet for DØ\'cs
årlige basarer, hvor hun var en a,' de
virksomste stptter, og ikke sparte seg.
Hun 'lill' medlem aven krets av døve
og hørende damer som hadde dannet en
syklubb til beste for Hjemmet for DØve,
og som hadde sine sympter i hennes h}'g
gelige og gjestfrie heim i omtrent JO år.
Hun ble begral'd <len 26. mars under
enestående stor deltagelse. Pastor Bonne·
\'ie Svendsen forrettel og la ned kranser
fra syklubben og Hjemmet for Døve med
takk for alt trofast arbeid for de <lølOe.

Enkefru Mathilde Skarsten fyller 70
!lI' den 2. august 19-13 i Bergen.

•
Snekker Reinert Nilsen fyller 90 ill

den 23. juli 1943.

•
Harald Hartveit og Margit Garnes

har inngått ekteskap den 27. mars 1943
i Bergen.

for 25 år si~en.
(Fra spansk)

Formuen til den særdeles utmerke·
de senor don Juan Lobo vilde til
denne dag ha vært i stand lil å kjø
pe el hell fylke, hvis ikke hans ulykk.
salige mani for å skaffe seg stadig
lIere penger hadde forledet ham til å
sette størsteparten på spill ved spe·
kulasjon i mark. Til tross herfor er
han dog enno en ilY de. rikeste blant
de rike menn i Spania. Dil krigen
hrøt ut i 1914 hadde han lo millio
ner. Som små detaljer til å vise om
fanget av hans glans og herlighet og
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hans smak for komfort vil vi nevne
at han i det eksklusive c:Casino Iberi
ense> hadde til sin rådighet en privat
spyttebakke og egen biljardkø.

Da han ble klar over del omfang
krigsutbruddet vilde få, solgte han
sin bil, sa opp telefonen og avisene,
annullerte en kostbar bestilling 1

cOversjøisk Import> og tlIIskjcdigcl
hele tjenerskapet med unntak av sin
frlles gamle tjenestepike. Han fore
speilet seg cn økonomisk kalas/rofe
og avventet med ubehagelig heven
det tidspunkt da han måtte innrelte
seg på fl fore en levemAte som en
hvilken som helst lønnsmottaker. Slik
tenkte virkelig alle rentenylere, alle
forretningsmenn og industrifolk i Spa.
nia uten unntak i krigens fursle da
ger, og denne lunge frykt forsvant
først da pengene strommet inn i ue
res huser som en gass g-jennorn du
rene, og deres rikdom {,ktes.

Senor Lobos inntekter oversteg all
hva noe havesykt menneske kunde
ønske seg i sine villeste dmmmer.
Når han etterpå ble minnet om sine
forskremte, disposisjoner, forklarte
han det derhen at hilen begynte fl
hli umoderne, telefonen sjenerte ham
og tjenerskapet begynte å nære over
drevne forestillinger om den lunn de
hadde relt til å forlange. Men disse
forklaringer kom forst da det viste seg
at hans sauer var rene gull-daller og
treet fra hans skoger kom opp i sam
me pris SOlli mahognien før hadde,
og de andre produkter som hans eien
dommer frambrakte fikk hans seddel
bunker til å anta uhyre dimensjoner.
Uten å få noen rynke og uten il
ofre en svetldråpe, styrtet pengene
inn over ham, og likegyldig hvordan
han plaserte dem, fordobledes og at
ter fordobledes hans penger og yng_
let med en fruktbarhet som ellers
bare iakttas hos \'isse arter av fisk
og insekter. Denne personasje mrte
ellers ikke en finger og gjorde ikke
noe annet særlig fremragende i denne
hektiske periode, man kunde nesten
sammenlikne ham med en slags men
neskelig dam, hvori gull førende bek
ker fløt sammen, og han har for så
vidt ikke krav I)å mer oppmerksom
het fra vår side. Vi har bare vitlet
omtale en av de mange sider ved de
måler hvorp..'\ rikdommene ble skapt
i denne periode, og denne millionærs
navn har av seg selv fall i pennen
som den mest framtredende i de for
skjellige selskapers årsberetninger.

En annen borger av Iberina var
Enrique Mergar. livem andre kunde

s..i. beleilig ha oppdaget den uullom
melige kullgrube Cisconia i en for
fedrelandet så kritisk tid? I de niog
tredve første år av sin levetid var
han ikke i stand lil å gi noen for
klaring I)A de sladig gjentatte feno
menc:r med sine uhell som grosserer.
Hva han enn foretok seg mislyktes,
etterfulgt av et bitlert kjølvann av
protesterte veksler og en lang kø de
første dager i hver måned utenfor
doren fil hans hus av kreditorer som
brakte ham fil fortvilelse med sine
krav om å skynde seg med å betale
sine regninger. Han dreven Illefor
retning. Og fallerte. Så pruvde han
seg med en vinhandel som også gikk
fallitt. Og et arbeidsanvisningskontor.
Og s..i. videre...... Han beklagd seg
over sin skjebne og var nær ved å
miste troen Ilå forsynet. Han forstod
ikke at han var hestemt til noe
større.

Hvilken engel var del S0111 våket
over Spanias skjebne og gav ham den
innskytelse å ta seg en lur oppover
Monle Pelados skråninger den selv
samme dag han hadde lovel a dekke
en fordring på tusen pesetas? Sik
kert er det at Enrique Melgar, den
samvillighetsfutle mann, ikke kunde
forstå hvorfor han fant seg sittende
på en slein tre kilometer utenfor
byen på slaget fem og se på utsik
ten over havet med en sigar i mun
nen, når han kvelden før hadde sagt
lil sin kreditor:

..I morgen mellol11 fem og kViut på
fem kamIller De tit meg og får Deres
tilgodehavende utbetalt.>

Uten tvil adlud han en huyere inn
flytelse. Han kunde jo like godt ha
kommet til et hvilket som helst an
net sted. Røykende sin sigar så han
i sine melankolske betraktninger ut
over havet. Så kastet han sigarslum
pen og skulde til å slukke den med
stokken sin. Han knuste den og laget
et lite hull i jorden med stokken for
it grave den ned. Han la straks mer
ke til en lIsedvanlig lIIørk stein og
bøyde seg nysgjerrig ned, rorts:tltc å
grave, denne gang med fingrene, og
tok opp en for å ta den i nærmere
øyesyn, tok så opp Ire-fire stykker
og reiste seg .

Litt elter gikk han plystrende ned
over bergskråningen, og et par dager
eller visste man at han hadde funnet
en kulgrube, La Cisconia, på Monte
Paltado.

Selvfølgelig vilde ingen tro delte.
Folk husket at det en gang i tiden
hadde stålt en smie derI som hadde

silt levebrød av de heste- og kveg
drifter som var på veg til markedet
i San Antonio, og det ble påslåll at
det som Melgar hadde funnet bare
var den plassen hvor avfallet var
kastet hen. Men hvordan det no var
eller ikke, kom det temmelig snart
folk til Slede som borel og hakket
i fjellet e1fer prøver, og vogner kjurtc
i atle retninger og ble lastet med en~

slags sand av svart farge samt svar·
te kiselstykker på størrelse som et
hønseegg, med samme egenvekt som
granill og en halstarrig ildfasthet i
forbindelse med en egenartet fuktig
konsistens.

Det kunde Ila en måte sies å være
ganske urorbrennelig, hvilket bare
viste seg å være en fordel, idet det
ved gjentatte eksperimenter og for
søk på Asetle delle produkt i gllid
utviklet seg en lett røyk, grønnsvarl
DV rarge, så kvelende og med en slik
ulidelig stank al selv folk som hare
drakk det sterkeste brennevin ublandet,
hostet som gamle mennesker og Kråt
som små barn. I atle tilfelle avlivd
denne omstendighet det ondsinnete
ryktet som gikk i Iberina at det ikke
var annet enn alminnelig jord, da in
gen jordart i verden, selv ikke kirke
gardsjord, kunde stinke slik ved å
forbrennes. Og da det ikke \'iste seg
mulig å fastslå hva delle produkt he
Slod AV, ble det til slutt aksel)tert
som kull.

Senor Melgar fant seg snart repre
sentert i ,\'adrid ilV en uvedkommen
des sønn, og da det ble stor mangel pil
brensel siden England gikk med i
krigen og innskrenket sin eksport,
kunde man snart avsette all hva som
kunde skrapes ut av Mante Patlado.

Melgar ble rikere enn 0111 han hadde
funnet en gullgrube. Den største av
tager var Det fberiske Jernbanesel
skap (C. l. F. leses: La Compania
lberiense de Ferrocarriles).

Var det ille nok før å reise ut og
inn av byen med denne banen, ble
det no en skrekk selv for de modig
ste etter at kutler'e fra Cisconia-gru
ben ble iunført pA dens lokomotivers
ildsteder; vognene hoppet som ken
guruer og syntes hvert oyeblikk å
skutle falle fra hverandre. Konduktø
rene skremte vettet av de reisende
når de med tilsoteie ansikter og ditto
snipper viste seg lor å be om litt
tobakk. Når toget gjorde holdt ved
en stasjon, kom mesteren fram og
omfavnet lokomotivføreren, som han
hadde mistet håpet om å få se igjen.

Det var derfor ikke å undres over
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Små gløtt fra flygingens
barndom i Norge.

<It C. 1. F. i lange tider målle lide
under en økonomisk krise og lal'pc
des for penger til del ikke len~h 101
seg skjule al de' Vilr på randen av
sammenbrudd og var i ferd med li bli
desorganisert. Til stadighet vaT det
cl eller annet sammenstøt mellom
passasjertog og godstog, til sist ble
det så galt at forsiktige folk, som
skulde kjøpe billett, samtidig gjorde
forespørsel om hvilken last det even
tuell møtende godstog førte. Var del
høy, mel eller annen lettere 1asl, rei
sle de, men var det marmorblokker,
maskiner og annen tung last, lor ikke
li lale om sprengstoff, utsatte de rei
sen. Til slu Il kunde C. I. F. ikke
lenger finne noen lokomotivførere og
fyrbøtere som "ilde være så lettsin
dige li Ja seg anselle med slike mu
ligheter lor li miste livet, og så seg
nødsaget til å rekruttere sitt I)erso
nale med forhenværende frivillige fra
krigen i Afrika, som ikke fryktel noe
eller noen og frydet seg ved å leike
med døden. Ved togenes avgang gav
stasjonsmestrene signal med tårer i
øynene, og flagget ble heist på halv
stang på rådhuset i sikker påvente
av det uunngåelige.

Disse masseofre hørte opp da ma
skinene etter års slitasje ble nesten
ubrukbare. De greide ikke lenger mot
bakker, og de reisende fikk anledning
til, mot el lite tillegg i billettprisen,
å hjelpe lil med å skyve bakpå. Sel
skapet viste ikke sin arme råd. Aksje
kursene sank. En belgisk ingeniør ble
tilkalt. Den belgiske ingeniøren anbe
falte al man anskallet nytt materiell.
Denne løsning ble erklært for li være
absurd, da hensikten bare var å tjene
penger, ikke å bruke dem. En tysk
ingeniør ble tilkalt. Den lyske inge
nien foreslo at man solgle alt som
skrapjern og slo inn på andre linjer.
En enda mer absurd ide. Så vedtok
selskal)et .\ velge forhenværende mi·
nister X til administrerende direktør,
med en årlig lønn av tolv tusen du
ros. Eksministeren studerte sakene i to
dager og fant ut at jernbaneselskapet
strengte statens sllJlle. Han førte det
igjennom med del resultat at fra no av
kunde man dele ut dividender, Hl l'potl
og spe for de spanske, lyske og
belgiske ingeniører.

Enrique hlelgars kull gav disse rei
ser med selskapets linje en egen spen
ning av det uventede. Den gass som·
de produserte og som bruktes lil vog
nenl."S belysning, lyste snart blått,
snart grønt og somme tider spøkelses
aktig blekt, som svovelluer. Røyken

Jagerfiy farer i rasende fart over vire
hoder, bombefly drØnner etter, enkelt
dekkere, dobbeltdekkere, landfly, vallll
fly, store og små. Enkeltvis, 10 eller tre,
femten - tyve - -.

fra lokomotivene farget passasjerenes
hud så de oftcst liknet etiopiske neg
rer, til andre tider fikk de en løve
aktig farge. Men dette var bare for
bagateller å regne. En dag kom et
tog inn til Iberina, men ingen steg ul
på stasjonen, da alle lå bedøvet. Ut
viklingen av gassene fra lokomotivene
hadde også den virkning at flere per
soner i ørske steg ut på stasjoner
hvor de intet hadde å gjøre, med
pakkenellikker som ikke var deres.
Togene lant ofte på å stanse midt ule
på landet, og da kunde man lydelig
høre noen reisende sukke over sin
harde skjebne. Når dette hendte, gikk
fyrbøteren langsomt langseller hele
toget og sang ut med overtrell stem
Ille: «Kan noen overlate oss noen
gamle aviser eller noe anne.! til å
tcnne opp med?,.

Ut av vinduene kom vidjekorger,
illustrerte blader, slokker, koflerl
håndtak...... Ved flere anledninger
strakte de ufrivillige opphold seg en
dog over hele dager, og de ulykkelige
reisende salte seg til å "Spille korl,
danne orkestre, ta til ekte og gi III
ekte og i det hele tatt hengi seg til
slike ekstravagante adspredelser som
følger med en rikelig fritid i forbin
delse med en tvilsom utsikt til engang
i tiden å komme tilbake lil det men
neskelige samfunn. Liksom disse
eskimohunder som kan oppholde livet
ved A spise lær, liksom de skip
brudne som spiser gamle støvler, så
ledes gikk lokomotivene i denne epo
ke på de merkeligste arier av bren
sel, like til Melgars kull, som ingen
hadde ventel seg kunde klare denne
oppgaven. Men dette mirakel skjedde.
Det fortalles med krav på pålitelighet
al et tog som hadde slått i tredve
timer ble formådd til A bevege seg
over skinncne, forsiktig følgende en
funksjonær som hadde funnet på den
glimrende ide å gå foran med et
stykke ekte Cardiffkull i hAnden.

Man kan mene hva man vil om det
som her er fortalt, men del er riklig
nok at de spanske jernbaner hadde
en vanskelig lid under krigsårene
1914-18.

Denne lufUrafikk er blitt så daglig
dags for del moderne menneske at man
neppe enser den. Nærmest å sammen
likne med byens drosje- og sporvegstra
fikk. Selv gatens gutter, for hvem el
fly, for ikke å snakke om flere, skulde
være dagens opplevelse, er så forvenl at
gutteIeikelI fortsetter uanfektet. Spitfire,
Messerscmidt, er forlengst glidd inn i
dell daglige sjargon, ulen lanke for hvil
ken utviklingsepolce SOlli egentlig dekkes
bak disse enkle ord.

Del kan derfor Viere av interesse å se
tilbake på flygingens utvikling her hein~,

sA meget mer som det i år er 30 år siden
vi fikk vårt fØrste fly.

l Norge, som i mange andrc land,
hadde ballongferder vakt stor interesse
og selv 011I ballong og flyer så ulik som
lIall og dag, er de allikevel så nær knyt·
let sammen at luftballongens pionerer
alltid vil minnes når flygingens historie
blir skrevet.

Den fØnte ballong som var sett het
heime og som også gav støtet til at
interesscn for luftseilas ble vakt, var den
franske ballong .La Ville d' Orleans).

Ved tyskernes beleiring av Paris 1870
71, seoole rranskmenr~'le den opp med to
mann i, for å bringe por;t til GambeUa!!
hær. Ener 15 timen flukt dalte ballon
gCIl ned i nærhcten av Kongsberg. Denne
hendelse gav støtet til en rekke tilstel
ninger til inntekl for de franske sflrele
og skapte Øket interesse for luftseilas.

I augusl 1905, straks fØr de kritiske
septemberdager, fikk Norge sin fØrste
militierballong. Del var en drageballong,
(Ol. 30--40 meter lang. Den ble plaserl
på. Fredriksten festning, h\"or dell ble be
nyttel som observasjollsballong. J siorm
var det ofte et vanskelig arbeid å dra
iUII dell lal1ge wire som delJ var festet i
og det 0llt1stod mange spennende situa·
sjoner, spesielt for dem som befant seg i
gondolen.

H\ur ulØselig ballong og flyer knytlet
sammen viser best del faktum al Roald
Aumundsen forut for sin «Fram)-ekspe
disjon fikk forarbeidet de såkalte drage
S[lal1l1. Forutsetningen var å bruke dem
som observasjollsstillinger når «Fram,.
\lå siu veg over Polhavet skulde for
seres gjennom isen. Med en m.ann i gon
dolen fikk man ved de avsluttende prØver
dragespam~1 opp i 3-400 meters hØyde.
Som kjent drog imidlertid Amundscll til
Sydpolen i stedet og her "ar dragene
overflØdig.
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13 år etter finner "lill! AlIlImd.....n i
\Vaillwrigt i AIOl.~ka, hvor hall sammen
med Oskar Omdalskulde fly til Sval·
bard. Flyet ble imidlertid Ødelagt under
en prpveflukt.

Bcrgenstren Francesco Ceui - halls
egentlige navn var Frantsen - ble Nor
ges og Skandinavias fØrste ballongskip
~r. Celli, som for alle lider vil 511 som
pioneren på ballongflygingens område,
var en mangfoldig herre. Praktisk talt
alle yrker utenfor den slagne lan(h~\'eg

hadde han forsØkt seg pl. FØrst 1I11l

siker, siden litt skuespilleri, tryllekunstner
og - Sultekunstner I Delte siste yrke var
nok for etui hans minste kunst, for
trass den il1sje\ han var, Mde SOlli gjøg·
ler og ballongskipper, hadde han også
[neget motgang. Del hØrer ;0 for sf!
vidt med til enhver pioner og Cetti dan
net så visst ingen unntakelse.

Sin utdalllielse fikk han hos en fran~k

ballongskipper, sonl han kom i forbin·
deise med pl Tivoli i Oslo eller Christi
ania, som det dengang het. Seinere sydde
han seg sin egen ballong, «Norge~, SOlli
han foretok mange oppstigninger med

b!de her heime og i Sverige og Dan·
mark. Sin fØrste selvstendige flukt fore·
tok han 28. august 1890. En ndned sei·
nere gjester han fØdebyen og foretar en
oppstigning derfra, seiler over Ulrikken
og daler ned i Samnanger. Begeistringen
,'ar stor og Cctti ble overrakt en gull·
medalje for sin prestasjon. Etter at
cNorge~ ved et uhell drev av og ble fun
net igjen i Sverige helt Ødelagt, sydde han
seg en ny ballong, men denne fikk ingen
[ang levetid. Ceui gav dog ikke opp,
men laget sin tredje ballong, SOI11 han
gav navnet «Ulrikken~, elter det kjente
fjell i hans fØdeby. Seinere var han i
Argentina og Sverige og utdannet bal·
10ngfØrere, bl. a. den kjente ingeniØr
S. A. Andrec. kjent fra forsØket på il
nå Nordpolen med ballongen «ørnen~

l-ler heime var han Norsk Luitseilas!or·
enings lærer en tid, hvor han ogsl utdall·
net de kjente luftfartpionerer, kapteinene
Sem-Jacobsen og Sivertsen.

Kaptein Sem-Jacobsen fØrte eettis
pionerarbeid videre og da flygenlaskinen,
eller brØdrene Wrights fØrste vellykte
forsØk avlØste ballongen, ble hilll fore·
gangsmannen også pl dette område her
heime. Like fra 1904 har han utrettelig
arbeidet for flygesaken ved foredrag og
artikler. Kjeller flyplass, med dets om·
fallende anlegg, er hans verk, vinter.
flyging med ski var han den fØrste son\
overhodet utfØrte, llIed understell kon·
struert og utfØrt av ham selv. Hærens
mest bellyUede skolefly er også konstru·
ert av halll. Som første norske offiser
tok han sitt f1ygesertifikat i Frankrike
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21. juli 191J. Kun en nordmann har' t<lll
scrtifik"3t fØr ham og det er ingeniØr
Chr. Lie, som tok sitt ~rtifikat i Tysk
land ell målled før.

Trass Sem-Jacobsens energiske: <lrbeid
for flyge:sake:n, ble det allikeve:l en ut·
le:nding SOlli skulde: ,'zre de:" førsle: til å
de:monstre:re: flyge:maskiner her heime:.
Det var baron Cederstrøm, Sverige:s fØr·
ste: f1yge:r, som pA initiativ av «Tidens
Te:glU, fore:tok e:n re:kke: flyginger rundt
om i landet i 1910-11. Hans flyginger
vakte: kolossal oppsikt og stor begeist·
ring og i avise:r og blader ble han omtalt
og besunget. gUer alle oppvisninger ble
han Mret på gullstol og folkermssen
sang og musikken spilte. cO Ce:derstrØm
- O CederstrØm:t red som e:11 mare ovel
landet, verre e:lln nutidens mest kjente
slagere:.

At det skulde bli en ut!e:nding som
fØrste g<lng viste flyging i Norge, var jo
ikke morSOlnt for de:1lI som i årevis hadde
arbeide:t for en lØsning av de:tte spØrs·
mål. He:r som i mange: andre tilfe:!le:
viste: det se:g at [iks-fakserier, ute:ksperi·
me:nte:rt a,· originale:r, lIlldde: større hell
e:nn det solide grunnlegge:nde: arbeid som
utførte:s av fagfolk inne:ll Norsk Luflsei·
ladsfore:nillg.

I 1910, straks ette:r starten, forsØkte
foreningen å reise JO 000 kroner til inn.
kjØp.av fly, men resultatet ble- bare 8000
kroner og sake:n strandet fordØpig. Arel
forut hadde: e-n sjømann i Oslo kon·
struert e:11 dlygemaskint, dvs. av ulse:·
endet liknet det til en viss grad de fran·
ske B[e:riotmaskiner. men fly kUllde dd
ikkel Mot clltro!: ble vidunderet framvist
pli. Bestefarstomte:n i Oslo. Mer elin
synet ble det dog ikke, for da Ilropellen
skulde se:ttes i gang, ble: maskinen riSlet
skakk og skje:v og mll.tte: til re:parasjon.
Se:inere da den skulde: prØveflyge:s på
Ringe:rike: viste de:t se:g umulig å komme
fr.1 bakken med den! Altike:vel lyktes det
sjØmanne:n å starte e:t aksjeselskap med
en kapital ~ 12000 krone:r på skrangle·
kassa. Noen cgullkanlete:t papirer ble
det dog neppe'. En gamn~1 urmakel
hadde konstruert en re:kke: modelle:r av
fly og propeller, som alle: ble: utstilt i
de:n militære skoles gYffillllStikksal. Ut·
slillingen omfallet en re:kke mekanisk
le:ike:tØy, uten noen praklisk belydning,
hvilke:t best framglir av oppfinne:re:ns
egne: ord om utstillingens clou. et lile:
apparat som stadig snurre:I rundt; «Jeg
\,el ikke om det kan brukes til noe, men
de:t er ganske: morsomt li se hVQrdan det
stadig gål' rundtt l Ved denne cselebret
utstilling var hele den samlede militær·
komile og tallrike hØyere militære: aulo
riteter til ste:de. Seine:re ble urm<lkeren

Nr. i

av forsvarsdep<lrte-me:ntct tildeli cn Ix:
"ilj;:nillg av 500 kroner.

E.n !'\'enske: og en avisartikkd ble år·
sake:ll til at vi i denne "iktige: sak ikke:
«gjorde: svensker~ av oss.

En avismelding i <Ipril 1912 om at m
svensk IØylnant vilde: komme: til Norge:
og gi flygeoppvisninge:r gav støte:t til en
intere:ssant diskusjon i SjØmilitzre: Sam·
fmm, hvor e:n de:l sjØoffiserer var samlet.
Tanken smakle ikke og samlalen dreide:
seg 0111 hvorvidt e:n norsk f1yge:r kunde:
lIy samtidig, e:ller he:lst fØr og derved
kullkaste svenskens planer. men kunde
man klare det?

En av de tilstede:værell(!e. lØytnant
Dons, som var spesielt lyste:n på å lIy,
sa til slutt, at fikk han permisjoIl vilde
hall straks reise til Berlin for ;i lære :\
fly. Hans ove:rordnooe, killlte:in Tank.
Nie:lsell, davære:nde: sjef på vår fØrste
unde:rvannsbåt «Kobben~, var til stede: og
sa til Dons at han kunde bare: rdse,
permisjon skulde bli gill.

Dons holdt sitt ord, pakke:t sin koife:rl
og reiste: samme: ettermiddag lil Be:rlin.

He:r ble: han opptatt på f1ygtskole:n,
me:n skulde: han fly hu heime, mille IIllII
ogsl ha fly og til ddte trengte:s !llllge:r.
Tank·Nie:lsen tok så initiativet og dall·
Ile:t samme:n med cKobbens~ Øvrige oHio
sere:r e:n komiti, som under navnet «Kob
bens f1yge:komitb, satte: seg i sving for
i skaffe de nØdve:ndige belØp. Et opprOll
ble: se:ndt Ilt og bidragene strømmet i·'I\.
bl. a. bidrag fra slatsråd ThrOIle:. I alt
kom del inn ca. 30000 kroner.

f'ly ble bestilt i Tyskl<llld og ved et

heldig treff fikk man overlatt en ma·
skin som allerede var under arbeid. sa
tidlig som i slutten av mai stod derfor
flye:t ferdig til start på cG<lllllestadsletlCllJ.
ved Horten.

Mange e1e:ve:r og dårlig \'ær sillke:t
de:ssve:rre: Dons utdannelse og da komi·
teen hadde 10\'e:1 flyging i mai og gjerne
vilde: holde ord. ~stet de:t.

FØrst om kve:lden de:n 31. mai kom
Dons tilbake til Norge: - uten serlifikat.
H;lII hadde bare: fløyet to gange:r ale:lle,
lIlen følte seg sikker. så flyging ble fa~t

satt til neste dag.

Den historiske: I. juni oppr,U1t mM
ideelt sommervær. Flyet "ar dØpl
«Start~ og starten foregikk kl. 10 fra
cGanne:stadsle:tten~. Han flØy o\'e:r Hor
ten, videre til Moss og Fredrikstad, hvor
det etter planen skulde: landes. Alt gikk
lint og begeistringen v<lr stor.

Dell vellykte start ble e:tterfulgt a,'
rnange nye flukter. Aret e:tter ble flyet
forsynt med flottØrer og omdannet til
sjøfly. cStartt ble se:inere lorært til
.Marine:ns flyvåpen.
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Flygcsakell fikk 110 vind i seilcnc. Lurt
seiladsforcningcns innsamling SOlli var
startet i mai 1912 fikk stor tilslutning,
nordrncnn i Fnmkrike lonertc således
forcningen et fly. I juni bevilget stortin·
get 18000 kroner til utdannelsc av fly
gere. Kaptein Sem~jacobsel1 reiste så til
Frankrike for å utdannes og samtidig
khlpe to fly for Lultseiladsforeningens
midler. DCll 21. juli tok han, som fØr
nevnt, flysertifikat som fØrste lIorske
offiser.

l august måned skulde det holdes store
militærmanøvrer mellom Hamar og El·
verum og Sem-jacobsen fikk ordre om å
kommc heim med det ene fly, for å delta
i manøvrene. Det ble flyet som var gitt
av nordmenn i Frankrike og dØpt «Gan·
ger Rolb. Flyet vakte stor interesse un·
dcr manØvrene og det var formelig kØ
for å komme med opp i luften. At ak·
sjonsradiusen ikke var stor vitncr til liten
hendelse om som inntraff fØrste man
Øvredag. Sem-jacobsen var gålt på
vingene og hadde fJøyet over hele man·
øvreterrenget og 'videre til Hamar og
Stange. Opptatt SOlil han var med ;,
sl>eide etter tropper etc. glemte han rent
tiuen. Da han landet på flyplassen stod
en mengde offiserer meu kommanderende
general i spissen og ventet på h~m, eng·
stelig over at han ble så ·lenge borte.
Han hadde da flØyet i Htt over en time!

Et annet betegnende eksempel er at
eller manØvrene fikk flygerne ordre om
at flyet skulde til LillestrØm og dit skulde
det sendes llle<! jernbanen I Det hØres
fantastisk i dag, men det bØr erindres at
skandinavisk lengderekord dell gang val
96 km, mens strekningen fra Storhove i
Heradsbygden til LillestrØm er ca. 170
km. Flygerne protesterte selvfØlgelig mot
delte befodringsmiduel, og mente at det
hadde fått vinger for å fly og deqned ble
det. Strekningen ble flØyet på to timet
og IIY skandinavisk lengderekord kunde
noteres.

Belastllingsevncll i v~re første fly val
ikke rar. Et par sØudager var det rund·
flyginger av stortingsmennene. En for
en ble folkets kårne talt med opp i luftt:n
og alt ble gjort for at Ul' skulde synes
godt om det nye heforuringsnuddel. Blant
dem SOlli fikk sin luftdåp var også den
kjente bonde, Lasse Trædal, en stor,
svær kjcmpe. Etter å ha kommct på
plass oppå flygets bensintank, som tje·
Ilestegjorue som passasjefll!ass, opplyste
han flygeren at han veide 130 kg. Ved
denne opplysning gikk det et sukk gjen
nom både fØrer og maskin, men opp kOlli
den og ned kom den også, hvilket ikke
var fullt sA merkverdig.

l april 1913, etter 8 måneders bruk,
ble cGanger Rolb Ødelagt under start og

man stod uten fly. Flygerne var imid
lertid ikke tapt bak en vogn, eller rettere
sagt bak et fly. Mt'd Sem-jacobscn som
primus motor gikk de i gang med å byggc
ct fly sc!v, og meningen var å ha dcl
ferdig til 17. mai, men da det skulde
kont roll måles, viste det seg at ikke alt
var som det skulde og det målte plukkes
fra hverandre igjen. FØrst den 23. mai
stod det ferdig og denne dag fløy mau
det fØrste norskbygde fly. Siden gikk
det slag i slag. l juli stod fly nr. 2 ferdig
og noen måneder seinere det tredje. At
alle gode ting er tre beviste dette fly,
idd det uten uhell var i bruk til 1919,
da det ble kassert på grunn avelde.

l 1913 kjØpte Roald Amunusell to fly
gebåter i Amerika. Han hadde i flere ål
vært klar over flygingens betyuning og
allerede i 1909 diskutert forutsetningen
for bruk av fly til polferder. Ved heim·
komsten til Norge hØsten samme Ar gikk
han aktivt inn for flygingen og året etter
tok han sitt rtygeserlifikat. Det var lJorsk

flysertifikat nr. l. Av de 10 nordmenn
som hadde tatt sertifikat Wr ham hadde
7 fransk, 2 tysk og I amerikltnsk serti.
fikat.

Det v<tr den Il. juni Amundsen skuMe
ta den 3vsluttende prØve for dct inter·
nasjonale flygesertifikat. Straks fØr prø·
ven gikk han på vingene med Sem-jacob·
sen, som skulde vise Amundsen hvordan
prØven skulde utfØres. Ikke fØr var flyet
kommet opp i 20-30 meters hØyde fØr
styreledningen rØk, viklet seg inn i pro
pellen, fIyet falt ned og ble smadret mot
bakken. Heldigvis kOlll iugen av flygerne
til skade. Dette uhell vilde sikkert fått de
fleste til aldri å selle sine bein i et fly
mer, men karakteristisk nok for Amund
scn fikk han straks lånt seg et annet fly
og tok prØven med utmerket resultat.

Man hl ... dog snart klar over at de to
amerikanske flygebMer som Amundsen
hadde kjøIlt til en eventuell 1101ferd, ikke
egnet seg til det tiltenkte formAl og de
ble solgt. Roald Amundsen og Sem
Jacobsen reiste deretter til Tyskland og
f7rankrike , for ved besØk i de forskjel
lige fabrikker å finne den beste type.
Krigen brØt imidlertid ut samme år og
plancne hle derfor foreløbig oppgiIl.

Seinere har Amundsen f1erc ganger
gjort bruk av fly p!\. sine eksl>cuisjoner.
!'I'lest kjent Cl' vel den dramatiskc flukt
med .N 24. og «N 25. i 1925, hvor de
kom til 87 gradcr nord.

Selv om Amundscn med rull rett kan
ansees som pioneren Ilå llOlarflygingens
område, er det russeren Nagurski, som
har æren av å ha foretatt. den fØrste
flyging i polarområdet. Det var i au
gust 1914.

De «store»
h urtigtogene.

Vi har i de tidligere artiklene forlalt
om forbindelsene mcd tog fra Oslo til
SI/lfkfJQlm og Købtuhuvu. Viuere O\'CI'

Tral1eborg-Sassnitz til Berlin og f-lalll
uHrg, (samt over de danske Øyene til
Berlin og Hamburg). Videre Onl våre
forhinuelser over Hamburg til Back van
Hol1anu, Vliessingen, Ostende og Calais
og derlra til l.oudoJ~, samt endelig om

Aret 1914 vat for Øvrig et livlig ilyår
og særlig to begivenheter fortjencr å nev
nes. Det er Sem-Jacobsens langflukt
Paris-LillestrØm og Trygve Grans
NordsjØflukt. På grunn av overstadig
dArlig vær måtte Sem-Jacobsen avbryte
sin flukt i Liege, Flyet ble demontert og
sendt heim, hvor det ble forært Hærens
Flyvåpen.

30. juli startet Trygve Gran frå den
skotske kyst og etler vel 4 timers flukt
over Nordsjøen landet han på Jæren og
hIldde dermed fullfØrt eri av histodena
største flygebedrifter. Flyet ble seinere
aldri brukt, men oppbevares no på Tek·
nisk Museum.

Dagen etter brøt krigen ut og svingte
sin harde svØpe over verden i fire lange
år. Mangt og meget ble forlindret l
denne tid og for vår flygeSIlOrt bctØd
UCll store innskrengninger. De krigfØ·
rende, som også var de fØrende Il1 lIy·
fabrikasjonens område, trengte jo alt sitt
materiell selv og den norske f1ygevirk
sOlllhet stod praktisk talt pli. bar bakke.
Den hauue dog overvunnet sine barnesyk.
dommer, og ved energisk og målbevisst
arbeiu kom man også gjennom ue van·
skelige krigsår, hvor flyene fikk silt
gjennombrudd og ble forbedret på en
måte som kanskje ellers vilde tatt den
mangeuobbelte tid. Disse forbe<!ringer,
som dannet grunnlaget for flygingens
seinere kolossale utvikling, kom ogsll.
vårt land til gode, uerom vitner de sei·
Ilere ilrs flygeruter, som banut hele vår
langstrakte kyst sammen.

Krigen som raser vil sikkert skape en
enorm utvikling for f1yteknikken, men
om denne utvikling vil bli til menneskets
ga\'n, er et annet spørsmål. La oss håpe
dCI vil gil i den leid at bOllibefly og
kampfly vil forsvinne inn i museenes
brokete samlinger, og overlate luftens
rellhet til dc samllIe idealer som flyg
ingens pionerer etterstrepte og som sik
kert i det lange lØp vil gagne menne·
skeheten best.

Leif JmseN.
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Utdannelsesfondet for Unge Døve og Tunghørte.

Fondets renter utdeles 1. jul! 1943 - med en halvdel hver - til
Døve og Tunghørte unge som vil fortsette sin boklige utdannelse
med henblikk på et levebrød senere.
Ansøkning med opplysninger om fødselsår - og dag. utdannelse,
vitnesbyrd fra skolen, samt lægeattest som for de Tunghørtes ved·
kommende må inneholde hvol: stor høre-evnen er for hviskestem·

me - Innsendes til Fondets adresse, Bygdøy Alle 53. Oslo, innen
1. juni 1943.

forbin(1elsene 'fra Liege til Paris og der
fra til Madrid og Lisboa.

l dag går turen til Sveits og l/nlia,
Vårt utgangspunkt er Oslo. Om vi

tar vegen om Tralleborg eller Ol" KØ
benhavn er for så vidt det samme. Rei
sens fØrSle etappe blir iallfall fra Oslo
til Berlin.

Utgangspunktet i Berlin for neste
etappe blir sf! Anhalter Bahnhof, hvorfra
de «besto togene til Sveits og Italia
g~r ut.

La oss fØrst ta Sveils :
Dell beste forbindelsen til øst-Sveits

er over l.iuck1u, som ligger ved Boden
sjøens sØrende. Vi når dit på en natt
over Halle, Niirnberg, Augsburg og
Buchloe og ved Il-tiden neste formiddag
suscr vi utfor skråningen ned til Boden
sjøen, til Tysklands sØrligste by, Lindau,
som ligger på en liten halvØy!

Fra Lindou kjØrer vi langs den spr
Østligste kanten av BodensiØen. F~k

Østerrikes «Anschlusn kjØrtc vi hcr ct
stykke p~ !,strrrik.rk tcrritorium - en
tolv minutters tid, hvor vognene var
plombert av t01l- og passhensyn. Elter
:l ha passert delte lille Østerrikske fram
springet ved BodensjØen n~r vi inn på
sveitsisk territorium akkurat der Rhinen
rinner ut i BodensjØen og grensestasjonen
der er SI. lf!(lrg(lrrlht'lI.

(Over BodensjØen går det flere ferje
forbindelser f. eks. fra Friedriclrs"a/t'1I
(der alle Zeppelinerne holdt til ftk i tiden
og kanskje enno - dell ligger noe nord
for Lindau, om lag midt på BodensjØens
Østside) og over til RO/l/(I1/shof/t og
Rorschflc/r H(I/eu på vestsiden. I.ikeså
til disse to byene fra Lindau).

For oss som skal til Sveits er dette
• neppe aktuell. Det enkleHe er f! bli på

toget og fØlge det videre til BllChs. Ved
Buchs - som ligger i Rhindalen, 37 km
ovenfor St. Margarethen - viker cn
linje flstover gjennom Arlbergtullnelen
til Innsbruck og Wien. Vi drar imid
lertid videre sørover og nflr SargfJllS,
som ligger enda litt hØyere opp i Rhin·
dalen (som forresten her er flat og bred)
og fra Sargans går hovedlinjen 1wsI01'(',.

,

I
til Ziirich (92 km) og Basel til Paris.
Dette er gjenllomgangsforhirulelsell mel·
lom Paris og Wien-Budapest f. eks.)

Men vi har et annet mål. Vi fortset
ter videre fra Sargans opp til Clmr, som
er slutlsteinen for den bredsporete banen.
{Fra Berlill (og fra Amsterdam og Ost
ende) gflr det direkte vogner til Chur.)
Chur er så utgangspunktet for reisen
0Pl) til SI. Morit:;, Davos etc. (Davos kan
vi forresten lIå allerede fra Landqllart
som ligger 14 km fØr (d. e. nordenfor
Chur).

Men ikke alle Sveitserreisellde har
Engadin (St. Morih Ill. Il.) som mål.
Mange har jo forretninger lenger 1'l'sl
på. Til Ziir;cll, LII:;crn og Bosel, kan vi
også nå fra Berlin via Erfurt, Stuttgart
og Schaffhausen.

Turen fra Berlin til disse sentrale
stedene i Sveits tar en natt og litt av
neste formiddag, allså om [ag IS-17
timer.

Fra Zii,.irh eller fra B/Isd går vegen
til Ilem og fra Basel går dell tillike mer
direkte til l.ausal/lr.' og G'cnh'r.

Turen fra Ber[in til Gruh'/' f. eks. tar
18 å 19 timer. Turen fra Berlin over
Lindau til SI. Moril:; tar 19:t 20 timer.
Til Davos li ;\ 18 timer.

Os/o-Dm.'os: 42 timer. Oslo-SI.
Alarit:;; 44 timer. Os/o-Gt'lth'r; 43
timer.

Dermed er 1,i ferdig mrd Sa,ils.
Det vil si det fins selvsagt tillike t1t

merkete forbindelser fra Oslo over /-/al/l·
bur!J og derfra via Basel til de nevnte
stedene i Sveits.

Men så !lalia - [a beila:
Vi har valget mellom å ta turen over

Berlin eller over Hamburg. FØr i tiden
hadde Hamburg den fordelen at vi der
bare kunde gf! fra en plattform til en
annen mellom Oslo-togets ankomst og
Italia-togets avgang, mens Brrlin hadde
den ulempen at vi måtte ta buss eller
bil fra ankomsstedet Stettiner Bahnhof
til avreisestedet pol Anhalter Bahnhor. [
de seinere årene er imidlertid den prek·
tige nord-SØr-forbindelsen Hilder jorde"
i Berlin i orden og vi vil si at det; dag

Cl' hipp sum hi\[llJ enten vi ul'ar om Berlin
eller Hamburg når vi skal til !la/in!

For imidlertid ikke å o!>crere med alt
lor mange ruter nevner vi bare fØlgende
fem:

1) Oslo-Hamburg-Basel-Bern-
L.otschbergtunnelen-Brieg-Silll[l[onttln
nelen-M i/flua.

2) Oslo-Hamburg-Basel-Luzel'11
St. Cotthardlllnnelen_Mi/mw.
3) Oslo-Berlin-Basel_Bern_Lotsch_

t>crg-Brieg-Simlliontllnnelell - M iI(lI/o.
4) Oslo-.Berlin-Basel_Ltll:ern_St.

Gotthardtunnelen-M ilmlO.
5) Oslo-Berlin-Miinchen_Kufstein

-Brellner-T!eroua.
Alle disse rutene er YPl>Crlige. Skulde

vi allikevel gi noen av dem fortrinnet
IJlir det rute 1 og 5.

La oss se litt nærmere på de to bare:
I) Oslo-Hamburg tar 24 timer.

Hamburg-Basel tar 15 timer.
L.otschberg-Simplon-Milano tar 7 li
mer. Tilsammen Oslo-Mi/fluo denne
vegen 46 I;mer.. .

Den byr oss den interessante gjennom
farten gjennom to av EuroIlas største
tunneler, den 14536 metcr lange
Liilsdrberg/lIIwcfclI (som lØrer oss gjen
nOm fjellmassene mellom ThunersjØ"en
og Rhones dalfØre) og den 19803 meter
lange SimploulllllllC/eu som fØrer oss fra
Rhones dalfØre til 1talias sleIler.

(Rutene 2 og 4 fØrer oss forhi Vier
waldstiittersjøens vakre bredder, som
særlig «gjør seg. orn sommeren, og gjen
nom den 14998 meter lange SI. GolI
lrard/mmr/t'lf. Den byr ogd på eu rekke
morsomme .-krØller. og vendetunneler i
lorbindelse med St. GotthardtUllllelen.)

:Men vi kall ikke detaljl>chanclle de
rutene. Det gjør vi derimot med rute

S) Oslo-Berlin tar 25 timer. - Ber·
[in-Miinchen 10 timer. - Miinchen
Kufsteill-Irmsbruck 3 timer. - lrms·
brllck-Brennerpasset-Verolla 6 timer.
Tilsammen Oslo-Berlin-lIl iinchen
Brellner-flrrOlfa 44 limrr.

Vi har dermed nådd ned p~ Posletta
og skal videre til Roma og Nflpoli.

(FØr vi drar videre må vi jo innskyte
at de her nevnte ruter er ruter som llaS'

ser for oss som kommer fra Norye. Na
turligvis er det en rekke andre innfØr
selsveger til Italia ogsf!. De viktigste av
disse er, tatt vestafra:

Spania-Marseille-Riveraen-Genova
-Pisa og sØrover til Roma.

Frankrike-M arseitle-Riveraell-Pisa
og sj'lrover til Roma.

Frankrike-Mont Cenis-tunnelCIl-To
rino-Pisa og sørover til Roma.

Frankrike-Lausanne-8implon-Mita_
no-Bologna og sØrover til Roma.

Så kommer de rutene vi ovenfor
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Tidll_ I. Din/sl,

Norges tredje dp,·elJr..st, skOleinsPl'ktØr
A, Larsen. som var dØveprest for Roga
land i en rekke år fra 1909, pastor Olav
Rustad, dell kjente idrettsmann, dØve.
prl:'st i Trondheim 1920-32, lektor A.
Wiig, dØveprest i Bergen 1921-23, res.
kap. C. Ebbemoe, dØVelll"Cst i Stavanger
1922-25, pastor Johall Prytz, 110 prest
vcd ?o.bjorstua kirke i Oslo, dØ,'eprest i
Bergen 1924-27, og hans etterfØlger pa.
stor A. Sandvik 1928-31.

Skal en eneståellde '-c/skikket lærer og
eksaminator tross sill ubestridelige dyk_
tighet på granIl aven legemsfeil stenges
ute fra et professorat. h\'or hall er enesle
ansØker? Det er et anseuelsessllØrsm~1

SOlli for Øyeblikket ligger til behandling
hos dell svcuske regjering.

Det c:r dosent). 1-1. AkermalI i Lund
SOIll sØker det etter Ilrofessor Lindahl
ledige professorat i nasjonalpkOllomi og

finallSreu. Om dosent AkermallS viten
skapelige kvalifikasjoner rår det ingen
som helst "-il, fra flere hold får han det
omdØmme at han er eu utmerket fore
leser med utpreget evne til å fengsle sitt
auditorium og han har inllen det filosof
iske fakultet lenge virket som l;erer OK

eksaminator i llasjonalØkonomi. ?Ilen hall
lider av ell fullstendig dØvhet. hvilket for
en akademisk lærer i almillflClighet mcd
fØrer bf;tydelige vanskeligheter. Meu i
siu \-irksomhet hittil har hall ved et her
oisk art:eid greid å overvinlle vanskene,
In'ilket også vises av hans undervisnings.
resultater.

Storre akadell1iska kOllsistoriet i l.ulKl
har da også anbefalt hans ulne"llelsc.
Universitetskansleren har også anbefalt
utnc"nelsell. men bare wlder dell forut,
setning at en av ham tidligere allspkt

stilling som assisterende lærer og53 iun
l>cfattes i llrofessorens fagområde. Kans
leren betoner at d!lvliet rcnt prinsirliellt
må ansees SOllI ell stor hindring, men at
dosent Akerman danner en ulllltagclse,
idet han i praksis har vist at han virkelig
er i stand til ;J skjØtte ell Ilrofessors plik
ter.

En svensk dame, frk, I(ristinlt Elisa.
beth Danielson, som avgikk ved dØden
i mai 1942, har ellerlatt seg en formue
1);5 lit! over 200000 kroner. Med fradrag
av ell del legater og arv til navngitte
persorM'r. går hele formuen ti! den sven
ske kirkes diakonistyrclses arbeid blanl
de dpve. formucn innbefatter bl. it. Rii5

~..",~ 6djLnMu; e.tant
dtw.. i rtev.."" 50 å4.

Norse. f.r.te devepre.t. pa.tor
COnrad Sv.ndsen, deltar frem.

deles I arbeidet. 0l kan til
b ••te. feire sUt 60.!rs.

jubileum.

Den geistlige betjening blant døve kan
i dag feire sitt 50-årsjubileum, idet pa.

stor Conrad SvendselI - Norges fØrste
døvepresl - ved kgl. res. av 18. mars
1893 ble utnevnt til prest for de dØve i
Oslo. Ved kgl. res. av 8. juni 1895 ble
han utnevnt til prest for Norges dØve

Pastor Courad Svendsen sonl i august
i fjor fylte 80 b. deltar fremdeles dag
lig i arbf;idet for de dØ\-e, og da i fØrste
rekke "ed Hjemmet for dØve IIå Nord
straml som han opprettet i 1898 og hvor
han seinere har I'ært bosall. Til hØsl('n
kan Ilastor Svendsen se tilbake på 60 års
virke blant de dlh'e, idet han i septelnbf;r
1883 ble ansatt som fdrstelærer "ed Bal
dM'IlS dØvstwninstitutt i Oslo. Han be
gynte i 1884 å 1101de gudstjenester for
voksne dfh-c og øve sjelesorg blant dem.
Da de dØve seinere dnsket A få sin egen
lIrest, og han skulde hjelpe dem til det,
fikk han det sl'ar av vedkommende kir
kestatsråd at de skulde få sin Ilrest der
som SvendselI selv vilde o"erta stillingen,
Han ble da, som nevnt, prest for de døve
i Oslo 1893, og prest for Norges dØ,'e i
1895.

Ullder arheidet med a fillnc fram de
dØve utover landet, oppdaget han et stort
antall ddre clØve som ikke h:idde fått
noen undervisning, og han fikk derfor
Oll])rettet cHjemlllet for dØve:. I~ Nord
strand.

Pastor Conrad Svendsen var i mallge
år alene om arbeidet blant landets dØve.
FØrst i 1905 fikk Norge sin annen dJh'c
lIrest, idet pastor Ola" Thormodsæter ble
pastor S\'elldscus hjelpeprest og fungerte
som sådan til 1916. Pastor Ole Eger var
deretter hjell>cprest i et par år. hvoretter
Ilastor Conrad Bonnevie Svendsen ble sin
fan hjelilCprest i 1921. og etterfulgte ham

som Ilrest for Norges dØve i 1933. Hjelpe.
presIStilIingen ble fØrst besatt i 1933 med
Ilastor Lars Stokke som fremdeles vir
ker i stillingen. Foruten pastorene C. B.
Svendsen og L. StOkke virker for tiden
tre andre prester blant de dØve. Det er
Ilastor Mauritz Brekke sonl siden 1924
har vært hjellJoellrest for Stavanger og
Rogaland, pastor Kaare H. Skallerud,
prest for det rlOrdafjdlske Norge siden
1933, og pastor Einar Stueland, prest for
det ve~teufjel1ske Norge siden 1933. I ah
har det i disse 50 ar vært 13 dØveprester
i Nor~e, Foruten de ovennevnte er detE;" fru 9l.

aller«le har neVll( uver S,~its og Bren
ner og :.å lenger Ø~tafor:

Ralkan-Ungarn-Østerrike-Trieste
-Venezia-ferrara-Bologna og s~lr

ol'er).

Vel, vi er altd nådd til f. eks. Milano
ellcr Verona.

Beggc b)'r ypperligc forbilldcl~r spr.
o,'cr.

Milano-Bologna_Roma tar 9 timer.
Vtrona-Bologna_Roma tar JO timer.

Oslo-l\lilano-RolI1II dermed 54 timer.
Oslo-Verona-Rolllo dermed ogstl 54
tim,.,"

(Undertegnede gjorde engang (j spkk
forkjølct tilstand) turen Oslo-Hamburg
-Basel-St. Gonhard-~lilal\o--Ca5Sino

-Roma-Napoli i et strekk I~ 60 timer.
Det er !flr slitsomt og anbefales ikke til
etterfølgelse.)

Fra Roma lil Napoli gikk veg'Cll lør
O[)II gjennom fjelIcne, Vi krangItt oss i
sIlegIetempo oppover carnpagllaen fra

Roma forbi Frascati, Ti"oli og Cassino.
I dog går "egcn langs kysten og elek

trisk på en prektig måte. Roma-Napoli
tar dermed J~ time.

()Slo-,VII/'O!i dermed 58 limer.
:'Ilen italia - stjJl'lclandet _ er lenger

cnll som sA.

La oss IØI>C linen Ul og dra til Pllirrmo
f. eks.

Napoli-Palermo er en reise SOllI fØrst
fører oss til Rcyyio, In'orfra ferje llå 35
millulter o\'er til Jh-ssilla på Sicilia og
derfra igjen tog til Pal,·mw.

TIlren NallOli-Palermo går tUll!.' på
It{ timer.

0.1/0-1\'1 ilano-V eruna-Roma_Na
1'Illi-PlllrI'/IIQ dermed i6 limrr.

(Dcrmrd rr .·i Irrdi!Jl' mrd Ii/lli/l. Illell
tar med som en kllrositet at i de italieIl
ske fOlball-liga-kaI11IJoene kan det nJoeget
godt tenkes en kalllP i TvrillO mellom det
ber.dmte laget JuventllS og P'I/"""O eller
kalllllCrl kan foregli i Pall:'rl11O.

Det rriSl'lICir laget f;ir da en lur (ra
Torino til Palenuo lin 31 timc:r. De
reiser altså 61 limer for å spille deu
matchen. De må da dra heimefra tors
dag morgen og er nC:llpc heime igjen før
tirsdag morgen. Det kall vi kalle 101

~lllillr' Serien er dertil dobbl'il. slik at

også det IlIldrc laget m! gjøre dc:n til
svarellde reisc:n i motsatte retninger. Dell
italienske fotball-ligaen cr storstilet bygd
uPIlog derfor har da også landet fAtt
verdens beste fotballspillere. som jo har
Vllunet bide verdensmesterskap og det
olyn,piske,)

I neste artikkel skal vi til Øslrrrikr
OK videre mot Balkan!
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18.
I året 1807 opprettes det kongelige

døvstummeinstituU i KØbenhavn og her·
m~ begynntr i Danmark Statens for
sorg for de dpvstumlm'. I institullels
huo<!reårsskrift har daværende lærer ved
instituttet, pastor J. Hokk, gitt Cl! kort
skildring av de dø\'stunllllu forhold (Ør
inSlitullets opprettelse. idet han bl. a.
omtaler et par forsØk Ilå dpvslumrneoun
dervisning i Danmark i del 18. IIrhundr('.

l det fØlgende skal denne skildring
suppleres og nærmere utdypes vell hjell'
al' hittil upåaktet og for slØrs~edelel1

utrykt kildemateriale, hovedsakelig til
belysning av dØvslummdorhold i Dan·
mark i siste halvdel av det 18. århUlldn',

Del har vel callti<a vært dØvstumme
i DallTTlark. Men om der~ skifteude
skjebne. deres Økonomiske. juridiske OR
sosiale stilling i samfunnet til de for.
skjellige lider, kan vi nnskelig uttale
oss med bestemlhet. sl lenge kildene til
deres historie kn.pt nok er funnet fraIll

Men ut fra den viten "i har om dØ\··
stummdorhold fra utenlalldske kilder og

de sparsomme opplysninger. vi har fra
danske forhold, kan en rolig I~Slå. uten
å fortegne bildet ahfor mt"get, al s)'n

derlig lys har deres tih'ærelse sikkerl
ikke formel seg, .

Om en da med direktØr Walther' UK
her heime Jlastor Hokk vil ~egge litt
mØrkere eller med dr, Hans Werner i
Ziirich' litt lysere farger inll i bildet,
t)tror vel nærmest på ell skjØnnsak eller
kanskje snarere på de kilder en tilfeldig
"is har for hånden,

Det lllå jo ikke glemmes at tilværdst'u
i hine fjerne tider også for de lUer cnor·
malt:t-ulrustede individer ,'ar langt lIU'r
usikker enn deu, takket være hele dtn
moderne sosiallovgivning. er i våre dager

Hele middelalderffi igjennom var det.
:.om kjent, den katolske kirke som be·
hersket samfunnslivet. Også de dØ"
stumme, overfor hvilke kirken i bcgyn
ltelsen stilte seg litt av,·isende. bl. a. mt'1:l
å vise til Aristoteles. Paulus og Augu·
stin, tok den etterhållden sin varetekt,

herregård i Viirmland, ~-a, 2 mil fra
Karlstad. DiakonistyrelseIls dljveråd hal
foreslåll at herregården skal brukes lil
som111erheim for dØ,'e kvinner, 1>.'Ide gifte
og ugifte, som trenger noen tids hvile,
Man regner at herregården kan ta i1110t
12-14 gjester ad gangen, På grulln av
det store lilskudd kan priscn for kost og
oP!lhold seiles så lavt son1 3 kroner pr,
dpgn,

i det

De fikk sin særlige ltelgen. St. Frans av
Sale5. og vi tulr også fra nordiske kilder
eksempler pl mirakulØs helbredelse a"
dØvstumme.'.

Men reformasjonen betydde jo også CIl

omveltning av hele den sosiale forsorg.
~1al1ge a" de oppgaver kirken fØr hadde
tatt seg a\' m~t1e staten eller private no
varela, Og det sku1de gil henved 300 lir
fØr staten overtok sin del av oppgaven
med omsorgen for de dØvstumme, I

At det opp gjennom liden trass i dette
har vært dØvstumme 1>om har kunnet
[ese og skrive og klare seg ved hjelp il"

el håndverk, vet vi fra ulenlandske kilder.
Det har vel også i Danmark lil for4

skjellige tider vært inlelligente dfh"
stumme og menneskekjærlige. framsynte
menu og k"illrter som har kunnet sette
scg Ul o"er den o,'erlro dell store befolk
ning ogsi pl dette punkt var hylkl i. og
hjulpet disse ulykkelige lil en mer lnen·
l1eskelig tilværelse enn den de kunde ha
skaffet seg "M egen hjeli). ~Ien det er
hare så lile "i vet om det.

Det som i tidens lØp, spesielt i de 300
år fra ca. 1536 til 1800, er O"crle"ert oss
av opplysninger om dØvstumme. er we
lile,

Dr. Gusta,' Hang, som har gjennomgått
en stor del a\' våre eldste kirkebØker og
nedlagt resnltatet av dellne Omfattende
sosial·statistiske lIudt"rsØkelse i sin ut
merkede bok cKirkebogsstudier:t gir at·
skillige eksempler lIll blinde og vanfØre,
men nevner ikke ('Il eneste gang dØv
stumme.

Selv våre eldste fOlketdlingslister fra
1787 nevner ba.re 110 og da, eller stikk
prØver jeg har foretaIl, eksempler I~

dØvstunlme,

Som kjent får de dØvstumme. dØve og
blinde fØrst i 1850 en særlig rubrikk på
folkdellingskjemaet,

Når det endelig i dtt 18. århundre ellel
fØr foreligger opplysninger om dØ,'shlm·
me, er det neSlen alltid om dem SOIll llå
en eller annen måte er kommet på t\'crs
av samfunnet. dets lover eller institusjo
ner, Alle de dØvstumme som opp gjen·
nom tiden har levd et forholdsvis rolig
og stille liv, har vi ingen OlllJlysninger
0111. Det bildet vi da Ilå grunIllag av de
tilgjengelige kilder lIrØver 1m å dannc
oss av dØvstu111111cfo1'llold i tidligere tider,

, Geschichte des Tauhstl1ll1rllcnbildungs.
\Vesen 1882.

, Geschichle des Taubslulllmellpro
blems 1932,

må nØdvendigvis i noeu grad bli for·
tegnet,

Ofte er opplysningene 0111 de dØ\'stullI·
Illt farget av tideIls overtro, Alt del SOlli

i hine lider a"vek fra det normale, gav
næring lil den store befolknings over
troiske forestillinger. Sch'e årsaksam
ntellhcngen mellom dØvhet og stumhet ble
fØrst temmelig stint kjenI, ja, den kan vel
rteppe sies helt å kjennes ilV den store
befolkning i nuliden. At en OPIII)'sl mann
SOm Holberg i sil! verk .Om Nalur_ og
Folkeretten) fra 1716 kan framteg(!:e et
helt moderne syn på dØvsturnheten, hetyr
ikke al han er uttrykk for tidens a1rnin.
nelige synspunkter overfor dette sllØrs
mill.

I bokens kall. 9, .Om Talen), skl'iver
han (3, I1lg.. I), 128):

cdog bliver Talen 11ll0nlstlllldel' ingen
u-middelbar indsk)'del men alle rnaa I;t'rc
den' af Øvelsen, heraf konulIer det, al de.
som fØc:lis dØ\'e, blive ogsaa stumme: OA

holdes del ligesom for et ~Iirakel at lære
elI DØv at tale. Iwilket skttde udi forrige
Secuio mM den CaSlillianske COflslabcls
Broder Velasco. hvilkei der lærte baadc
at tale, skri"e og forstaa B08sta,'erne,
hem til Oxford udi England, Iwor dell
bekicndle Doctor \.aHis ogsaa gjorde
saadant ~Ieslersl)'kke.)

Han er bare ell enslig svale. men med
sitt verk er han med på å Ilrege tidens 010\

dermed statsmaktens meninger ogsi\ 0111
delte slll'irsll11i1. Og delte i forbindelse
med det som ellers slrjim111er inn til oss
av ollplysninger om dØvstumIlle og den's
llnden'isning i utlandet. forbereder na·
turlig vegen for statens overtagelse av
omsorgen for de døvstumme i Danmark.

Her skal gis noen Sllredte eksemlJler
I~ Ilpvstummeskjebller i siste halvdel a\'
det 18, århundre. Opplysuingene er hell
tet mange sleder fra og eksemplene vil
sikkert kunne suppleres med alskillig ner.
Kanskje endrer de ikke ,'esentlig det bilde

"i i fon'egen tulr danrlC't oss av de dØ"4
stummes tilstand i del 18. århundre, Men
i de dØvstummes kultur- og sosialhistorie,
skildringen av deres ensformige liv og
omskiftelige skjtblte i onde og gode ti
der, er h"er enkelt av interesse for hel
heten, Den er som en Slor mosaikk, ikke
en mangefarget dIer en sterkt farget.
men hvor likevel hver enkelt stein har
sin betydning, om ikke helheten skal ful'
tegnes,

l. Dell mållpse pike fri! Vilkrsh'1'.
Fra 1737 liI 1778 var broder BrOrSOll

biskoIl over Aalhorg stift. Han foretok

l Af:r.elius Sagohåfder III p. 123, 126.
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In'erl år lange visilasreiser rundl i stiftet.
En del av innbert"lningelll:' fra. disse rei
ser er offentliggjort i .Aarbog- for Thi.
sted Ami.:. I Aret 1763 visiterer han bl. a.
Hassing herred med sognene Hassing og
Villerslev. Sin innberetning herfra slut
ler han med fØlgende:

cDer er en Pige 18 år gammel Anne
$Ørensdatter, som er maallØs: hun har
god Forstand til at giØre allt" Slags
Gierningt"f i Huset og Markt"lI. Hendes
Allraa er efter al komme lil Herrens
Bord. Jeg kunde ey tale anderledes med
hende end ved al vise hende nogle Bille
der, SOlli forestillede Gud, Chrislus. hans
Værdskyld og Naade. Derved viste hun
sig glad og andægtig.

Naar man leveredI.'. hende en Salmebog
bagveudt i Haandell, vendle hun den
strax ræt, og rlilar hun fandt Jesu Navn,
IlCgede hun derpaa med glad Ansigl. som
hun vendte til Himlen. og knælede. Jeg
haallCr ved Pra~sten, som jeg bad derom.
og Barnets Forældre kan bringe del saa
\·idt med hende, at hUll kan vise at ha,'e
nogen 8egreb om Guds Naade og Jesu
V:.:rdsk)'ld, elt. saa vist som jeg tror. at
<!cll Hettigaand vil hetliggørc og har hel
liggiordt hcnde derfor og til al blivc
cn værdig Giæsl ved Herrens Bord.
Hvad for Ciærning hun skal forrette. vi
ser hun Lydighed, Flittighed. og Tro
~kab. og I~udes Forhold er uskyldig.:.

Den dj'h'stumme pike. Al~ SØ~nsdat

ler, som er I~Vtlt her, er fØdt ca. 1747.
Folketellingslislene oppgir henna alder
til -lO ~r i 1787 og 54 år i ISO!.

l-lun er daller av grovsmed SØrcn An·
dersen, fØdt ta. 1715. r folkelellingstis_
("'Il 1787 står det. at lJan er vanfør. Fa
I'CIl er gift 2 ganger. første gang med
moren lil den ddvSIUlllllJC Ilike, annen
Rang, antagelig i li87. med Marl:'n Jens
datter, nlCd hvem lliln i li88 fAr el sann·
~rnligvis normalthprende barn_ Han er
allså n år da han alll~n gang -inngår
ckleskap. Han må være dØd i slutningen
a\' 1790-Aren"', da han mangler i folketel
lingslislell for 1801.

Av folketeltingslistenc for 1787 og 1801
framgår del imidlertid at det cr 2 dØv·
sturllll1l:' pikebarn i første ekteskap. idet
Ane SØrensdatter har en 10 11' yngre.
likelcdC5 dØvstum søster. Johanne Sp..
rensdatter som antagelig er fØdt 1757.

De 2 dl'lvstumme pikebarn blir etter
farens dØd boende sammen med sin ste·
mor. som er yugre enn de selv, i eel
jordlØst H uS). Stemoren. SOrti er fØdt
1761. ernærer seg vet! h~lldarbeid og pi·
keharna «nyter almisse som dØve og
slumme:..

Sannsynligvis "'1' hcgge pikebarna blill
konfirmert og har kunnet nyte alterens

.s;I.kramente. Vi har seiuerll'. fra slutten av
1780-~rene og begynnelsen av 1790-.5.ren(",
en hel rekke' eksempler på prester som
har søkt Danske Kallcelli om tillalelse
til ~ konfirmere dØvstumme IlCuoller og
la dem til aliers, bl. ,,: Ira presIer i
KØge, SmØrum, Tærsted, H;Ørlunde,
Roholte m. fl. og det er ulstedt Kan
celli, Promemoria for dem alle.

De er temmelig enslydende og del \'il
fØre for ,'klt .5. sitere dem alle. Jeg skal
nøyes med å gi et par eksemiller :

2. Drll d,tslllllllllC pilU'

Kirslclr Raslllllsdallcr i Ro/w!lc.

H un er fØdt 1776 i Ronolte SOII1 datter
av husmann Rasmus Pedersen. Hun opp
når ikke ~ komme llå dØvstummeinsti
tutttt. mell klarer seg noenlunde. idet
hun, som <l,:t innberettes til instituttet,
de\"('r i laalelige KaaD, hUll f.5.r en mitl'
dre .5.rlig underslØttelse, men klart'r seg
ellers \·ed husgjt'rning. Sine sisle da·
ger lever hun sammen med brorell som
er skogfogd i I~ydersle\'. Hun dØr 1841.

r 1793 søkt'r presten i Roholt ... g;ennom
biskop Balle kanselliet om tillatelse lil å

rn~tte konfirmere herme og JO. mars 1793
ble utstedt fØlgelIlle' promemoria til bi~

skOlll.'.ll i Sjælland:

eDeres HØjærværdighed IliIr med Skri
\"tlse ai 26. d. M. hertil indsendt en til
Dt"m indkQllllllen Beretning fra Paslor
F'lindt i Roholte angaaendc at eu Pigc
Kirstell Rasmusdattcr, som cr dill' og
slum fra FØdselen, men slille og ikke
uviuig, skal I'ed Tegn og Skri\'l V:l;'re
bragl saa vidt, al 11\111 fOl'lnenes hurr ikke
er blottet for Kundskab 0111 de fornjkl·
neste Sandheder i Religionen, hvorrol
han anholder om Tilladeise til al antage
hende til oonfinnation med de andre 0011'

firulill1tere til foresiaaende Paaske og at
hun siden hell faar Adgang lil Comrnu·
uionCIl, foranlediget heraf skulle l1Iilll lil
behagelig Efterreining og Kundskab for
relte Vedkol11111ell(le lienstligt melde, al
man inlet Hnder i1110d det ansØgk at
erindre.

Cancelliet JO/J 1793.:.

3. Dc lo d't'stl/IIIm ... i Hjlr1lmdr SOkil.

I :Sre! 1788 innbe:rettt"r soknepresten for
i-ljpr1uude menigl~l. prost MØller til
biskop Balle, al han har unden-ist to dØv·

• jfr. Register til Fogtman: Kgl.
neseripter, RcsolUlioncr og Col1c~ial

hreve '1786--1823.
• sit. ellcr Danske Kancellis Brevbog

1793, p. 687 No. 1229,

stumme og brakl det .:>oi. vidl, ilt IliIlI Øn
sker ~ konfirmere dem.

Saketl innberelles lil kanselliet, og
15{3 1788 foreligger' kilnselliets svar:

eAt Sognepræslen for Hjprhmde Me·
nighed, Provst MØller, haver lil Dem
indberettet at tvende i hans Menighed
værende dØve og Slumme Personer,
rlilvnlig Hans Chrislel15en og Ellen Ja
cobsdauer. er ar ham bragt saa vidt, al
han tør haabe de ikke allme have nagel
Begrep om Frelseren Christum, men en
dog kan giØre sig nogen Slags Forestil
ling om Alterl.'.lIs Sacramente og Il\'or
over han Ønskede de maatte nyde Adgang
til dette Naademiddel og offentlig i Kir
ken pail Confirmationsdagen bl. andre
Confirmanlere vises for Menigheden,
hV;ld de haver vist, derfor haver indslillet
om bemeldte døve og stumme Personer
maatte nzstk. 2. S. e. Paaske tillades
Adgang lil Herrens Bord med alldre.
men al deres PrØ\'else maa ske paa COn
firmationsdagen af PrO\'Slen i hallS l:'get
Hus udi deres Forældres og nogle filil
i111dre forstilndige Chrislnes OverværeIse
og om Forældrl:'nl:' derefter ville have
dem fremstillede i Kirken, at Provsten
da i en kori 'I'ale mailtte tilkieudegive
Mcnigheden hvad Haab han turde giØre
sig om disse tyende Personers Oillysnilig
og nlCd Haandspaalæggelse derfor gijke
BØn over dem og anbefale dem lil Me
nigllCdens ForbØn og Kiærlighed. Saa
skulde nliln i Anledning heraf tienstligt
lliI,'e dennem tilmeldt al fornævnle Hans
Chrislensen og Ellen Jacobsdaller paa
den Tid admilleres til DeIlageise udi
i\ lterCIlS Sacr;lln...ntc og forefalde llaa
dCIl af Dercs Hø"j:erværdighcd for...slaa·
cde Maade. hvilkct Dc vitlc behage VL"(I
kOlll111cllde lil Etterretning at tilkiendc·
give.

Callcelliet 13{3 1788.:.

Heller ikke dis..e 10 oppnådde ii kom·
1111.'. llå dpvstumnn:institullet, idet de er
fØdt ca. 1771 og 1772. 0111 Hans Christen·
sen irmbcrettes del til insliluttet at han
er Sflnll av arbeidsmanll Christen Peder·
seil i Hjprlunde. Hall kom seinere ut i
tjeneste, men ble tidlig for svak til å
arbeide og enØd Almisse efter Fatig
loven•. Han dØde 21/8 1830.

Onl Ellen Jacobsdaltl."r vites ellers ikke
,~.

Hvis kOl1iirnms;onen \'ar et n~ldvendig

vilkår for å nyte alterens sakrament, så
var begge deler nØdvendige forutsetnin·
gcr for al cn kuml... irlllg;j ekleskall.

• sit. etter Danske Kancellis Br.evbog
1788, Il. 396 No. 532.
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Som en vesenllig hindring for ilulgi
d~ av cktukap nevner kirkeriluald fra
1685; Ei have v~rel lil Confirnl;ltiOll og
Guds Bord (Kap. VIII). jfr. Reskript
af 5. Mai 1741.'

I samme kapitel står del CII meget vik·
tig paragraf vedrØrende dØvstumme;

.De som ere dØve. stllrUl1lC eller blinde,
mOla ey ar Prresten formenes i1<:glcskab,
saafrernl de ellers lJaa Cll eller amkn
Maade .kand gi\'c deres Vilie og Sam
tykke fornØyelig tilkiendU.:t

At det kunde gis dispensasjoner med
omsyn til bestemmdsene om konfirma
sjon og altergang SOlli vilkår for ekte·
skapsinngåelse, framgAr a,' fØlgende Pro
memoria' til biskoIl Tybring i Kristian
sand:

«Som Svar paa Deres HØiærværdig
heds Promemoria af JO. f. M. foranledi.
get ar Sogncllræsten til Wigedal Præstc·
giæld Pastor Baadcs ForesPjlrgscl, om
en fra FØdselen dØv og stum men nu
\'o)(en Pige. som ikke har været ellcr
synes nogensindc al kunde antages til
Confirmation og Hcrrcns Bord. da hun
aldelcs manglcr E\'nc baadc til at mod
tage og giØre Redc for Chrislendommens
Kundskab. 1l14la indla~ sig i Ægteskab.
skulde man herved ticllstligt meldc. al
dcr intct hnes imod dcttc Ægteskab.

Cancel1iel 24/9 179b
Om den dØvstumme pike har vært

stand til II oppf)'lle ritualets forskrift 0111

.paa en eller anden Maade at give sin
Villie og Samtykke fornØyelig tilkiel1de»,
fl'amgår ikke av kanselliets skriv, men en
har jo lov til il hålle det.

Fasle rcgler for dØvstummes inngåelse
av ekteskap fikk vi fØrst \'ed dØvstulIIme
instiluttcts OPllrcltel.5e, jfr. fundas a\'
17/4 1807 § 6 og kansdliskriv av 6/1
1821.

r de fØr lle\'nle tilfelle har det lilsyne·
latende ikke vært nom \'<lnsbligheter
Men at tih'ærelsen for de dØvslulllme
slett ikke alltid formet seg så haflllonisk,
skal vi se av fØlgende dypl tragiske
beretning:

-l. Den d,z'e oy dumme pike fra "cII/Ul'k
I den· dagbok som B. W. Lu)(dorllh

fØrte fra 1745 og til sin dØd 1788, gjør
han noen OPllteglleiser om en dØvstum
Ilike fra Vedbæk.

I dagboken skriver han fØlgende:
d769. 6. Dttember: En besvangret

, jfr. L. NØrrcgaard: Private Ret I
§ 151.

• sit. etler Danske KancclJis Brc\'OOg
1791, p. 790 No. 3276.

•
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DØv og Dum. som ey kall kOlllllle til
Konfirmalion. \·il giftes. C. C.

1769. 31. December : Dell djlve og
dumn..:: Pige fra Wedbcck ha"lle sit
Barn i Kirke.

1770. 10. Januar: Den dpve og dumme
Piges Ciftermaal. C. C.»

Etter dagooksollpteglle!sem: fra 6. de·
sember og 10. januar er det tilfØrd bok,
5lavt'ne C. C.. som refererer til lO kan
sellikonsilier ved hvilke den dØvstumme
pikes ekteskapssØknad er blitt behandlet;
Luxdorph var i mange år kansellisek·
retær.

Opptegnelsen fn 31. desember er bare
el notat om en barnedåp i SØllerØd kirkc,
han anlagelig har overvært. HOin hadde
jo sin landgård der ute soklll::t. i
Nærum,

PrØver vi no \'ed hjelp av kirkebØker,
folketellingslister og kallsellillrotokoller
ii finne ut av hva som 5kjuler seg bak
disse korte daglloksnotater. skal vi se at
del for våre Ilildrendc Øynl' rulks OIlP ell
på en gang dYIl menneskelig trag~lie og
5amtidig senlraladmillistrativ gåte. cn
gåte som det dessverre hittil ikke har
vært mulig å lØse med de forhånden
værende kilder, skjØnt det har vært brukt
meget tid og meget flid.

La oss begynne med dagbokSOIlpleK'
1..::lsen fra 31. desember 1769. Sl~r vi
etter i kirkeboken for 5øllerØd sokn for
den pågjeldende dalo, filllll::r vi, 011 dell
dag ble .den dØve og slumme Johanne
Pedersdatters uegte SØIl fra Wedheck,
kaldet Anton Conradt dØpt, «Til Barnt'
fader blev udlagt Conrad MØllcr ved
Kronprinsens Regiment og Major Ge·
lerts Kompasni».

Blar vi videre i kirkeOOkt'II. oPlldagel
\'i at i 1774 fil' hun likeledes dØlll el
barll~en pike, «avlet uden Ægteskab m«l
Soldaten Conrad MØller fra Fryden·
lunds Commando», Hun er altså stadig
ikke blitt gift. «Frydelllundt er C11 herre.
gård i Vedbæk, som på dellidspunkt
eides :lV Kristian den VII's dronning,
Caroline Mathilde.

5 år seinere har hUll igjen ct barn i
kirke, men opptegnelsen fra dette år,
1779, er litt merkelig. idel prestelI ikke
oppgir barnefaren,

Han skriver under .dØb!e» fØlgende:
«COlirad M. Johanne Pedersdatters

uægte Barn Arme Kirsline,»
Begynnelsen, .Conrad M.». er over

strokel. Presten er beg}"lt med å nevne
farens navn som ved el ektef;dl bam,
men han kOll1n..::r så i tanke om feilen,
overstrekeI' del og glClnmer å tilfØye
fareIls navn baketter.

Slår vi no etter i folkdellingslislen fOf
1787, fillller vi fplgende:

Nr.•

«Johanne Pcdcrsdattcr, Mudcr, .JO Aar,
ugifl. Betler.

Anne Elisabeth 2J Aar, Kristi'le g .\ar,
hendes BØrlI, avlet uden Ægleskab,»

Drengeli Anton Conrad fimles ikke
otlpført. Han er på det tidspunkl 18 år
og sallnsynlig\'is ute iljeneste.

I folketellingslisten for IBOI mangler
hele familien.

lfØlge Lu)(dol'phs dagbok har Ilen dØI'
stumme Ilike Johanne Pedersdattcr sendt
inn en ekteskallsøknad lil kanselliet.

[ kanselliets supplikkprotokoll for året
1769 fins et kort resyme 01\' hele saken.
Dessverre finnes de originale papirer
ikke mer.

Saken innledes med fØlgende rede
gjØrelse:

.Gehe.imeraad og Amtmalld Baron
Juel Wind forestiller, at da 1:11 fra Pr;c
sten fra 'Vedbæck, navnlig Karen Pe·
dersdaller i hosfølgende Allsjj~ning hav
de begæret, at hendes Dattcr JohanIle
Pedersclatter, som er 23 Aar gammel og
hverken kand lale eller hØre lIIaatte
vorde antaget til Cl)Ilfirmation flg dcr
efl... r viet til en Soldat llavnlig Conrad
:\Ipller. som har besvangret herlde har
han dero\'er indhentet hosfplgende Sog:~

neprzslens Pastor Trzskovs Erklæring,
erx!skØnt hand nu vel med Præsten maa
tilstaa, al hUll som uoplyst,og som OIldrig
kand b1h'e oplært, ikke kand \'orde con
firmeret eller delagtiggiort i Sakramen
tet, saa dog da det allerlC beror paa hans
~Iajestæls Vilie om et saadant Fruentim
mer. 50111 er hesvangret, kand vies, end
skiØnt del hverken har værct eller kand
komme til Alters, forespØrger han sig,
hvorledes dcr i dette Tilfælde skal for·
holdes. ved ForbØn for disse fattige og
ellers beskæmmede, .\Ioder og Datter,
hvortil han fordrister sig, saasolll hans
J\lajeslæt ilignellde Tilfælde skal 113\'e
givet Tilladeise og Samt}'kke.»

Saken .5elldes til erklæring hO$ Sjæl
lands biskop, Ludvig Harbae, elle.l' at
det (k:n 30. oktober har vært holdt kan
sellikollegiulll.

Biskopen kan ikke anbefale. sØknaden,
Del har i forvegen vært brevvekslet mel·
lom biskoIl l'larboe og amtmannen om

saken.
Biskopens erklæring er datert 13. no·

vember 1769 og lyder slik:

.Det er ingen Under. al Pastor
Treschow giØr sig Bclltnkning over at
confirnlCre og til Aherel1s Sacramente at
admillere Johanne Pedersdatter, efterdi
hun ej alleilC er stum IlIClI og tilJige dØv,
11\'orfor BiskoppelI ej andet kand elld

• "tg. av E. NystrØm. 1915--30.
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bifalde de af ham udi Skrivelse til Cc·
heimeraad luel \Vind anfØrte Grunde,
vclvidende, at en og anden Przst, endog
her i Stiftet, har antaget slumme Penl<r
IIl."r til den hellige Nadver~ Illen enlen
haver de kunnet hØre eller ha,·t de i
deres Uugdom ha,'1 HØre!sens Brug, saa
de have været i Stand til at indtage Ull
del'visning af Guds Ord, og er det sket
at en Præst har delagtiggiort ell dØv og
dum, saa har man maattet overlade del
til hans eget Ansvar.

Men hvad det angaar, som ved denne
Moderel\S AnsØgnillg er Hovedsagen, at
nemlig hendes Datter, som er besvangret
af en Soldat, med samme maatte ægte
,·ies, saa vil dette være ,·el betænkeligt,
endog ilf den AarSilg, at det med FØre
kunde befrygtes, at de BØn!, som i saa
dan Ægteskilb maatte il"les og fØdes,
kunde slægle Modtreu paa og blive lige
saa elendig som hun er.»

De av biskopen omtalte tilfelle, hvor
d,jl'stulTlme har fåtl adgang til !i nyte
nattverden, vet en ellers ikke noe om.

Som det fra1llg~r av erklæringen, skyl
des biskopens beteukdigheter hOl"edsake
lig eugelliske grunner. At piken fortsatt
vilde fØde barn utenfor ekteskap, hadde
han neppe regIlet med.

~Ien forelØbig skulde saken gå bisko
])l:'n imot. Hans standpunkt ,;lr. som vi
skill se, ikke juridisk holdbart.

Det holdes kansellikollegium om saken
den 6. og 7. desember. Det er det fØrste
av disse, det hentydes til i Luxdorphs
dagbok.

Den sendes deretter til erklæring både
hos det juridiske og det teologiske
fakultet.

Det juridiske fakultets erklærillg fore
ligger datert den 22. desember. Det fin·
Iles et kort resyme i supplikkllrotokollen.
Erklæringen er utferdighet av vår slore
rettslærde, selveste professor dr. juris
P. Kofod Aocher. Emnet var ingenlunde
nytt for ham, idet han allertde den 8.
mars 1751 i Videnskabernes Selskab
holdt et foredrag cOm DØ,'e og Dummo.
Dessverre er det aldri blitt trykt."

Men "i er dog så heldig stilt at hallS
erklæring i denne sak er tatt opp i den
rekke Responsa," utferdiget av det jurid·
iske fakultet, hall utga" i liret 1779.

EUer at han i innledningen kort har
resymert hele saken, skriver han fØl.
gende:

cNaar der spØrges, om det kan til·

lO C. Molbech: Det kgl. Videnskaber·
nes Selskabs Hist. Kbh 1843, p. 135.

u P. Kofod Ancher : Svar paa nagle
SpØrSmilale til del juridiske Fakultet.
Kbh. 17i9 p. 200,
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lildes ell DØv og Stum at iudlade sig i
Ægteskab, da kommer det derpaa all,
om man kan formode om saadanl et Men·
neske saa stor Forstand, al det kan "ide
en Ægtefælles Pligter. og efter fornuf·
tigl O'·erlæg lilkiendegi"e consemsum
matrimonialem? Nu er det vel saa, al
man i Almindelighed har stor Aarsag at
tvivIe om fuldkommen Forslands Brug
hos saadanne Mennesker, især, naar dc
ere fØdte, eller fra Barnsben af have
været dØve og slumme, da man veed,
at FornurtelI, SOlli bestaar i en tydelig
Indsigl i den Sammellhæng, der er i al
nlindelige Sandheder, ikke kall have uo
gen Virkning, eller komme til at ø"e sine
Kræfter, nailr Sandserne ikke ere For
nuften til TieMSle, og ikke i den Stand,
at vi vtd dem kunne faae behØrige Be·
greb om Tingene Udetl for o:s. Jkke desto
mindre skulde vi underdanigsl meene, i
Betragtning af den Beskrivelse, der gives
over den omslmrgte BOlldepige, der hol
des for al være ved sin Forstands fulde
Brug, at det vel kan lillades hende at
ægte Soldaten, der har besvangret hendc,
da det herudi fornemmelig kOmmer an
paa den qvæslionercde Persons specielle
Omstændigheder; thi at del er hendes
Villie al il1dlade sig i Ægteskab med
Soldaten, kan num slutte deraf, al hun
har lildet sig besvangre af ham, h"ilket
miln in dubio bØr formode at være skeet
spe. miltrimonii, dels af Moderens An·
sØgning p;lil hendes Vegne om Ægle
skabs Tilladelse. Og al hun ikke maa
være ubeqyem til at besørge, som Hus
true, sit Huus og BØrns Opdragelse, til·
kiendegiver den Beskrivelse: at hun ikke
allene er meget UiCm til alt, hvaJ hUll

ser for sig, men endog til Huusgierning
duelig og flittig. Hvilkel ydermere stad·
fæstes dervtd, at de Personer, som denne
Sag fornemmelig vedkommer, og best
kiende til hende, nemlig: Pigens Moder
og Soldalen, SOlli hUll er besvangret ilf,
begge giver tilkiende deres Samtykke til
dette Ægteskab.

Da det nu ikke er at formode, al Mo·
deren skulde have sØgt Tilladeise, at
hendes Datter nlaatle giftes, naar hun
ikke vidste af Datterens sædvanlige
Maade at forklare sig paa, at det skecle
med hendes eget )a og Vil1ie; saa skulde
vi elldog mene, at det omspurgte Ægte.
skab ikke allene kan tillades, men ikke
engang med Billightd kan nægles, da
cKirkeritualell) p. 308 udtrykkelig be·
faler: at de som ere dØve, stumme eller
blinde, ei m3ae af Praestetl formelleS Æg·
teskab, saa fremt de ellers paa een eller
anden A-faade kan give deres Villie for·
nØyelig Iilkiende.

Det vilde ogsaa være alt for humt,
saalænge intet klarlig er derimod, at
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megte denne arme BOlldepigc. furdi hUll
er dØ" og stum, en iEres Erstalning,
som ellers ikke megtes en be:n'angrel
Q\'indes Person. At hun ikke er antagetl
til Confirmalion eller Alters, ometid
skiØnl hUll alt er 23 Aar gammel, og
maaskee ingen Tid anlages deri il, synes
vi heller ikke kand liene til Argument
herimod, da det behØves for at antages
til Alterens Sacramente, en langl større
og finere, end almindelig Kundskab,
nemlig en Kundskab om vore fornemstc
Troes Arlikler, som ikke lættelig kall
formodes om en, der ikke kan lale eller
hØre. da Troen kommer af Ordet, og
Ordet af HØreIsen.»

lest med nutids,lYlle er dette respon
sum blide metlMSkelig og juridisk sl! fint
et defensoral for den dØvstumme Ilike, at
I'i meget nil beklage al ,·i ikke ogs1 har
fått o\'er!e,ocrt llans foredrag om de dØv
stumme.

Den siste setning i responsumet om
t:'l'roen, der kommer af Ordelog Ordet
af HØre1sen) er el sitat fra Augustin."

I innledningen lil dette respotJS\llll nev
ner Kofod Ancher, at soldaten Conrad
MØller hØrer til el av cde gevorbne R~

gimenten og at cllan har erholdt Frie
Stddeb. Det vil si at lian har tillatel...c
liI å inngå ekteskap.

Det teologiske fakultets erklæring i
saken er datert dell 23. desember 1769.
Fakultetet er ilV samme menillg som del
juridiske Fakultet:

ut af den Beskril·e1~. som ghocs O"er
denne Bondellige, bØr hun ej formenes at
inlræ<!e i Ægteskab med den Soldat, som
har besvangret hende og som hegien:r
hennc til Ækte).

Etter kallseilikol1cgiulll den lO. januar
1770 (jfr. Luxdorphs dagboksnolai)
ttilskrives Biskoppen, at han ifØlgc
cRitualen) p. 310 kand ikke formene
Ægteskab».

Det holdes kollegium igjen dell 11.
januar og deretter framkommer sokne
l)Teslen for SØllerØd, pastor Hertllan
Treschow, med fØlgende innslilling:

chvorudi han melder, at hall for at
efterkomme cRilualets» Bydende har
kaldel Johanne Pedersdatter, hendes mo·
der og Soldaten MØllcr for sig, og giort
sig al mulig Umage for at undersØge:
om hUll paa den ene eller andeu Maallc
kunde give sin Villie og Samtykke for
nØyelig tilkiende.

Alt h'''3.d IIaI1 da af de Tegn, Modc
ren og Soldaten giorde til hetide, for at
betegIle de af ham frenlSalte SpØrsmaale

" jfr. Blåtter 1931. p. 3, Teacher 1927.
p. 138 og P. Schumann: Geschichle
des Taubstullllllcnweselis 1940. V. 20,
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og hun igien for al besvare samme, kun
de slutte, var. at hun nogclllunde gav
tilkicnde, at hUll "ilde zgte Soldaten, al
han som 1[311<1, burde være god imoll
hende og hUll igien god og fØyelig mod
ham, og begge have OmsorlJ for deres
SØrn, men hvorvidt samme bØr strække
sig, kunde hun ikke udtrykke.

Skulde nu Hans M'ajestæl finde dd
for godt, at Viel~n maa ti\lades. saa
indstil1es dog, at, da det ville blive til
AnstØ<! for Menigheden, om han skuldc
tale Guds Ord og giØre Spprsmaal ti]

den, som hverken kand hØre dier svare,
om da ikke cRitua1en:t i dette Tilfælde
derhen kunde forandres. at, naar SpØrs
maalenc af Soldaten Conrad MØller ''lire
bes\'arcde, der da i Sleden for at igien-.
tage samme liI Johanne Pedersdatter, de
tilstedeværende kunde tilkiendegh·c, at
hun farhen vcd Tegn havde. giort sit
Samtykke tilkiende:

Og naar derpaa de da havde givet
hinarKien Hænder og de s:ædvanlige
declarationes solemmes: ..Efterat tilforn
etc.:t, \'ar givet, de paafØlg~lde Forma
ningen Sprog da maatte udela~ og
Aden sluttes med den foreskrevne BØn
og Velsignelse.

I lige ~faade indstilles, 0111 ikke. Hans
~lajcstæt for at afvæl'ge dCll Ollsigt, ('n
:.a.a us:~d\"an1ig Act maatte foraarsage,
naar dell skete offentlig i Kirken, vilde
6l1ade. :I.l Vielsen odell forudgaaende
TrOIO\'eJse nlaatle forrettes hjemme i
Huset.:t

Det holdes d nytt ..Collegium. om
~aken og en Øtl~kcr no Cl! uttalelsc {ra
hiskoll Harboc i saken. Den Cl' ;0 hittil
gått biskopen imot, og en lllerker på hans
erklæring. datert JO. mars 1770, at han
e.l' liu bitter. Den lyder slik:

.Siden det IIU engang er befalet. al
Conrad MØller maa fuldbyrde Ægte.
skall med Johanne Pedersdatter, saa
formenes, at disse Personen COllUlation
ej vel kand ske paa anden Maade elld
dell, SOlll Pastor Treschow har foresiaael,
og Vidseil uden forudgaaende Trolovelse
at ske hjemme i Huset, hvilket saaledes
indstilles.:t

Det holdes elldelig kansellikollegiulII
den 11. april. I SUlllllikkprotokol1en er det
ved denne dato nolert:

.Ordre herom efter Biskoppens For
slag•.

Og helt sist stAr det i Ilrotokollen de
gåtefulle ord:

.udIevert efter Ordre.
Hva disse ord betyr, er uvisst. Sikkert

er del at aven eller annelI ukjent årsak
ble den dØvstumme Johanne Pedersdalter
ikke ~ift med sitt barns far, soldaten
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Conrad Møller fra Frydenlunds kOlll
nlaooo, skjØnt saken ellers syntes å være
i orden.

HUll fikk, SOlli vi har sett, i alt J barn
med ham og sannsynligvis har de levd
sammen i noen år. Men hvorfor de
skulde lllangle kirkens velsigndse av siu
ekteskap er m gåte som no sikkert aldri
blir lØst.

Saken kan likeledes fØlges i Sjællands
bispearkiv, men arkivmaterialet bringer
ikke nye momenter fram.

Hvorfor saken i siste Øyeblikk veltet
(or den dØvstumme pike eller hvem som
veltet den, llar det hittil ikke "ært mulig
å finne ut av.

Johanne Pedersdatter selv må vzre
fØdt 1746 i Vedbaek. Vi kjenner ikke
farens llaVll. Moren, Karen Pedersdatter,
har sannsynligvis tjent på herregården
Frydenlund, hvor Conrad ~1.øller sikkert
også arbeidet.

Vi kan fØlge he)lnes liv' til 1787, på
hvilket tidspunkt hun ernærer seg som
betlerske. Hun har de to yngste barn
hos seg. Lengere kan \·i ikke fØlge henne.
Hun finnes, som nevnt, ikke oppfØrt i
folketellingslisten for Vedbæk for ISOI.
Hun er llå det tidspunkt 55 år. Hun kan
muligens være dØd, men hUll kan ikke
finnes i kirkeboken. Snarere er hun, no
da barna er voksne, utvandret fra soknet
for med tiggerposen pi nakken å slå
fØlge med edet omvandrende PraIe
tariabU av blinde og \'anføre, som o\'er·
S\'ømmet datidms Danmark.
~ originale innberetninger om dø""

slumme i Danmark fra 1803 og fØl·
gende år finlles lIisst dessverre ikke mer.
Men KØbenhavllerinslituttet fØrte i mange
å.r visstnok ~ grunnlag av innberetnin
gene en protokoll over døvstumme, så vel
opplærte som oopplærte. Den eldste dpv
stumme heri er fØdt 1745, men heller
ikke heri kan Johanne Pedersdatter fin
nes, enten det 110 skyldes at hun er dØd
el1er at hUll som eLØsgenger. ikke er
blitt innberettet.

En kunde ha Ønsket henne en bedre
skjeblie enn den .50111 etter de foreliggende
opplysninger ble henne til del. Bak sen
traladministrasjonens litt tørre, høytide
lige prosa ligger det, synes det, gjemt et
stykke s;ællandsk romantikk, og piken
gjør i ail sin dØllstumme h;e1peIØshet et
'så sunl menneskelig inntrykk, at en
gjerne kuude ha unt heIme kirkens
velsignebe til det ekteskap som lå. henne
så meget på hjertet.

Willy OlsrIl, Nyborg.

(Nordisk Tidskrift for DOvstumskolan)

lO G. Bang: Kirkebogsstudier. Kbh.

1906,

Nr. 4:

Særundervisning for
tunghørte barn.

En rundskrivdse fra Kirke- og Under·
visningsdepartementet for en tid siden
påbØd at tWlghØrte barn i vire skoler
skulde registreres lned tanke på en even·
tuell szrundervisning. Registreringen
skulde være ferdig innen 15. mars.

Den kjente dØvc:skoleekspert, bestyrer
Langaaker ved Trondheim off. dølle
skole, uttaler i den anledning lil Adresse·
avisen at denne registreringen er svært
påkrevd. ~t neste skritt bØr være at de
tunghØrte barn blir spesialundenØkt a\'

læge. De barn som ikke kan hj.elpes ved
lægebehandling, ml inn i szrklasser i
tilslutning til folkeskolen. Sluttresulta·
tet ml så være at vi får en egen tung·
hØrtskole for hele landet.

Bestyrer Langaaker anlal' at -1------6 1K:t.

av skolebarna ikke kan fØlge med i den
vanlige undervisning på grunn av dlrlig
hØrsel. TunghØrtundervisnillgen \'il kreve
spesialutdannede folk som helst bØr fins
blant dem som utdanner seg til døvelæ·
rere.

Fjellovergangene 1 Syd,
Norge.

So,n kjent har "i f1e~e \'eger i det
sØrlige. Norge SOlli krysser \'allllskillet
l11ell01l1 Oslo-fjorden på den enc side og
Atlanterha\'et på den andre.

Vi nevnCl" denl etter htly(1cpllllklel.
/-Illnfllllger'1!rgrll mellom Haugastøl og

Eidfjord 1253 111 o. h.
HtmscdolS1X'gru mellom Gol og Lær

dalsØren 1155 m o. h.
Slr.\'''S1~9cll mellom Gr;otli og Stryn

11 39 1\\ o. h.
HoukrlivegclI (ved Dyrskar) 1133 III

o. h.
Geirollgcrvf'!J"1l mellom Crjotli og Gei

ranger 1038 III o. h.
Dot.'rnJtgcII mellom Gudbrandsdal og

TrØndelag 1026 m o. h.
Fift!jtliwglll (mellom Valdres og

L:ærdalsØren) 1004 m o. h.
Kviklltwgtfl (mellom Østerdalen og

TrØndelag 703 1I1 o. h.
ROlllsdolrn:!/clI (m,cllom Gudbrands·

dal og Andalsncs) 639 III o. h.

Kan du si meg hva negerarbeid er?
Det er nIl' ell tillitsmann legger ned

("Il nlasse arbeid og tid for sin forenillg.
og s3 blir mjltt lIIed:

Kan du Sk;ØIlIlt. hva han gjør deUe;
jor?
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Ikke mer skam å være tunghørt
enn nærsynt I :r.wu;Aø4te 6<wt dM. ~~t4Me6.

Skolen som kommer til elevene
!kl OT ikh al>ooh.1I udi, I u. ull. Ul pl sk.. l.-M Ill•• 0001 Il l ...
....c det 1.11.. 1 fol kol Ta l ode øoo<l It.; .
"a.. ali<'. orJ. d_... f I 11 al d I og ,kri _ .. l UO••d;'MI I••• ,., .p.I".
han....hfa,. Indbnlluf&l k.. l.k.. fa, O '. .. l ....br l>l' ko 1I1.i<'n... l """I 1 .
.... r .. na'''' pJ opPi <>ti: d... nu... lil .1001 l ffn•• Ol! Yflk<k. - rJ .
10.1 er 1I.....rvi ...;.., No It"o po..d.o ol.: E '1. fri'l lo a.f ca. 100 fo••
•k;'IIi,. fall ..cd 100 u. kli o, 1.- J. Ol 011 1 Il.

SKRIV ETTER SKOLEPLANEN

synthet .5Q1lI noe rart og noc til li skamme
seg over. Likedan må vi komme bort frll
å se på et hØrnpparat for tunghØrte SOlli
ell sk;l,Il1. Det må bli like selvfølgtlig li
bruke hjel~midlet hØreapparat '$0111

hjtl~midlet briller.

r.
Det har vært skrevet mange biografier

om den berømte engelske sykepleiersken
FloreIlCe Nightingaft. Noen h<J.r ideali·
~rt henne, andre h<J.r forsØkt å fremstille
henne pi en saklig ndte og gitt en skild
ring Wde av l)'s- og skyggesidene \'ed
miss Nightingale. HUll nr i alle fall
et rikt begavet og mangesidig menlle5ke.
Ved sin dØd i 1910 (hun ble 9O( I) år)
var hUll en rent mystisk per.5Qnlighet.
Det er faktisk vanskelig å gi en helt
populær og saklig skildring av henne:s liv.

Den finske lorfatteren Tyyni Tuulies
bok om henne gir oss dog et utmerket
inntrykk:

Htlll ble fØdt i Firenze 12. !ll;li 18211
under ell reise, og fikk sitt naVI\ til minne
0111 fØdebyen (Blomsterb)'en, pi engelsk:
Plorence). Familien Nightingale var en
rik engelsk godseierfamilie som hadde
formåellde og innflytelsesrike vellner og
bekjentskaper. Familien levde dels på
godset Embtey Park, dels på godset Lea
Hurst, dels i London. Etter familieIIs
ønsker skulde begge dØtrene ha blitt en
gelske sosietetsdamer, hvis liv skulde be
stå i do vise og molta sympati \'ed mid·
dager or bankellen.

Foreldrene tok seg energisk a\' sin
oppdragelsesplikt o\'ufor dØtrene. De fikk
lære seg alt det SOll} fint var, å sy, å
skrive peilt, musikk, tegning. Og da
William Nightingale ikke hadde noell
sØnn, fant han bl. a. på å lese latin med
døtrene sine. Delte hadde Florellet:: sei
nere nytte av ullder reisene sine.

Florence Nighlingale kunde ha blill
med i Englands behageligste selskapsliv
om hUll hadde villet det, mell mens far,
mor og søster forsØkte å få henne med i
disse sine v~nlige kretser, så kOlll det

Od er sikkert en ikke liten sum a\'
lidelse tUllghørte bam har måtlet bære 1m
i årenes lØp. Kanskje er den nedsatte
hØrsel det mindre mot de sjelelige lidel
ser barna har måltet bære. Bitterhet og
mindreverdighetsfØltIse fordi de ikke ble
forstått. De som gikk som Ulldermålere
viste seg olte seillere _å være meget be
gavede barn. Da de ble reit behandlet. 
Det er en stor sak som her er tatt fram.

1'~f.eUMfæn.u dJwnni.n.C;:

nO'!.etWe YlU;A,tinq.ale..

OsloØvre VolIg.. te 13
Grunnlalt 1914

hØrte undervisnillg. TunghØrte må nem·
lig undervises annerledes enn bAde nor·
malt hØrende og dØve barn - og i alle
år har de tunghørte vært forsØmt i virt
land. Etter min mening burde barna etter
en slik registrering først og fremst sendes
til lægcn. spesialisten, som burde under
søke om barnet har funksjOllel1e feil som
kan rettes på. Det har vist seg ikke så
sjeiden, sier Langaaker, at barn med ned
saU hØrsel er blilt hjulpet gjennom iæge
behandling. De barn .5Qlll blir igjen da
.5Qlll dårlig hØrende, må inn i særklasser
som opprettes i tilslutning til folkeskolen.
Og .5Qm det store sluttresultat må komme
at vi får en egell tunghØrtskole for hele
landet. Delte har våre tunghØrte barn
krav på.

I tunghjl'rlklasser rllå llIan anvende
spesielle undervisningslm\ter, hvor bl. a.

hØreapparater spiller en stor rolle og de
større klasseapparater med hodetelefoller.
HØreapparater er i det hele førsteklasses
hjel~midler for de tunghØrte.

- Har vi mange tunghØrte barn?
- Jeg antar at vi ml regne at 4-6

llet. av barna ikke kan fØlge rnw i den
\'2lllige undervisning. - Det gis no me
get kompliserte og fine apparater for å
gjøre hØreunder,sØkelser, en slags gram
mofon mw hodetelefon. Ca. 40 barn kan
bli undersØkt på en gang. En enda finere
sort er audiometret. Vi bØr naturligvis
helst også få særutclannede folk til tung·
hØrtundervisningen, vel helst blant dem
.5Qm utdanner seg til dØveiærere.

Del l'r ikke IIIer skom å fJære

Il1IIylt;rl ellll IIIJ'rsy"lf

Del er sørgelig at I·i i vår alminnelige
oppfatning ikke er kommet lenger enn
11 anse det å være tunghØrt for noe av
en skam. Dette må motarbeides. Det er
ikke det millste mer å skamme seg ovel
å v<tre tunghØrt enn nærsynt. Vi ser da
ikke på hjelpemidlet briller IIlOt nær·

NOR 5 K~@f:JJ"'"
KORRE~i!'ilOli

Etter Kirke- og Undervisningsdeparte
Inentets rundskriv av 28. januar bestem
mes det at tunghØrte barn i våre skoler
skal innregistreres med tanke ~ en even
tuell særulldervisning. Denne innregi.
strering skal være ferdig in~n IS. mars

ik
Det er utvil.5Qmt et meget (or5Ømt

SIJØrsmil .5Q1II her tas opp. I folkeskolen
har det nemlig til alle tider vært et \'isst
antall barn som pi grunn a\' nedsalt
hØrsel ikke har kunnet følge ordentlig
med i undervisningen, sd\' om enkelte av
disse barn har hatt meget gode eVllC'r. 
Som normal hØrsel regner lIIan at et
barn skal hØre alminnelig tale på 3-4
meters avstand i et vanlig klasserom. 
Porllten ill disse tunghØrte barn i almill
Ilelige klasser ikke lærer noe større, blir
de likeglade og slØve og fØler seg urett
[enlig behandlet og forsØmt, fordi de
p;i grunn av nedsatt hØrsel kanskje blir
behandlet soIl1 siukere. H \'a de ofte slett
ikke er. Tvert om.

Jeg tar fremdeles inn en del stein.
og jordarbeidere. Trivelig sted og
gode arbeidsforhold.
Kost og hus skaffes.

Trmgli;rte flar hittil 1HZrt fars,mt.
Vi forelegger den nye innregistrering

for bestyreren for Trondheim off. DØve
skole, Langaaker, og ber ham uttale seg
om saken.

- Bestemmelsen om •registrering av
tunghØrte er svært pikrevd, sier skole·
bestyrer Langaaker, men, fortsetter han
- det er bare begynnelsen til det arbeid
.5Q1II no bør tas opp for å skaffe tung-
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hemlCS framtidige: ut ... ikling var reisen
av stor betydning.

Da ~ngland definiti\,t hadde beseiret
Napoleon var en ny lid begynt. Det ,'ar
som hele Europa bloolStret opp. I selve
England "ar det allikevel megen elen·
dighet å finne flere steder i industribyene
og hygieneu og sykeilleieu lot meget til
bake å Ønskc,

Det ble det nye århuudredes oppgave
å r3de bot Ilå slike miserer og også hos
det enkelte menneske begynte interesscn
for sykepleien å våkne.

I eT. og T.:t nr. 10/1942, side 14, for
talte vi om de to trØnderske vennene Gu
stav Bj,t og Olaf Grilstod SOllI i årrekker
hadde sine obligatoriskc besØk i Troll·
Ireilllell. .

No er Grilstad dØd.
Vi leser om ham i en avis;
eKjØpmann Olaf Gl'i!stod, Trondheim,

er dØd, 80 år gammel. Han var kjent
som en ivrig sllOrts- og friluftsmann og
,'ar en a ... dem som eoppdageb Bymarka
og arbeidet for å gjøre den til den folke
park den er i dag. Det ,'ar også han
SOl" oppdaget Trollheimen, og "ed sitt
eksemllCl drev Il;I.n en meget virkningsfull
propag;mda for de:tte strålende hpgfjells·
paradis. Grilstad var C11 fremragende
skilØper. Han Il;I.r ,'ært formann i Trond·
hjems Skiklubb og "ar klubbens æres·
medlem og inuchaver av deus hØyeste
utmerkelse, Gråkallmedalje\l. Han var
æresmedlcm også av 'rrondhjcms SkØite.
klubb, og ha,· nedlagt et ikke ubetydelig
arbeid i Trondhjems VelocillCdklub. I
Trondhjems Turistforening stod han som
medlem fra foreningens start i 1887, ...ar
æresmedlem og inrlChaver av forcnillge:ns
hederstegn.:t
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TEGN OG TALE

19-10.

1942.

Thoralf Wiik, Gum'or Ruud, Johau
Lien, RaSlIlus BjellaIld, Tomas Gunder
sen, Arthur Iversen 1.50, Aud Storhaug,
Alfhild Trætvik, Sverre Johansen, Rei
dar Jensen, Vilhelm EngstrØll1, Astrid
Gabrielsen, GUllnar Vatn, Gabriel Ros
nes, Leif Johnsen, De DØves Idrettsfor
bund, Johallnes Rekkedal, Fr. Tenden,
Anton Brjllrs, Allton Hansen, Anna 01

~".

Ensom landspike - interessert i dØvc·
saken - Ønsker å korrespondere lIIed ("11

grei herre i bra stilling, alder 25-35
år. Svar Ønskes og lo\"('s. Billeu til
eTegn og Tale, mrk. eStraks:t.

DØ" dame Ønsker å korrespondere: med
en kjekk og grei herre, helst troende.
Fra 24-JO·hsalderen. Voto Ønskes og
lo...es. Billett lIIrk. eVåren 194J:t til
eTegn og 1'alC:t.

1941.

En gjente i 20-25 års-alderen kan rå
plass straks. Brev med Ipnnsforl;U1gellde
og attester til skomaker J. Rauno,

Lærdal i Sogn.

Thoralf Wiik.

Thoralf Wiik.

Thoralf Wiik, Willy Andreassen, AII
ton BrØrs.

9~~

'JMJfI- O<J 'J.ak apllil f 943.
1943.

{Ports.} ..

vegen.

ungdommer.

påKrøll

Spreke

iUII i Flarcnee' sinn like (ra barndommen
aven fØlelse av at .kvillnene Iriker Kg
gjennom livet og morer seg. H,'cm er
jq, 50111 ikke kall !e,'c i harmoni med alt

dette? Det vilde være: herlig 3 få CII stor
sak å arbeide for. Et )'rke, ct arbeid,
('Il IllIll11værlig gjerning, noe som kunde
fylle mitt liv og kreve alt av lI1eg:.,

Det \'ar denne lengselen etler arlieid

SOllI gjorde at cFlo» (som de ofte kalle

hCllUC) allerede som barn fikk betegncl
sen .The strange FIl» (cDen besynder
lige Flo:t).

Da Flo '-ar 17 3r og sluttet skolen fikk
hun to års reise på kontinentet (dvs. om
lag årene 1827-29). Reisen gjorde et
befriende: inntrykk på Flo. Med italienske:
flyktninger i St'till diskuterte hun poli
tikk og sanitære foranstaltninger. (1ft!
,'ar kolera i Italia den gangen). I Cr
UUt'l1 besØkte hUll en dØvstulIImeskole og
i sin fØdeby, Fi,.CIlf;/I, en barneskole. Disse
besØkene hØrte neppe med til det pro
grammet som moren hadde satt OPI) fQr
reisen, Illen samværet med inttlligente
og åndelig aktive mennesker gjorde at
Flo's egenartede begavelse kom til sin
fulle rett. Hun innrømmet til og med
~c:inere at hun dengang hadde fulgt seg
fristet til å vilJe dyse:. i selskapslivet 
å bli en ettertraktet k"inne!

Allerede som barn hadde Flo "ist en
påfallende illte:r~se for alle som ,'ar s}'ke.
Da hun var 8 år skrev hml a" 1.'11 nø)'·
aktig reseptsamiing for patienter i alle
aldre. I ell dagboksol)lltegnelse sier Flo
at hun allerede da hun var 6 år ante sitt
framtidige kall t Aret fØr hun drog på
den ovennevnte reisen hadde hun reddet
livet til en meget skadet hund. En tid
deretter, 7. februar 1837, sier Flo at
eGud har sendt meg mitt kald:t. HUll

kommer seinere: ofte tilbake til dette i
sine: opptegnelser, n}tll forklarer ikke på

hvilken IIIdl~ hUll følte dette opprinnelig.
cDen besynderlige F10:t talte ikke med
sine omgl,·tlser om sine indre anskuelser.
Hennes farmor kom dog underfUllII ~

En del stedc:r i Norge hender dd at
at det var noe med edd kjære !>arnet

landevegen bokstavelig talt slår en krØll
var Wde en Martha og en J\bria:t. Far· på seg, gir innunder seg selv for å vinne
moren~ ord fikk gjelde for hele FloreIlee

hØyde (resllCktive dybde).
Nightingal("s liv.

Oslo-folk kjenner et enkelt, men aUi.
Uten å forene Marthas og MariaS-egen- kevel anskuelig ekscmpel like ved Sllro~

skaper haddc hun aldri kunnet bli dct bråte", der vegen g;lr under seg sel ....
hun ble. Et annet sted har vi ved Hovillllcio p3

Disse k... inners forskjellige sider hadde vegen mellom Kongsberg og Rjukan.
våkllCt i henne allerede i barndomsårene. Et tredje sted ...ed umdgollgrll mellom
Den lange utenlandsreisen hadde inn...ir· LaT\'ik og Eidanger.
ket gWlStig på Flo's sjel sonl var sterkt Et fjerde sted ved eKnuten:t i HoIulll,
anlagt for eksaltasjon. Den fpr så blyge mellom Kristiansand og Mandal.
og klumpete Flo. kom tilbake til England Et femte sted o...enfor GeirOllger.
som en livlig, lpen og lykkelig ung Ilike, MeIlIllOIl det ikke finnes enda flere?
U\'anlig moden for sin alder. Kaldet var Vet IMXn av eT. og T.:t5 lesere om
for "reblikket ikke aktuelt, nlen for hele ·andre slike steder?
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