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Nye baner skapes
for de døve.

I det finske dpvstUll1111etidsskrifls
aprilnunllller leser vi ullder tilt:!t'll:
cFor ;irtier siden», r,$lgcm-Jc 0111

llnden'isnings· og opp<1rage1:ws..r
IlCidCl \'cci f ho d~fvstlllllllleskole for
.ro år siden. Da de deri nevllte og
lil like mange andre iniliati\' er gatt
inn i de d~l\'e:,> lale og læreprogram,
er det I-KI sin plass her ti gjSSre litt
nærmer(' fl~le for disse s.1.kelle og
gi en s..klig fremstilling av dem:

Dt'll tid SOIll gikk forul for de
seineste 40 ;u'el1e var inncnfor dØv
sttlllllllclll1dervisllingcn Cl ll)'ryd
ningS<1.rbeid av meget vanskelig arf.
Selve (jordS1110111lel~ mi'\Ue S;l ;"1 si
opparbeides fra hcgYllnelsell av,
Lærcguttclle måtte nI vikles, deres
kLlnllskapsl~lrsl \'('kkes. hele dcre~

livsinl1stilling måtte innreltes slik al
de kundc bli gode borgere i s.'1Il'
funllet. En del ri v elevene kom lil
skolell f~~r:;1 når de var forholdsvis
gamle. En elel av dem hadde dår·
lige ,'auer. ja lit og mcd forhryler·
ske anlegg! For !t kunne rykke hort
ugraset, m;"llte vi tenke ut nye opp
dragelsesmctoder med hvis hjelp
vi kunne inngyde et nytt inn
hold i sjelene deres og skape Cl
nytt sinnelag som vikle vennes lil
del gode. Elevene skllide ledes der
hell at de ble interesserte for gode
og nyttige oppgaver_ Deres karak
ler skilIde uldanlles slik al dell visle
større omsorg cnn tidligere. Sam
tidig m;lllc vi la hensyn til dellEllg.

sin venn og fortrolige. og beundret

din dyktighet.

Du rakk også :1 himle oss. dine

medarheidere, lil deg med venn

sknpcls og tillitens sterkt' h!lIu\' og

\'i glcilet os til S<1.llIarbeidet 1ll('(1 deg

SOlli den 1L.1.hnilllldig gCKit utrustede

personlighet og la'rer du var, alltid

arheidsvillig og arlx-'idsgl;ul.

Dn kom og gikk reit inn i v:ir

lille skoles vennekrt'ls. og inn i v;lre

hjerter. DI1 forlot oss, IIlt'l! minnet

Olll deg, Olll dill vellnskap, din Iro

fasthet og llsclviske innsats og opp

ofrelse i dilt arheid og for del som

var rett. vil ikke bli glclll1. Del vil

5(;1 som el1 lysende fakkel 0\'('1' ell

1//(II/IIS veg. og SOlli et Iyseurle ek

sempel for alle som kjenle deg.

Ord kan s:i d!lrlig tolke v;"lr sorg

og v;"lrt savn. No kan vi bare være

takknemlige for dell liden du var

hos oss, og hva du vnr for oss.

Vi spØr oss selv: Hvorfor dll?

hvis livsveg lå S<~ lysende foran deg.

Men hva vet vi. Den Herre, dn

tjente som en kristen, hnclde nok

sin mening med del.

- Som motto over ditt liv vil Jeg

selle <lette lille vers:

Kjemp for alt hva du har kjært.
d~.f 0111 så det gjelder!
Da cr livet ei så svæ-rt.
dfklell ikke heller.

Nr. 7

FORBF. HELMER MOE
Blusevollsbk. 4 rrondhelm

+
Bernt Skeie.

El hardt slag har tamll1el Forl
st'tll'iseskolen for DØve gutter i BeT
gt'n, idet skolens avholdte og dyk
tige lærer, Renn Skeie. den R. juni
avgikk ved dsklen av lungchclcn
deise, 31 år gammel.

31 år grulllllCI. med li\'<'1 liggende
lokkende lyst foran seg. hIl' plut
selig livstr:ldcn klippet over. Til·
h..1.kc står vi, dille \'Cllllcr, og k:l.I1
ikke falle det.

F.t halvt år hare var du hos oss.
men du oppn!ldde på denne korle
tiden :"1 Li guttene lil :i flokhs 0111

deg. DI1 Ille ansatt S0111 deres lærer,
men i kraft av elin go<JhCI og rett

linjede karakter godtok de deg SOlli
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teoretiske undervisningen. slik at
den ikke bare utdannet kUllnskapene,
l11en til like selve karakteren hos
vedkommende elev. Derfor må vi
bestrehe oss fol' å styrke undervis
ningen og oppdragelsen med midler
S0111 skaper 11ye haner for de tl$lvc
[,'ffrst gikl< vi ul fra selve undervis

ningen, som ble gjort gjeldende
både i skoletimene og i fritiden
Mange forskjellige slags tilfelle
skill de ljene undervisningens n1ål.
Undervisningsplanene ffkct og UI1

dervisningen ble gitt ct mer dypt
gående preg. Elevene skulde gjf1rcs
interesserte for :i'bli virkso111111e og
la imot kUllnskaper. Del merket d~

selv og de forstod at lakt og kUllIl
skaper val" til nytte for delll. Og de
la godviljen til alle sammen. De
forstyrret ikke [enger timene med
;\ siltc og tcgne og likncnde. lIIcn
fulgte oppmerksomt med hele tidcn.

·Interessen fjktes ytterligere vcd
elevenes egcn virksomhet i alle em
ncr, til og med \'ed at de selv 
delvis - fikk adgang lil il reile
hverandres stiler! Ved at de fikk
besøke sin heim en gang om Ilken
fikk de også lært seg nye ord der
lieimc og elevene 1)1c oppfordrct til
ri snakkc med vertinnen pti skolen
om allc sine små bekymringer. De
nye ordene som de måtte ha snap
pel opp under besØkene heime, ble
så forklart i klassen. Ntl!" e1cvene
tilfeldigvis møtte en av lærerne sine
P;l gaten, sil talte de med ham om
lfjsi og rast. Ved alle slike tilfelle
siket ordantalIeL De lærte seg eller
livert et mel" fullstendig sprak enn
ffir og de fikk øvelse i å bmke delte
«nye:& språket sitt. ,

Ved at elevene fikk utfØre små
er inder i banker, butikkel'. post
kontorer o. I. fikk de Øvelse i å an
vende sine evner og sin talekul1n
skap. På denne måten ble «jor~ls

mOlinel» utviklet og forbedret fOr
kommende oppgaver. og elevclles
interesser ble fj)rt ovcr i nye baner.

Allerede på dctte tidspunkt kunde
di!'sc l1yC l),.,ncr stikkcs tit og ele
vene fikk prf}vC sine eVllcr i llyC

retninger. Det ble f. eks. grnlllllagt
et c!C'vbibliuld', og til det fikk vi
som gavcr fra llokhandlere og forlag
lettfattelige hj.lker. Disse blc lest og
referert i hefter, hvorvc(l elevenc
gav hevis for i hvilkcn grad de
hadde oppfattct innholdet. Ny" ord
hle skrevet opp pfl el papir og læ
reren forklarte dem i timenc eller i
frikvartercne. Elevenes glede var
stor, da de forstod alt sammcn og
l1\erket at de haddc hell llled seg i
sine bestrepeiser. De kappedes 0111
;\ l:lIle bj.lker. KUllllskapstØsten var
vakt og arbeidsgleden vokste.

Ettcr slike forsØk gikk vi ISls pfi
den nestc oppgaven: En dro-avis
Ille grunnlagt. No hadde elevcnes
utvikling alleredc nådd såpass langt
al de klarle å fylle dcnne avisco sin
som utkolll nokså ofte og delvis "nr
illustrert. Dette;'\ Hi skrivc i sin
egC'1l avis. Øket skrivelysten og ~v

nene. De mer ut \'iklcde «talentene»
sendte inn sinc S11l!\ artikler også til
«Tidsskrift for dOvstl1lnma» (i
Fill111and). Bilno etler skoletidens
slutt Øvde de sine skrivekullster i
brev til lærernc og disse brevene
ble så sendt tilhake i rettet stand
(<;0111 ved korrcsPoll(l:!n'-;C\llldervis
nillg) .

Ansporet av disse eksperi1l11'ntenc
fi'amkom sfl enkeltc elever med for
slag om at det i skolcn skuldc dan
nes ct e/1'11-lwIIVI'III. nwn realisasjo~

nen av (lettc ble I1tsntt inntil viderc.
Et slikt elev-konvcl1t ble dog danncl
i {'Il av klassene iallfall, og dct be
gynte sin virksomhet, og skolclls fOl'
standcr som alltid viste forståelse
for llye tiltak som kunde hidra til
å utvide elevenes :ll1delige horisont.
gav dem tillatelse Lil å samles i selve
skolen. Hovedvekten hle lagt P;l
sc-lve programmet. Det ble lett ut
tenkt og planlagt og utført med
stor interesse. I ttlf og orden fikk
no e1cvene delta i programmet. Alle
fikk prj)ve siue krefter. Derved Ilt·
vikledes clevene!> selvtillit og de
b1c liksom forberedt pfi det kOI11
mende forcningslivct. Ved konvcn
lei festet oppmerksomheten seg til

like ved mJ!lOld.isa!.:(,II, og det hle
skrevd OIn den i e1evcnes avis og til
likc i «Tidsskrift for dovstlll1Una».
bl. a dialogen «Til avholdsforenin
gen». Dissc avholdshestrehclsenc
hle spirell til dell seillcl'(' gn1ll1ilag-tc
Aho dOVSll1111111CS avh()ldsfurclling.

Oppfordring til sparsomhet var
ogs;j 110e SOIll falt i god jord Itos
elevcne. S;'\ vidt vites hadde nestel]
hver cneste elev dell gangen sill
sp..'I'e1lankbok.

Utflukter glemte vi sclv~a~t hclkr
ikke. Det hle foretatt mange tun:l
for rl utvide elevenes iakltagt:lsl's,
cv ne og kunnskaper. De blc av·
sluttet etter skolens slutt med Cl!

reise til }-Ielsinki.
For ri opprettholde 01'(\(>11 og di·

siplin - 110e som det forresteo ikke
var større vansker l1\ed euer :It vi
haddc gjort bruk av dc ovennCvnte
oppdragdsesmidlcr - lillcmpedes
innC11 klasscn allercde tidlig sd/)
slyn'prillsipPeI, hvilket seincre hk:
godkjent og tatt i bruk etter at det
hadde vist seg for1l1;llstjelilig. i\lll:
de her nevnte oppdragelses- og Iln
dervisning.-;midler S0111 rlpoet llye
baner for de dØv". h1l.' ('Her hvert
tatt i hruk i helc Abo (!IJ'l'slllltlltlr

;/Islilllll. skrivcr J. K. Pal0111aa i
«'I'. f. d.».

Surrogater.
Vi venner oss for tiden til fi k'\·c

prl surrogater. l\'fed hensyn til
mange materielle ting er vi silllpell
hen njjdt til del: Og det går P;I
mange måter ganske hra. Istedell
for l,aH" n$.Iyer vi oss med ekstrakt
av ls$vetann. n!\r vi 'ikke kan ffi te
lenger, lager vi cn god drikk av
hringeh;crblad. lf.lnllcblolllstcr eller
nypcr. og når tohakk ikke lenger
cr fl oppdrive, kan de 50111 absolutt
må ha en rØyk bruke 1H11llIe. 50111

riktig nok skal værc co meget dår
lig el'statlliog" men S0111 dog gir
rØyk.

Jo. det cr mange surrogater SOI11

blir tall i brllk i v;ire dager. og jeg
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TIL VARE LESERE.

Vi hilser dere velkom

men Igjen fra ferien på

fjell og sjø og håper dere
har fått nye krefter til å
se vinteren i møte med.
så dere får lyst til å skrive

og sende stoff til bladet.

Skriv med det samme dere

får høre noe nytt og vent

ikke for lenge med å sende

det til oss. Har dere noe
som passer til julenumme
ret, ber vi om å få det
innen 15. november. helst
før. Red.

Det cr i ;lrellCS lØp hlitt testa·
mentcrt mange kgater til heste fur
dp\"c. Lcgater ~m er blitt opp
reltet av mennesker. hvis intere!>:-t'
for de dp"e og deres kamp for til
værelscn hal' VOt'rt stor, og ~Ill har
hall trocll pfi og I~'slen til fi hjl:'lpL'
dem i deres hestrebelser for fl bli
gode og llyttige samfunnshorgere.
Disse tcgatstifterc har ved sitl
kjennskap lil de dflve vært over
bevist om at de dØve ved litt stfitte
og oppmuntring vilde bli flinke og
selvhjulpne mcnnesker. Jeg Iror

Legater for døve.

Fra Oslo.
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husbespk til tross for allc rciscvall
skcr for tiden.

Tirsdag den ~. juli forfeilet
Skollerud gudstjeneste for dØve i
Dolslacl kirke i ~Iosjøcn. P'redag
dell 9. juli i Mo kirke i I~allell. Det
var fra1llillØtt ell del c1,h'c htl(ic i
Mosjpen og j Rancll.

I J9-l5 skal J lelgeland DØvcfor
elling ha lO-års juhilcUlll og dC'l cr
tanken å ha fesl i Fus!vatnc, l mils
\'('g fra !'.losjsicll hvor foreningen

ble stiftet dell l. jllii 1935. 1\len
liVD I' lenge krigen vil vare Cf del
ikke godt ri ~i. Ja vi Hir hflpc al
10-;"11"5 festen kall feires.

De DØves Ungdomslag har no
meldt seg inn i Oslo Ddveforcning.
og hadde i den anledning innbudl
lil en liten festlig tibtclning i S\'cn
Bruns gate 7. da lokalene ble åpnet
fØrsle gang etler ferien, onsdag den
18. august. Tilslutningcll var me
get god. Kaffe ble elskverdigst ser
vert av laget til ,,;u medbrakte mat.

Del ble holdt mange laler som alle
gikk ut 1·):"1 å finske alt godt for ct
framtidig S<'tIl1:irbcid: herunder ble
foreningen ved Vaie-land overrakt
ell praktfull bukett gladioler fra
Ungdomslaget vcd Saltnes. Sam
været fortsatte utover kvelden i den
beste stemning.

P. A.

kunde nevne masse,-is al' ekscmplel
og~i. når det gjelder klær og sko
og mange andre ting. Vi kan "('lille

oss til surrogalcnc. slik at "i Dill,
"jekr S}'IICS del cr helt i sin onll'1I
al vi hrllker dem.

;\11,'11: cJl1rllllrsJ..'r/ /M'cr iH,(' m

brpil (lIrur.» Og det er for tiden
fare for at vi ogs.å mcd hCllSYll til
1'cirt dllt/rlige' liv blir venl1el til sur·
rngater. Kan vi ogs.1i p:i det om
rådc llflyc oss med å kve pti erslal·
llingw? N;ir det gjelder dcl liv SOlli

ikkt· Cl' av dCllne \'erden. lIll'n rek·
kcr Ilt over de materielle vcnli('r ri
cr s!i opptatt av? liN 1ll:1 vi V:l'r('
pt< vak!, for derS0111 vi vcnncr oss
lil :L lev(' ptL åndelige !'urrogater. vil
\i eller hvcrt mcr og II1cr ela sÅ'ar/c

pd t'llr sjrf.-. Her gjelder det om fi
kunIlC skjelne mellom ekte og uekte,
mellom det som har c\·ig gyldighet
c)g det som er diktert ay hensyll til
dagens situasjon. Propaganda kan
r. eks. ikke erslatte det som cr s.ann
ht:t. brntal makt aldri del som (;1

rell, godhet kan ikke erstattes :1\'
del :,(1Il1 cr enyttip, og erotikk er
cl enda dårligerc surrogat for kjær
lighet elln humle cr for tobakk.

Nei, la oss ha klart for oss at ll:ir
dN gjelder de evige åndelige ver
dier; sannhet, godhct, skjf.illl1het,
kjærlighet. da kan vi ikke nflye Oss
lIIcd surrogater. Derfor gjelder del
i en ulvetid S0111 den vi no levcr i.
i særlig grad 0111 å ta vare p!'l vårt
indre personlige liv, vårt sjelelige
og åndelige liv, at del får næring
av det guddommelige og ikke blir
foret mcd surrogater som er av
edenne verden.:t

Hilsen fra Helgeland.
Det er ikke ofte eT. og T.:t får

hilsen fra Helgeland DØveforcning.
S;I lenge den tloværende situasjon
val'el" kan Helgeland Df$veforcning
ikke avholde silt årlige stcvnc. Si·
dCll krigens ul brudd har dc d~j\,c

ikkc hall noc stcvne. Men pastor
::-kollerml har greid ti nå til oss pti
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:;ikkcrt al del har vært Icstamcn
toreIlS mening, når de som sin siste
vilje har opprellet ct legal for d~)vc:,

at de dØve selv, hvis habile sådanne
fins på stedet, bØr være represcn
tert i legatstyret!

55 vidt jeg \,('1 er del opprettet
over 30 legater lil fordel for dpve.
men hvor store disse Cl' og hvem
SOIll kan SØke disse Icgal]Xlrsjollcr
Cl' det vist ikke mange som har
noen anelse Dill. Det har lenge for
undret meg al ikke disse legater cr
1J1i1i offentliggjort i noen av d~h·c·

hladene. Jeg har li! dala bare seil
10 legat porsjoner avertert i 11:1'. og
'1',. og det Cl': Ellcfscns legat, bc
styrt av Oslo Dfjvcforclling, og
Rams legaL beslyrt av l.an<lsfor
hund,,!. Ilvor cr Sl de andre Il'
t,'"alcr og hvem bestyrer dem? Det
forekommer meg :lI alt her ikke cr
som det bllrd~ være. Del viklt' ikke
være for megel forlangI al man i dl'l
minste offentliggjorde i l.andsfor
hundels organ sfi!Oladsfrislen og
hvelll SOIll har anledning lil å s$(ke
på cvenluelle Icdige lef"ratporsjoller.
Som del no l'r vcl man jo intet 0111

Il'galene. Og p.~ grunn av dcnne
slemIrian vil kanskjc mange d,lve
gå !(Iipp aven sjanse lil ti ulvikle
sille evner og ntl fra111 lil en hedre
livsstilling. En forandring l)fk det
hli! De dpve IJfk ogs:i sdv få an
k'<lnitlg lil :i v:ere rcpr{'S{'lll{'rl i
h:l,.ralstyrene! La oss få ,l1le legater
for dffve under offelltlig kuntroll !
Og d~jvc representanlcr. oppnevnl
av Norske D,Jvcs La11(lsforhund, i
ethvert legatstyre på legatCl' tcsta·
111('nlerl til fordel for dffve! Likcs:i
IJflr spknadsfrislen for allc ledige
legat porsjoner avcrtercs i L.,nds
forhundcts organ eT. og T.:t. slik
al de c1five kan bli bekjcnt med dem
gjennom siu egel hlad. Ved;1 få
en slik ordning i stand vilde vi være
('t skritt leug('r i den riktige retning.
nemlig dell: At de dØve selv så
langl råd er ivarelar sine egne ln

ten'!'SCr!
Fi-Jo.

•

En forlegneIse over legater lil
besle for d$iv~ har værl talt iun i
'I' 'I' r 'Ik' .« . og .:& or l' C sa mange ar

siden. to.lcn vi ~kal ve<l f$ltslc lei·
lighct igjen offclltliggj,lre delll.

Nrf/.

Vilje.
Det cr viljell del kommer an på,

cr et uUrykk Illan meget h)'ppig
stpter pi.... Ja del har Ilok sin rik
lighet, for lllen el1 definitiv vilje
blir del ikke noe resultat. I idrell,

og da s..crlig i lagidrell kan vi også
oppnå gode rcsull:tter. JleI' sUll' vi
samlct, og det skulde gi oss lill mer
betryggelse. i\Icll i virkeligheten cr
del ikke slik. Her ~tår vi alene. og
når man Slår isolerl. cr det "an:,ke
lig ..i oppnå gode rcsultaler. selv 0111

del gjaldt li ,·et.

Man kan si al viljen liksol1l er
kapleinen om bOl'd pti et skip, rra
k01l111landohroen !.l<'stelllllWr han
skipets kurs og gir sille ordre. !\len
elet cr matrosene som tIlfIker ord
rene. De ulgjpres i delle.lilf('lIc av
intelligens. hukomlllclse og energi.
SOlli settes i arilf.'id. Det er kapt ei
nell S0111 Ix'slel11t1wr skipets mfllog
tvinger matrosene lil ii huldl' ut til
mt'dcl er nådd. Viljc er altså ;1 ar

heid 1l1l"<1 sikle på å oppnå et he
stemt måt. Vi d~fve skuld(' vel ikke
v,erc pti noen måte handicalx"<1
ovcrfol' de hfJrende ]l:; dette felt når
det er' viljen del gjelder. 'Ivor
mange ganger har vi ikke lest 0111
fremrakende dØve som har n....dd
meget langt her i verden, stiledes
som 1{elell Keller og Ragnhild
Kåla, SOI11 var J).~dc d1lve og hlinde.
og mange andre. l-I va tror dere det
skyldes <lissc handicapede mcnnc
skers suksess? Her S0111 overalt har
del vært viljcn 50m har "ært den
drivende kraft, hovedfaktoren i de
res harde kamp for" nå de mål de
har satt seg. El mål som cn synle~

skulde v:l're utopisk. men SOm de
ved viljens styrke har klart å ntl.

Så når du selv har satt deg cl Illål
kan elu ogs!1 greie å flLlIf~jre det.
hvis du setter viljen dill inn, og hvis
dll eier vilje, så ta straks Cl krafl~

tak på deg selv. og da vil det ikke
vare lenge f~Jr <iu Ogstl Slår overfor
cl oppnådd resultat. som vil ":ert'
til stor glede for deg selv og dillc
medmenncskcr. Jngelltillg Cl' 1I111U

Jig for dem S0111 har vilje og dess
utcn Ira på seg selv og sine CVllcr.

Amerikas 110værelldc prcsident,
FrankIin Roosc"clt S0111 har vært
lam i lX'gge hein fra han var g:lnsk<.·
liten, er cl tydelig IlC"is pii al eli
ikke kommcr sovende lil statsTOreI.
SI,Jl"rc eller 1l1illdre skavankcr skal
ikke være Iloen hel1lsko prl ('I1S st re
hell Illol de mål en har satt seg. hva
del så kan ,':ere for el mål. og nå
del. Bare pr~fv. og lykkt'l\ "il stå
dcg bi.

Rf/gl/ar.

Personalia----'

Ernst AureIl,
forhenværende rektor ved dove
skoleu i Gavle og no bosalt i Stock
holm, er avg-tllt ved dfklen. i2 :il'

Kamlllcl. flan avla dpvt'l:t'ren·ksa·
111cn på to.lanilla i 1R86 og var læn'r
ved djlveskolen i Ørehro 1896
IRtJ9. i Gavle 1899-1907, og rek
tor samme steds 1907-1930 <la h:tll
g:ikk av med pensjon. Vidcre var
IIllI1 illspekt~jr for fOI'c<lrngsvirksolll
heH'1I i 6 dffvl':-.kolc<list rikt 1915
I!.JJO samt rednkt$$r for tidsskriftet
eTal- ocll Språkdefckt<'n 1932
'936.

•
Alfred Dahlstrpm fylte dcn 27.

augu!>1 80 år. For 50 år sidell var
han med og stiftet Idrotlsforcningell
I-Iephata i Stockholm, Ved tll'hun
dreskiftet flyttel han til Danmark
og har sidcn uavbrutt bodd i K1J
henhavIl. t 1904 var han med og

stiftel idreltsklubbcn eD~h'$t\11ll'

ania:t.
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Beskjærer I~ichard Helgesen er
<lVbr.i.lt ved d~k1cn og ble kremert 18.
august på det gamle Krematorilllll
under slor deltagelse fra slekt og
venner. Pastol' Svendsen forrettet.
Richard Helgesen var en kjent skik
kelse blant de dØve i Oslo. Han
innehadde en rekke tillitsverv i De
DØves Forening til han trakk seg
tilbake for ct par år siden på grunn
av sykdom. Vi lyser fred over hans
t11ll1nc.

•
Ellen Nilsen avgikk vrc1 dfldcll

etler cl kort sykeleie og hil' begravd
]>fl Nordre Gravlund 23. juli tinder
stor deltagelse. Pastor Stokke for
rettet. Han talte over ordet: Jeg
Cl' oppstandelsen og livet, hver den
SOUl lever og tror p.i. meg skal aldri
i evighet dØ. Ellen Nilsen var ct
J;O{it Jlledlcm av de dØves forening.
Vi lyser fred over hennes llljnllc.

•
Karoline Engehretsen. Flcischers

gatc 17. Moss, fyller 70!lr dell 17.
.;cptcmbcr. D~fve vil sikkert minnes
hellne den dagen og vi scndcr våre
hesil' pmikel' og håper at hUll Illå få
ell lys alderdom.

Forlovelse cr illngnlt 1111.:110111 :;y

t:'rske ~Iaric Brellna. l.u111, og sl11:l
brnker S$$rell IldsbrekkeJl, I.esja.

Forlovelse er ilIngått mellom
i\lagllhild Rillgell, Grorud, og Rag
nar Saltnes, Oi'lo.

Ekteskap l'r illngått 21. august
1l1clloll1 Solvcig l,indholl, Alnahrtt
og Reidar Ruud, Oslo.

Ekteskap er illng;"llL 21. august
mellol1l Elise Nord, Oslo og herr
Stuclsr}kl, 'I'ffnsherg.

Ektcskap er illllgått mellom Es
ther Gulbrandscn og Egil Ohm,
IJcgge Oslo.

TEGN OG TALE

gård i Vestre Froluuda i Sverige

85 år.
Han kan se tilbake på ct temme

lig usedvanlig levlletslØp. Olsson
har nemlig vært df.lv hell siden sitt
6. leveår. da han fikk skarlagens
feber, som berpvel ham hØrselen.
Tilfellet blir ikke mindre enestå
ende. når vi supplerer med å nevne
at Olssons kOlle - som dØde for 4
år siden - ogs.'i. var dØv. HUll var
rammet av ulykken allerede da hun
var 3 år gamIllelog de to fant så
bvcramlrc på DØveskolen. De hadde
i siu ekteskap 3 barn, en spnn som
dpde ganske lIng og 2 dØtre. som
begge cr gifte og har det riktig bra.
Ingeu av barna hadde noell skavan

ker m. h. I. hØrselen. Dessuten har
ekteparet Olsson hatt en adopti\'
datter, som også no er gift.

OISSOI1 som altså har Icvd i nes
ten 80 år liten fl kunne brJrc eller
tale, har imidlertid klart seg nestcn

like godt SOlll mange h~lrclldc. og
han var no på 8S-årsdagcll forn,l)'d
med tilværelsen. Uan har aldri kla
get over sin harde skjelmt', lllen ar
beidet og strevet og alltid vxrt vctl
b'"O<lt mot.

Olsson ble fjfdt pi\. dell g;"mlcll

der hall framleis 1.101'. De f,.ln;tc 6
;m.:nc var hall frisk og kjekk som

alldrc barn. Det var like dter al

Hl

han var begynt på skolcn al han
fikk sitt ulykkelige tilfclle av skar
lagcnsfeber. Da sykdommen var
ovcrvunnet var den lille guttcn dfjv r

Så kom hall il111 på dØveskolen
på Nya Varvet og hans utdannelse
ble dermed selvsagt forsinket. Først
i lO-års alderen var han klar til 5
ta fatt på sitt yrke som skomaker.
Men han likte ikke delte å sitte stille
bestandig. Han vilde heller komIlle
ut og arbeide i dct fri og deTllled
ble han vegarbeider i stedet. lian
haddc gode legclllskreftcr og blc ell
skattet arbeidsmann.

Da så Sarobanen (ved Goteborg)
blc bygd fikk han anscttCIse der SOIll

jernbanearbeider ved reparasjons

a\'delingen, og den jobben beholdt
han i om lag 2S år.

eDet er merkeligJo sier en av d$$!
rene i Cll samtale med «G6teborgs
liduingcn» at i heie hans tid som
veg- og jernbanearbeider hemIte det
ham aldri nocn ulykke. Trass i sinc
mangler var han med som alle andre
og passet seg npye for alle farer .
Hall visste på minuttet når Såro
!JanCIlS tog skuldc kOll1l1le og gfl I>g
ing-cll lx:hpvde ;1 v;ere urolig fur
hans skyld av dCll gl"l1llu.

Da lmn s;i sluttet ved jerllhallclI
val' han lIlcd p;i CII del vcgarlJCwer
igjcll, men da han 1.1I:gynte ;, nærme

Døv i 78 år av 85, men
like glad for det.

Den 24. Illai i ;"lr fyldle fhv. sko
Ilmker, bancarbeider, vegarbeider
Ill. m., Edvard O/JSOII, i Tofta Spr-

HEIMENS
BREVSKOLE

GRUNNLAGT IQ

KARL JOHANS GATE 8 <) OSLO <) POSTBOKS 268
I'



lB ___-'T~E~G~N OG TAL::.:E'---- ----=-N.:.:,.:....:..7

Gartner-trollmannen luther Burbank.
Som kjent gir (len l\fcndebke

sl'altningslov vink 0111 hvordan \·i
.skal blande og fordele de an'c!igc
aulegg hos drr og plal1tcr for il opp
nå lI)'C \'ariantcr. Tar vi 10 tydelig
furskjclligc raser og kr)'sscr dem
blir r,lrste generasjon ensartet, men
dell neste generasjon vil bli Cl vir
var av alle slags kOlllhinasjoncl

mellom det opprinnelige forcldrc
pars egenskaper. Det cr ikke van·
skelig ;\ se at dette har praktisk
illtcrcssc. J I\'is ell :;om driver med
dyr eller planter har ell type som et
god, og han .s." finner en allnen SOlli
kanskje cr av ringere kvalil~t. men
:;om cr i besittelse av ell god egell'

skap SOlll dell rØrsle ikke har, krys
ser han de to typer og hlant allnen
3\'komgcllcrasjoli gjrr han et ut·
valg blant de heste og lar dem for
mcre seg videre. Og fortSCllcr med
å ta ut de beste til han har bygd
opp cn ny forlIl. som har alle de
egenskaper som han pnsket å få
fram.

En engelsk vitcnskapsmanll hal
llled 1;tOrt hell bl'ukt denne frem
g'<lllgsm;itc prl hvete. Et stort 1l1~}llc

forlmnd val' ikke fom~}yd med l1\'e
tCll og spul'te vitenskapsmannen om
han vilde forbcdre dCll_ l\bll ~Jn'

skcl Cll hvete~l'l liten snerp og mot
standsdyktig 1110t ell soppsykdom
som kalles rust. dessuten l1\åtle dell
ha hardt korn, SOlli val' rikt på

!'eg 7Q-:i.rs alderen. slo han seg til
ro p,,; farsgården, der han 110 bor
i cn litcn stltC_ 0111 \'inlert'll bor
han dog hos sin {'ne daller, som (-'I'

enke og dri\'er sin egen gard på
Rud. Om somllleren flyuer han 50.1.

tilhake til sin egen stile igjen og der
kommer !>:.Irn og 1>'1.rlleharn trutt på
IJcspk til ham.

85·åringen er stadig vital og fri:-k
og utfprer ell del skomakerarheid_
11;1l1 kan båd{-' lese og l-krive - ja
han skriver til og med riktig godt.
synes datteren og han fplgN inter
essert med i dagens hendelser.

gluteH, lett å male og godt ~kikket

som brØl-Ikorn, og endelig skulde
utbyttet pr. mål \'ære stvrst mulig.
l\Ja11 kjente ingen hvctesort :>0111

hadde allc disse gode cgcnskapc.'r.
mcn vitenskapsmannen, :;(lm het sil
Rowlancl Biffen, bcslutten å gå i
gang med å lage e11, lian tOk Cll

hvetesort, som hadde korn av dår
lig kvalitct og gav liten avkastning,
men som \-ar uimotståelig for rust.
og krysset den med en anllell hvete·
sort som \'ar a\' g<xl kvalitct. men
som hadde lett fOr å motta sykdom
l1\er_ I fpr::.le avkolllgrllcrasjoll
hadde alle plamer tilbØyelighet til
sykdom_ Men i auncn generasjon
var del mange komhinasjoner SOlli

ikke ble smittet av rust og ell<.'rs
hadde a!lc gode egenskapcl' mali
sjnsket, De begynte å kOlllmt' ut p'·1
markedet i 1912, og i 1927 opptok
de omtrent en tredjedel av hell' \'cr·
dellS Il\'eteavl.

Den amerikanske gartner og
planteforedler Luther HlIl'hank. som
dpde i 1926, henyuet seg av likncnde
metoder. lian plcide rI krysse to
vidt forskjellige varianter ellcr lo
arLer, av den ensartede ff}rstc ;1\.'

komgellcrilsjoll skaffet han seg elI
meget stOl' anncn gcnerasjon og fnl
denne valte han Ilt de typer S0111 val
best. Således fikk hall fram hvite
bj~jrneh..-er. som var en sllkse:.s blant
65000 uheldige kombinasjoner.
l\Ian kan tenke seg lIahoClIs forar
gelse, når han brente opp de SVOl're
hauger av tilsynelatende llll'get bra
plalller. som ble vraket. I lam; spi
selige og tornl~Sse kaklus ble valt
ul blant hundrevis andre av annen
generasjon. hvorav nocn ~'ar lIIer
håplØse i utseende, llIer tornete og
mer treaktige enn sine besteforeldl'C,
Hans fØrste pr<xlukt \-;11' BurlxtIlk
potelel1, hvis opprinnelse skrivcr
seg fra 23 frp. Man dyrket br.ln
skc visst poteter fpr den tid, nwn
de var små, av rØdaktig farge og
altså t~l11melig uansclige. Om en

fam fram til CII stur. hvit, finlwl'IIet
potet, vilde dCll straks trengt' lInIla

de gamle sorter og gi sin oppdagt'r
Cl stOrt forsprang foran hans ko]]
kllrrelltt'r_ ~Iell Burbank fant fØr~t

fram etter utallige fors~jk og krys·
ninger og fra produktenc av elt'
o\'cnfor ollltalte frp tok han tit to

av de Ocste, og fra dem, omhyggelig
pleiet og hyppet og igjen satt året
etter, bygde han opp Burbank-potc
t('n SOlli ikke bare viste al naturen
var villig til å samarbeide IIIt'<\
mennesket. men ogs.;' skapte ham
et navn og nocn kontanter.

I 1875 drog de rOlllanli:;kt, be
retninger om Vesten ham lil Kali,
fornia. Da val' han 26 år, liten av
\'ekst, romantisk, scncsterk og full
av aktivitet, årvåken og oppmerk
som, n)'sgjerrig og fylt av \'ilje til å
fremIlle sine formål. I kuffertcll
hadde han 10 av sine potcter. som
han haddc fått lov til å bchokle da
han hadde solgt dell nyc art til Cll

fr~lhal1dler i New England. Dl
skulde grwlIllegge hans framtid.

lIan hadde en ut>cndig trang til
å være sin egen herre, fri fal' på
trcngende råd fra familie og VCllllC]"
og flnsket full frihct til rI arlX'idt
etter sine egne lllclodel'. Da h;lll
..,kulde begynne sin virksoillhet i
Kalifornia i slØrre mrllestokk, hadde
ha'tl c'n opplc\'else som gjonle all·
ting: klart for ham.

r';n lIlann Ønsket 20 000 plomme
tr;cr lcvert inilen i månedcl'. IngelI
av plantes.kolene var i stalld til il
Illotta ordren, da de ikke badde
noen plommetrær stående. lian
henvendte seg til Burl>.1.nk. BUI:
bank hadde ikke 20 000 plolllmc
trær og kunde heller ikke skaff(
dem til vege frd nDe steel. men hans
korte erfaring i samarbeid med na·
luren lot ham f~l1e at det dog måltc
kunde ~kaffes en utveg_ Han haddc
gjort seg til ell regel hele s.itt liv
aldri å underskrive noe eller inngå
andre forpliktelwr av nocn viktighet
uten å ha o\-erveid saken i 24 timer.
dette gjorde han dennC:' gang og
neSle morgen aksepterte han ordren.
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'o ~kllldc han ikkc bare frlllll'
d'y"dc /,rodllhjoIlI'II, men ogs.;
!,/tmll'!J!Jl' og o/,/,rl'ttltoldc 1'1/ IIWSSC

I'rlJl/"J:sjoll. Moder nalur haddt'
råd til å arbeide p..i. langt sikt. og
kunde lillate seg å forspke seg fram
gjennom utallige feiltagelser. lIun
hadde ingen. kontrakt å br)' st'g om

og ingen skrev sinte brever lil hcn
lIC som beg)'ntc slik: «Angåcnde
forsendelsen av et parti furutrær
bestill fra Dem for 500 år skien for
vårt tempererte klima tillater vi oss
fl gjf$rc Dem oppmerksom ptI at vi
fremdeles vcnter på salllllle». 'lian
lUlmle lære sine meloder av naturcn.
mcn lian behpvde ikke ;1 f~.llgc hCll
ncs timeplan.

Ff.lrst gjaldt dct il finne el stiv
stammet og rasktvoksende treslag.
l3urbank valte mandeltreet og
plantel ut 20 000 av dem. lian
hadde arrangert seg med {'n naho
Olll å skaffe 20 000 knopper av
plolllllletrær. som en h....rskare av
fagmcllll okulerte inn i mamlel.stam
mene. No gjaldt det å skaffe )llom
lllcskuddene næring på mandcl
arieIls bekostning uten å drepe de
unge tr.er. Dersom han ha.dde skå
ret OVl'l' stammene vilde de ha gåll
Ill, men i stedet brakk han dem ovcr
01: lut (km henge ved. Således \'<11'

elct frcmdeles liv, men st~.lrstepart{'11

av dcn lillc stallunes kraft ble no
lcdet til dets adoptivh...rn. plolllllle
skuddet. Planen virket eltcr Sill
hensikt. Skuddene festet seg godt
og etler få uker var de små mandel
trær helt forvandlet til plolllllletrær.
og trivdes storartet.

F.l~r tiden var utlppei stod 19500
plomlllctrær ferdige lille\·ering. Den
hegebtrede kunde kalte Burbank for
cn trollmann og belalte glad regnin
gen.

I syltiiircne og tidlig i i'tlliårene
da han beg)'llte å selge fra sin plan
teskole i Santa Rosa i Kaliful'llia.
var elet stor ellcrsp~~l'sel ettcr slike
varer. og han forstud at denIle virk
somhet ikke bare vikle tillate ham rI
gjøre forsf~k lllcn også betal c seg,
Han begynte med fire mål jord, i
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1883 hadde han 32 lIlål og ble he
traktet av naboene som en av de
dyktigstt' gartnere i Kalifornia. Det
var en periode da hele landet \'ar
oversyplllmet av omrei:.cnde agen
ter. Lysstaver, symaskiner, kOIll
fyrer. sUllllhetshåndl)f1ker og port
rett forstprrelser - kort sagt alt
hva man kunde prakke på ell god
troende landsmann hle solgt ved
dØrene av glattulIgecle selgere med
fjOlle prØvekoffcrtcl' ug vakkert il
lustrerte kataloger. rlanteskole
produkter ble også solgt på dennc
Illåten, og de reisende selgere gjorde
også store pcnger pfi ;i snyte folk
som anla frukthaver. Da Burl>... nk
bare solgte de heste varer med full
garanti. var gaten foran hans hus
alltid fylt av fruktdyrkere i sine
kjpretpyer.

Da han ikke kunde avse s.; meget
tid til å ekspedere folk. solgte han
halvparten av sin forretning og
k\·ittet seg seinere med resten. mens
han fortsatte med sin forsØksvirk
somhet. J 1893 lot han en homhe
springe i fonll av katalog. hvis titel
\'ar; N'J'c kr{'(lsjolll'r i frukt og

blolllster. vont! for delle hadde
han solgt atskillig nye vari
;l11ter lil offentlighett:n eller gjel1~

nom store planteskoler, men denne
gang var det anlagt i stOl' stil. med
tilbud om nesten ett lJundre full
~telldig Ilye planter. hlomster. b..er
og tresorter, Il\'ormed fulgte full
stendige rettigheter og kontroll for
Iwcrt tilfelle, så vedkollllllende kjp
per kunde være sikker p~ å være
uten konkurranse. I 1893. da dron
ning Victoria SOIll kjennctegnes ved
sin sindighet og b"OClc oppdragelse.
enno hadde flere år igjen av sin
lange regjeringstid, ble Burbanks
p..i.stand 0111 fi ha utviklet cn)'e krea
sjonen mottatt med bestyrtelse og
indignasjon av mange mennesker
som bctl'aktet det som hespoHelse.
En fullstendig stUl'1Il !ltf.lt nt, og hall
ble meget omtalt ogsrl fra preke
stolen, forbannet og utskjell. De
mcst ytterliggående påstod endog at
han vilde konkul'rcre med selve den
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allmektige, lII('ns andre slemplet
ham som en falskner. Dgs.i. gart
nere var med i deUe kor. Som en
$0..: Buroonk, jeg har reist mer cnll
3CX)() mil for å overUevise meg 0111

det er riktig SOlli De påstår om De
res nye frukttrær. Da jeg steg av
toget Iraff jeg en manIl, som s.. han
hadde arbeidet for Dem i flere år,
Han sa:

cLuther Burballk? Jeg har greie
på all ting 0111 dcn fyren. Han had
de en stor planteskole og gjorde det
godt. Men han solgle seg ut og no

dyrker hall i rntllvis av alt mulig
skrap og vanner det og passer del
og pleier det gjell nom hele våren.
og når SOlllmercn kommer så leier
han folk til å plukke ut størstepar
ten og brenner det opp. Brenne
opp. ja! Så blir det en haug nn.'tl
rask tilovers og det taler han om
å selge, Hprt p.i maken til gal·
skap! Jeg vilde ikke gi 50 dollar
engang for hele herket. Sånn er
Burbank !»

Burbank vandret rundt hele an·
legget 1l1l'(l den l>espkcnde og viste
ham omkring. Fpr han reiste had
de han tatt ut s)'v planteslag av
listen over de Il)'e kreasjoner og
betalte kontant 6CX>O dollar for del11
Fra dell dag av var han og hans
sØnner Bm'banks l>eslc kunder og
vanneste tilllcngcre.

Buroonk var begavet nred et
usedvanlig anlegg for sitt arbeid
som han utviklet videre gjennolll
årene. lian hadde usedvanlig f~jl

somme nerver. SOlli kom ham \'cI
til gode når han skulde ta ut det
beste slag blant to tilsynelalendl
like planler, blomster, tr;:er eller
frukter. llans fØlesans var nesten
likså skarp som Ilelen Kellers, s..i.
de kunde samlaie flytende. Kanskje
det var noe Iller enn dette. ja nesten
SOllI en sjette sans, for de som had·
de arbeidet med ham i mange ;11' og
lært hans mctoder og iakttaU ham
i hagene vat' ikke i sland til å elter
likne ham tross all tlIf.fye.

Like fra l>eg)'llnelsell av hadde
det vært hans sedvane å merke <1('
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planter som ble utvalt med :1 binde
Cl smalt btllld av gammelt hvitt I$~Y

- de kalte delll slips - del bclØ<1
at de ikke måtte rpres. Planter som
han kunde se ikke "ilde være av
nocn nytte under hans fOfS~jk. ble
straks talt vekk eller ble mcrkl.'1 ved
en strek SOllI lian Irakk opp 1IIed
skospissen s..; folkene kumle ta dem
SClllcre. Når han hadde en slor

oppgave fore, en lIlark eller ct bed
med tusener av forspksobjeklcr.
gikk han med 10 eller tre hjcllX'f(
etter seg og .slapp g::anskc enkelt del
hvite Mnd på dell litvalte plante
og merket av de dårlige med sko
spisscn så forl SOlli en mann kunde
gå.

SOlli man vil ha selt har hans

!.leste I'cSuha(\.:I' va:rl :1 finne i lian.:;

arbeid med plollllllcne. Da han be
g")'lltC P:I detle fdt var plomIllene

slIIåfalnc. Stlfe og lllt.'d store steiner.
og ubrukelige for eksport og ble
solgl bare i et bcgren:;el anlall vari·
anler. Han satte .:.eg fore :1 frelll
hringe en plolllllle som kunde eks·
porleres. en plOllllllC SOlli kunde
I~jrres lil fine svi:.ker. ll11'd cl vak
kerL utseende. I11l'd deilig slllak.
storvul.:sell, som kunde lledlegges
hermetisk. All måtte omhrggelig
planlegges og IJCrcgncs. I,'or plulll
mer til ulfj.irscl var det f. eks. lljH:l.
v('mlig at alle Irær var plukkefer
dige p~i en gang. Det vilde ;ddri
Iplllle seg ii gå over plollllllehagen
dell ene g-.lI1g eltcr den andre og
plukke delll Wlll var modne og la
de ullIodne slå, plukkerne vildc
kosle llIer i Iplln enn fruktlJagcll
var vcrd. 1\lall skuldc "~crc island
•il å hj~ste inn alle plO11l111Clle og
gh1re relll l.IUnl 1l1ed hele plol1lllle
Ii<lgell ptI en gang.

Det er t'll 1l1cgel kOSllJar ug vid
lpftig affære rI gj,.lre fors~.iksekspc

rilllcnter' og stadig plukke ut lIe
hesle ,b'ang eller gang. EI ploll1l1le
Ire kan ikkc :;Olll ell blolllst slå rOI,
,'okse, knoppes og blomstre og b.-ere
frukt på en m5ned eller to. Den
snan·eg til målel som Burbank be
nyttet seg av hestod i å okulere
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godt tilvokste kraflige trær med
knopper fra de krysscde varianter.
Denne metode hadde vært brukt av
mange folk flfr, mcn Burh"\IIk \'ar
den fprste som anvendte den i stprre
målestokk. Istedenfor å prØve seg
fram med Cli eller to knoppcr eller
krysse for il f1\ fram Cl resultat eller
to, eller plante et halvt dusin små·
trær, valte han ul 20 variantCl'.
som ble plantet ut i 50000 eksem
plarer, og knopper ble okulert i hun
drevis: undertiden brukte han OgS.l
de opprinnelige lrær og salle p.i
inntil tre hundre knopper p..; .ett tre.
Dette var noe n)'t!. 1\len det frem
skyndte naturens verk og brakte
resultater. Og da blomstringsliden
kom gikk han rundt og kryss
IJcst~$vet plantene. Liksom biene.
humlene og s01lllllerfuglenc gikk
han fra blomst til blomst, mcn ikkc
SOlli dcm tiltrukket av blolll;,ter
støvet. men av de rike muligheter;
ledet ikke av dufter, men av sine
opptegnelser fra året fpr. Liksom
en malcr leggcr farger på sin palen,
la han Ill_"d sinc erfaringcr p.å pa
piret: på hvert trc var det fe;,tcl ell
merkelapp med alle opplysning-cr
Olll det. Dette tre har {'ll tynn og
spinkel stamIlle og ser titt' lovellde
Ilt, men del hærer en fast og saftig"
plaI11me mcd et vakkert ytre: der
slår el kraftig og vclfoflllCL tre SOlli
gir en liten, sur og stygg ploll1Tl1e.
Dis:sc kry~hesllfvcs. Derp,; står vi
overfor en plo1llmc mcd et flott ytre,
SOlli hnrkcII har aroma c1ler uuft :
"i vet om cl tre som boerer ell rik
og saftig plollllllc som ser litc til
trckkcndr ut. Disse to blir også
forcnet. Tiden går, sol, vind, luft
og jord gWr sin gjerning. og fruk
len begynner li la fornl ug fargt· og
Burbanl.. gru' rU1l(lt og studerer iv
rig S0111 el lile barn hvordan det g-år
fram. Blir dctte Cl fruktb;.lrt In:?
Er frukten jevnt furdelt over grei·
uene? Ilcngcr karten godt fast. når
vinden ryster treet? Er dCIl mot
standsdyktig O"erfor sykdommer?
Vil frukten modnes uten å falle av
for tidlig? Vil det være holdbart,

Nr. 7

gjsfrc seg like godt i kjdkkenct SOlli
på hermetikkfabrikken? Del er
mange ting SOlli må tas hensyn til
Det ene forsØk etter det andre,
prØve etter prsfve, godkjenning og
forkastelse i det uendelige. Av
25000 fra hverandre helt fOl·skjc1·
lige forsllk med plollll]1cr var del
30 eller 4Q SOUl kuude brukes og
omtrent 20 SOIll oppfylte alle be
tingelser. Burbank sier at noe lik
nende er det ogs.i. med oss menne·
sker. Riktig kost, ren frisk luft.
solskinn, klart vann, lykkelige Olll
givelser, vennlige ord. god oppdra
gelse og gode ekscmpler er alt sum
men nØdveudigc ting. Det fri:,ke og
sunIle harn har tusen gauger nei·e
anledninger og llIuligheter ellll Cl
sykelig barn.

Det I>etyr dog ikke at det er htlp
Ipst for dc abnormt' h..,rn. Eu av (Il,

største villfarelser fra fuskere og
amatprer i naturvitenskapen er den
lro at den beste IIt\'ikling hare kan
skje fra det normale. Naturen vi.:.er
oss ,b'ang prl gang at del er fm air
norm iteter at "åre "enlifullcsH' og
skj~hll1eslt' plantcr oppSI:I!'. Fra
dculle svakt' dIer forkqjblt-dl' planll~

- gt'l1iplanlCll - vil kanskje dl'
selvsaml11c egenskapcr komme SOlli
vi har ,lllsket tI få fram og vflrt
cneste probklll er å pleie og rjJkle
dell, s.; dell kan etterlaie sitt nver·
·::.kudd av overlegne egenskaper til
sine eUerkomnll're.

H \'or mange av våre :-tlIre Illcnll
cr ikkc fSklt av svake cllt'r endog
ulldermfll!; foreldre? II v\Jr Illallgt'
av de"l har ikke selv v:crt ftlrkl.,Jh
let ellcr Illanglet noc i sill legemligc
utrustning? De utghJr en lallg ug
impollerCll<lc rekke, som ikke I..an
virke UIIlH.:t eun Uppl1l1llltrelldt:.
Fysiske eller andre defckter kan
kanskje skyldes at åndelIs c"llcr
trekker lil seg dell kraft sum lege
lIlet skIlltle ha. Burhank erkl,erer
seg å være dell siste til å forkaste
de s\'akc, s)'kclige eller forkrpb
lede; han hadde funnet altfor
mange tilfelle hvor en fysisk under-
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j'Aj~epleitMfæn.. dwnnin.'}:

':FloMMe. niqAtinrjafæ.
IV.

(Slutning).

FlIll'cnee Nightillgalt foretok og
så 1.'11 reise til Krilll for rI gjennom
f~jrc (le reformene der som hadde
vist seg 5.1. gunstige i Skutari. Sam
me år skri\'cr hun heim: cDen 5.
Illai j delte unådens år har jcg v:ert

i Skulari i 6 måneder. Jeg lever i
harlllolli med Gild og Illf~jrer dell
gjenlillgcll. for hvis skyld jcg Cf

kOllllllet til deIlIle verdeIl. Jeg cr
ikke dØd. jcg fM/er!'.

Det var dog nær på at Krim
reisen hadde kostet hellne livet.
I-Illll ble voldsomt angrepet av
Krim-feber. Tross sin svakhet veg
rei hun seg ved å reise heim. Del
gikk mange måneder etter freds
slutningen inllen sykehuset ble
flimlller. No fikk hUll tid til å ofre
seg for soldateIles åndelige behov.

I januar 1856 fikk hun i stand
en lesesal i Sklltari. hvor det fantes
bØker. spill og aviser. Ved siden av
salen lå et studierom. Fra England
sendtcs lærere og store forråd av
heflcr, penner og kartcl'. Langt tid
ligcre hadde det i nærheten hliu
grunnlagt en kafe. en motvekt til
vertshuset, som tidligere hadde
slukt nesten alle soldatens lØnnin
ger. cJeg har lovet henlle ikke å
drikke men sa mangen en soldat.
og et l~)fte gin florenee Nighlin·
gale var hellig. De innsparte pen
gene tok Florenee imol fire ganger
i uken og passel på at de ble sendl
til slektningene heime i England.
Krigsministeren, Lord Pannlllre,
fant foretagendet meget unyttig og
godkjentc dCI bare for syns skyld.
Men resultatet var at 71 (X)() pund

legen eller forkrØblet plante fre111
hrakte de finesle ellerkollllllerc og
hrakte lItviklillgen lengst fram!

slerling (om lag 1400000 kroIler)
ble sendt heiIll på 6 l11;meder.

Florcllce Nightingalc vendte :;å
tilb.:\ke lil Krim igjcn. Strall,1.scr.
dårlige vcger. en bld vinter, inlri
ger og lIlisllllllelse vanskeliggjorde
11('1l11eS arheid og hennes r~'f()rl11el

i :;ykepleien i (lei hele lal!. Ell gang
!;iel' hUll} llll11igcns med Iloell over·
drivelse, al hver eneste offiser val
parat til å brenne henne som en
Jeanne d'Are, hvis de bare hadde
våget elet Mcn ingen våget det. fOl
hUll hadde nasjoncn og kl'igsmini·
:;ledet b..1.kolll seg. Ved et annel
hØve hil' hun og helltl('s pleierskcl
nektct mal rasjoner i rJere dager. En
tredje gang måtte hlll1 stå lenge ute
i su'pcn, inncn de gav henne nØklen •
lil sykehuset.

Etter 2 :"trs fravær kunde I~lo·

rellee begynne å tenke p., heimrei·
sen. Dell kunde ha artet seg SOlll

del reile trilllllftog. men hUll reiste
incognito lil Marseille, og det lyk·
tes henne å komme helt heim til Lea
Hmst 7. juli 1856 uten at engang
hennes nærmeste visste om det på
forhånd, BerØmmelsen bØlget alli·
kevel omkring henne, Romantiske
Londonbeboere sammenliknet henne
med Jeanne <I'Are, silt fedrcland~

frclserinlle, som i sin person kOll'
sentrerte chele Englands moralske
og ideelle styrke~. Båter. hester,
gater, valser, matretter og naturlig·
vis nyfØdte småpiker oppkaltes etter
henne. Florenees familie frydet seg
over all denne virakkell. Hun selv
var glad over al hennes berØmmelse
gledet dem. Selv syntes hUll at «en
stille begynnelse, en absolutt enkel
het. en taus og langsom kamp er
den rette atmosfæren for et fore+
tagende, som i sannhet vil vokse seg
sterb.

Den alminnelige ve[viljes tomme
larm passet henne slett ikke.

Siu kall hadde hun ikke fullfØrt.
Arbeidet for å hindre verdens e1ell
dighct var no fØrst for alvor begynt.
Dct gjaldt tI organisere fortsettelsen
av det arbeidet som var begynt ncde
på Krim, Det egenllige sykepleier-

skearbeidet var det dog no slutt llled
for hellnes eget vedkollllllcnde,
Hennes helse var blitt temmelig
medtatt under Krim-krigen. HUll

forblev faktisk cn krigsinvalid hele
dell halvhundre år lange resll'll a"
sit! riv. En kan faktisk neSlcll si at
hUll tilbrakte :lIle de 54 fll'cne lig
gende på en sofa eller i sin S<.'llg.
mcn alltid kolossalt energisk og li
denskapelig virksom.

Ved å ta imot l.lCs,Sk og ved sitt
eget forfattcrskap hIt' hun (kn le
dende organisatorcn av den I'('for
InertI" sykepleien. HCllncs vcnll fra
Roma-bestJket, Sidney Herbert, var
frcmdeles det mrst effekti\'e redskap
for «den usynlige her$erillne~s

organisasjonsvirksomhet og nyclan+
nc!sesarbcid.

p:o\ mange l11:'iter, og kanskjc mcsl
gjennom sin bok: «Bemerkninger
0111 sykepleicn~ og \'cd sin intime
pcrsonlige kontakt mcd Nightingalc·
skolens ele\'cr, blc 'Florellec Nigh.
tingale skaperinne av den nye syke·
pleierske-typen.

Elevene beundret henne og hen·
nes eneslående institusjon og hell'
nes sympatiske fantasi, SOI11 fikk
henne til å se sakene fra patientcnes
synsvinkel. Man har beskyldt Flo·
rellee Nightingale for at hun var
maktsyk, for usympatisk diplomati,
for kulde 1110t sin egen mor og sine
spstre, Del kan muligens være 110('

i dette, men det er iallfall ubestride·
lig at «den usynlige herskerilll1en~

med hele sin hemmelighetsfulle kraft
jlllll'rsf ilIIlC var en virkelig nobel
personlighet!

Nightingale·pleierskene gikk bok+
stavelig talt ut over hele verden.
De spredte den moderne sykepleicn
til andre land og verdensdeler, jn
endog helt til Japan.

FloreIlce Nightingales virkSOlll
het omfatter faktisk til slutt hele
verden.

Da hun den 13. august langsomt
og fredfullt gikk bort fra denne
jammerdal, val' hull overbevist om
at nye oppgaver ventet henne i dN
hinsidige.



[ hjertet av London cr det reist
ell statue av henne (Statuen står
'I'rafalger Square. Reel.). Men vik
tigere cnn den dØde statuen er det
levende Florcncc-Nigh! ingalc-fon
det, grunnlagt i 1934. rortscllch.cn
av det internasjonale arbeid for ut
dannelse av sykepleiersker er fon
delS herlige oppgave.

Noen Dnl fra henne selv kan Slå

SOlli motto over livet hell Iles :
eLi vet er hverken en leikClinl('

dIer en interessant bok. hverken en
skole eller en tårc<1a1. Det er en
hard kamp. Cll konkurranse. hånd
mOl httlld, fot for fol, for å heseire
del ondes prinsipp. En må kjempe
0111 hver lomme»,

Jhcnlig kamp gjor<le Florcllce'
Nightingalc lil dell hpvding-skik

kelsen hun var.

~oILonqen. J..Uer.
rrancoisc-Marie de Bourhon var

fpe:lt i mai 1677. 11\111 var datler a'
en konge - den kongc som fant
behaS' i rI la seg kalle «Dell store
;\Iollark:.. «Solkongen:. og andre
titler som hans umlers.1.lIer kunde
finne p;i for å behage ham.

Man vilde aldri tro hvilkei ør·
kcsl}lst liv hun fØrte når man så
hell ne, og hellcr ikke ant' henlles
hang til uvirksomhet. Intet mcnlle
ske i våre dager med kjennskap lil
forholdene på hennes tid vilde hyuc
mcd henne. Hun bar perler i sill
hår og hennes kjoler var laget av
silke fra fabrikkene i Lyon eller
Gellua. Hennes kjole var s.1. lang
at hun ikke kunde springe omkring.
og selv da hun ble eldre hatet hun
å gå og ble trillet omkring i Ver
So."l.illes· skj~ll1ne hager aven mann.
som trakk et kjØretfly som liknet
prl de jinriksjaer som hrukes i Ja
pnll og andre steder i østen. I-Ien
IlCS kjoleliv var gjort fullstendig
stivt ,red fiskeben eller endog tre
piler som passet så dårlig at de skar
inn i khittet.

I lun hadde sko. og uten tvil ogs.i.

TEGN OG "AL~

Slrjjlllper. da de lK:gynte li bli laget
i Frnnkrikc omkring 1656: mcn
\Tanllt undertØY hadde hun intet
kjennskap til og skalv derfor ofte
av kulde. fot det var smålt stellmcd
midler (il ri vanne opp de store
steinpalasser : dessuten var mange
av vinduene liten glass l:h~ grunn
av dell ovcrordentligc kostharhet,
Dcrfor lok ogs:"1 kongen under liden
med seg vinduene når han flyttet
fra et palass til et annet, da selv
han ikke hadde råd til å ha glass·
ruler i alle sille vinduer.

l.illeMarie hadde klare jJync, Illen
elel er dermed ikke sagt at hnll
hadde kjennskap til bokstaveoe.
l-hm betraktet ikke lesning SOIl1 ell
forn~fyelse, men 101 sine damer lese
hSfyt for seg om kvelden 1l:1r hun
hadde lagt seg. til hun falt i søm.
;\Ien hva kunde hUll da? llun kunde
clanS<' skjØnnc og lange innviklede
figurct' og kunde som [Lndre sm;"l
piker P:I hennes nlder også ri.
og kunde «kaste ('Il falk:. fra sin
hånd når hun red på jakt med f[Llk.

Det var ingen flying opp og l1l'd
[Ld Irappene. Vår lille dame gikk
meget forsiktig ned al' de brede
trapper, med en lakei på I",er side
som holdt henne under arn\{'ne. og
ledS<.'lget aven ]:h'lsje eller 10. SOIll
b[Lr slike sm;iling som hell nes tØrkle
eller vifte: eller hennes maskc. Olll

hUll skulde ut å kjØre i den gylne
karet med seks hester fOl'an.

Men hUll måtte stå opp fOl' li
spise frokost allerede klokken 6
11\'er eneste morgen. og hUll spiste
middag mellom kl. 11 og 12. Man
pleide å si Olll henne at hUll spiste
så megelog så langsolllt ;\1 «de
stekte lerker burde fly henne i
nllIlU1en•. Ahensmaten kom kl. 17
Sannsynligvis ble hun putlet i seng
fØr kl. 19. da vokslysene var meget
kostbare og husenc var mØrke.

Vet De hva hun spiste til mid
dag? Det er Q\renfor nevnt ler
ker, og !>oleter var en nkjent ting.
det gikk over hundre år fØl' de hle
alminnelig kjent i Frankrike. Hun
hadde erter når de var 5. få. og

grØnllsaker og frukt fra de kouge
lige hager. Appelsiner var en stor
:sjeldenhet. Hennes kost bestod for
en stor dd av SlIhet mat, for is var
det så lite aval maten kunde kon
serveres hare ved s.'llting. Te var
lit(' kjent. og skjpnt sjokoladen fanl
innpass omkring 1660. vllr folk
redde for å drikke den. da de trodde
den frelllkalte sykdollllner.

En av hennes forn$lyelscr var
ogs.i. 5. blåse s.i.pcbohler. IllIn hadde
siu So.i.pevann i et lllusling-skall. da
porselen selv i palassel' var (;11 sjel
denhet og ko~thar ting. Del ble
innflirt fra østen. Dell herØmte
porselensfabrikk i Se,'res hk, ikke
grunnlagt fØr i 1766.

HUll l~fp alclri og fah sil! mol'

om halsen og kyssel henne. men
neide dypt. So.'l «madame:.. og kp;~1

hnre sine foreldres hender vec! de
sjeldne anledningcr mil' del falt seg
at htHl I raff del11.

Når hun ble syk. fikk 111m medi
siner laget aven mann som in~en

greie hadde på (len slags. cller hun
hle åreladr aven barher. Dellll<'
operasjon kostet omkring Cll kronc
SkjØnt hun var rikt kledl. var del
de unge pasjer. is.-er dem som fikk
sin opplæring "ed horret. S0111 hal
de 11ll1lltrcste farger. Dersom de
var av kongelig hlod. ble gutler er
klært for myndige i 13-års alderen.
En pasje målte. hvis han stod i n:t'1

tjeneste hos kongens person eller et
medlem av kongefamilien. væte
prektig utstyrt med klær. med ju
veler og edelsteiner i hallen. knærne
og p.i. skoene. det hele ofte kostende
opp lil 10 000 kroner.

Dct militærcs utstyr var ytten:;t
prektig. LØytnanten i Sveitscrgar·
elen red s.lIe<1es i spissen for sine
menn i en. kledning av fla1ll11lefarget
allask. Kappen var <lekket med
gull. og sØlvtrådcl'. han hadde qide
sko. gylne hoseb.i.nd og en flØyels
hall med en heirefjær' i stroppen
og en flom av strutsefjær holC!t fast
med et gliltrcnde dialllanispenne
Det fØrsle krav i en gutts utdan
nelse var å kunne ri. ~rell sek i
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Paris var gatene ,:,Ilcvrc og uten
brolegging. fulle av skilt og sIlle.
for de ble aldri holdt rene og av
fallet utbredte en sk1'ckkelig stank.
Det \'ar ingen gatchclysnillg om
nallcll. dl' eneste lys som s::lcs var
fra eie lykt, r S:l1l1 tak('je!'e har n:ir
ril' fulgte sine herskaper heim. Rjl
"l're og ;'Lnnet pakk hadde fri It :ipill
i krokene s:'\ del \ar l1ll.:g"ct lI~jkkcrt

;1 ferdes i galene {'1l('1' 11lIJrk!'IS frt'I1J

Il1"luld.

Av pavenes
historie.

IV.
Vi avsllIlter i dag listen over pa

vtne. rstaHet er liltn:clelses:m'l.
Vi minneT atter 0111 al del fillm's

fh:rc \).'1v('r med 5.1.111m(' romertall
(P:I grullll <1\' kluss i «regnskap':l»)
og at elet ogs:i. har hendt at man har
hatt flere p..1.ver innenfor SallllllC ka
lcndertll", ja endog samtidig.
1605 Paulus V.
1621 Grcgorius XV.
1623 Urb"lntls VIII.
IlH-I Inl10celltius X.
1655 Alexander VII.
1667 Clcmens IX.
1670 Clcmens X.
1676 [lIllOCentills Xl.
1689 Alexander VIII.
1691 Illnocentins XII.
1700 Clemens XI.
1721 Innocentil1s XIII.
172-1 Benedictus X Ill.
1730 Clemens XII.
17-10 Ocncdictlls XIV.
1758 Clelllcns X Ill.
1769 Clemens XI\'.
In5 Pins VI.
1800 Pins Vit.
1823 1,00 XII.
1829 Pi us Vnl.
1831 Gregorius XVI.
1846 Pi us IX.
1877 Lro X Ill.
1003 Pius X.
1914 Denediclus XV.
1922 Pius XI.
og siden 2. Illars 1939: Pins XII.

•

Negrene, legn,pråL.
Fra cSmaablade for Dp,·stumme.

sa.kser vi nedenstående l>eretning
0111 negrenes tegnspråk:

En tysk vitenskapsmann har en
gang i Berlin holdt et foredl'ag Olll

tcgnspråket hos negrene i det indre
av Afrika. Han forteller:

Enhver reisende. som har seil 10

negre tale sammen, vil ha lagt mer
ke til at de i samtalens I~:lp bruker
en masse ansikts- og håndbevegel
ser. UndersØker vi disse bevegel
sene nøyere vil vi oppdage at neg·
rene liksom de dØve - enten disse
no taler med lllunnen eller med fing
rene - har et særlig tegnspråk som
de av fIIrd/ødt 1)'SI griper til for :i.
supplere sin tale og gjøre den liv
ligere. En stor del av tegnene er
endog de sammc hos negrene som
hos de dØve.

Når negeren kasler hodel raskt
tilbakc mener han dermed cja•. del
synes jeg godt om. dct vil jeg

gjerne. Ryster han p.i. hodel. be
tyr del nei. det 'Til jeg ikke. <leI
liker jeg ikke. Holder han peke
fingeren på f.l}'et og ryster på hodet
hety.' del: Jeg har ikke seU del.

A legge armene i kryss og kaste
dem lilbake over skuldrene betyr:
Slerk uvilje eller forskrekkelse.
slå hendene sammen flere ganger:
Deundring eller hØyaktelse. Å peke
på jorden med fingeren: [ dag. fl.
fØre den flate hånden ovenfra og
ned forbi ansiktet: Neste morgen.
Å øse med hån<len opp 1110t nUlIl
Ilen: .&.. drikke. Å legge hånden
under kinnet og bØye hodet: fl. 50"(,.

Å dra den venstre tommelfinge·
ren tilbake med den hpyre peke
fingeren og derp.i. slippe dell: Å

skyte aven pil. fl. stikke fingeren
fort inn i llIunnen: fl. røve.

En elefant fremstilles ved å strek
ke fram hegge annene og bpye over
kroppen. en bØffel "ed å legge hen
dene opp mot hodet og strekke Ilt
lillefingrene. Vann ber en neger om
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ved å holde uen uthulte håndflaten
foran munnen. Satt ved å slikke
».'1. tllppen av pekefingeren. Olje
vccl å slikke på hele fingeren.

Tnllenc 1---4 uttrykkes \,('(1 ;°1

IlfS)'~ 1--4 fingre sanulI(.'n. 5 n ..11 ra
"i* det indre av hånrlcll. OJ:: 10
ved ri kneppe hcgg:e hl'llfk'nc S.:11ll

lllCll osv.
Si't 110 kan "i dra lil Afrika n:h

SOm helst.

En mengde små gondoler
med engler i!

J ell eldgammel avis finner vi Cfll
gellde heskrivelse av et kyss. henlet
fra CII ung pikes daghok:

cDell 20 mai kyssede R. mig fpr
stc gang. Jeg r,Slte mig i ('Il hin
med roser. der S\'PllllllCdc i honning.

/t10Bm 8R1J6~
oliekog[e
HJUL

er" de

anerkjendt
sterkeste-.-

Tildelt
10Guld·

&
Sølvmedaljer.

TtCN OG tALt<:

Eau de Cologne og ch:l.Iupagnc, SOm

om noget 1$11> over mine nerver p..1.<1

diamantfpddcr, og en lllæl1~e Sllla3

gondoler med engle i gled gjenncm
mine 'larer. Illedens samlidig cl

magnetbk rcgnhuelys udgjJkj !'i~

over hele mal kgcmc.:t

Fpkr de unge piker i våre daft'r
et k)'!>.,> på S.1.lIl111C m!i.le?

H vern har hvite katter
med blå øyne?

En vUeD8kapellg gåte hvorfor
dl8l1e dyr .r døve.

l cl Iysk vitenskapelig tidsskrifl

leste jeg for nocn tIr sidell en artik
kel av professor Dr. Bastian Schmid
Olll det eicllcloll\lllelige og for vitell
skapen helt uforklarlige fenomen al
hvile kalter Illed hlå ~f.rne er full
stendig dØve.livar sterkt spØrs
målet interesserer zoologene frem
går a\' hallS oppfordring til eiere av
s;"ulIle dp\'e kaller å innscndt' dem
lil llænnesle arvelighetsforskllin~.
inSlilutt.

l disse dager har jeg på Ahil~lsØ

truffet p..; en katlcfamilie SOIll sik
kerlig vilde ha inleressert den tyske
professor. 1\[orcn har Cl gult og Cl
gl"f.lnt f.IYe og hflrer godt. Av hen
ncs lo unger Itar dCll cnc et blalt
og Cl grfJl1nlig fl)'e. og den er slokk
dØv. 'L'il gjengjeld har <len mye
lengre værhår enll de andre. Tid
ligere unger lIled blå ~lyne har alle
vært dfive.

Vi har jo en katleforening her i
Oslo. Del kunde derfor ,·ære av
inleresse å hflre om nOCII a,· disse
katte-eiere har gjort liknende er-
faringer. L.

•
Vi har mottatt denne notis aven

innscnder som sl>$Jr 0111 det ikke
skulde væte mulig 5 tale til disse
katter mcd teb'11. Kanskje de også
selv kunde lære så meget at de kan
bli i stand til å fortelle oss om de
har nocn interesse utol'er jakt. mat
og kjærlighet.

De Christianer
og Frecleriker

Ill.

Ch,.istinn ,. \'ar sØnn av Fredc
rik Ill, og SJlllIlcsflllll <l\' cKri:<tiall
K\~rl:t. Chrislian ,. hit> ffM-1t i
1646, <l1t:.!1 2 år fpr beslefaren c1~klt,

(og 3O,årskrigen shltlcl) o~ hk
konge vcd f<lrens d~kl i 1670. 2~ :"0
gammel.

lian var ikke s•."t"rlig bCb'<lVCl, \11('11

jevn og likcfmll1 og folkelliktt,
ham goelL ljan var fiendtlig stemt
ovedOl" Sverige og dette flJ"rle hl. a.
lil eI{'n sflkaltc cSk:"tll:jke krig:t (~Olll

forresten vi her i Norge gjerne kal
der «Gyldenlpve-feidell:t).

Den god!torpske delen av $fln
derjylland som ble inndradd i Dan
lUark i 168-1 m;llte han rellonser!.'
p!1 igjen i 1689.

Hans dronning ,·ar CharioIll'
Amalie a\' I-Iesscn-Kasscl.

I 1671 opprettel han en Il)' ;Iclcl

i DalU\lark-:\orge.

lian forhedret lovene og resym·
erte dem i den s.;kaltc Christian
V's lov.

Chl'istian ,. dflde i 1699. i\ll'{l
:<ill dronning lmeldc hall 7 barn og
med sin l'Iskcrillnc (Sofia Anm lie
MOlh) S.

Han cllcrfulgtcs av sin eldsle
splln Frederik IV.

Christian VI var spnn av Freele·
rik I V og spnnesønn <lV Christian
V. Christian VI ble fØdt i 1699.
samme 51' som farfaren dØ<!e og ble
konge l'ed :"in fars dØ<l i 1730. 31
år gammel. Hans oppdragelse hadde
vært utpreget I}'sksinnet og hans
lærere hadde innpodel ell dyp reli
gifJsilel i ham. noe som f,irte ham
over i pietismen. Denne mØrke
form for religiØsitet tok i grunnen
overhånd hos ham, bl. a. fordi han
av helse var temmelig svak.

l 1721 giftet han seg med Sofie
Magdalcna av Cullllbach-llayretllh.
I [eI1I1CS l)'skhet og trang til et slo!'t
hoff 1l1('d slivl seremoniell ble ikke
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Iil 111)('l! glt:dc for kUlIgCI1 - tvert

imot.
Han bespkte Norge hare en gang

(\733).
Han arlJcidct energisk for sine

rikeTs framgang og forbedret skolc
"csellet og innfØrte i 1736 konfir
masjonen (og det kan jo alle vi sei·
llcrc konfirmanter være glad for 
lenk på alle paraplyene). Han 0PP
fprte det praktfulle Christiansl>org
SOIll vi i dag kan glede oss over ved
Kflbcllhavllcrbespk.

Utad sfJkle han fred.
I fan etterlot seg 3 barn. da hall

<I,k1e i 1746.
Chris/ioll VII (den siste I/orsh'

konge' Christian) ble f$xlt i 1749

som spnn ilV Prederik V og sl1nnc
SS/Ull av Christian VI. Christian
VII ble konge ved farens dlkl i
1766, u..'1re 17 år gammel.

Han var intelligent, lUen ganske
lunefull, ja av og til direkte ond
skapsfull. Han var svak av helse
og led av ,risse tvang:>forestillinger
SOlli av og til nærmet seg den rene
sinnssykdom.

Da han med sine 17 år ble konge
hengav han seg til de laveste ut

skeielser, hvilket naturligvis skadet
ham meget.

'] 1766 - altså det året han ble
konge - giftet han seg med Karo
line ~ratltilde, men vnr svært like

gyldig overfor sin hustru.

lIan ble etter hvert sterkt påvir

ket av Struense, som både skaffet

seg kongens tillit og hans frykt.
Struenses forhold til drollningen cr
jo kjent nok.

Christian Vll ble etter hvert
sinnssyk og dpde i 1808 i Rcmls
burg, 59 år gammcl.

Han cllerflllgtcs av s~~nncn Fre
dcrik V r (som i sin tur var dell
siste lIors~'e konge Frederik).

•
Vi lIar dermcd kronikert alle dc

dansk-Norske konger ved navn
Christian. De seinere var alts:''' hare
dl/llske konger. Den fØrste av disse

var Christiall V III som ble f,ødt i
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1786. Han var iJ..wr Sj:>nn av dell

foregående konge (Frederik VI)
:>Olll bare hadde dØtre. mcn av arve
prins Fredcrik. Christian VIII var
dermed en brors,:Snll av Christian
Vll. Han var tidlig utpekt som
tronfsJlger (hvis Frederik VI ikke

skulde få noen sØnn, hvilket han
altså ikke fikk) og ble konge i 1839
ved Frederik VI's dØd. Han var da
53 !ir gamlIleI. l Ian hadde allerede
i 1806 giftet seg med Charlotte
.Fredrikke av l\·lecklenbmg-Schwe

fin. men det ekleskapct blc oppl$Jst
i 1809. (Forinllcn hadde d"onl1in
gen fØdt ham s~jllnen. den seinere,
Frederik VII).

Christian VIII er mest kjeIlt i

Norge som Christian Frederik. De
titt eldre av oss vil minnes Jacob
Bulls romantiske og meget dramat
iske stykke Olll ham (det som sluHet

på BygdØY Kongsgård).

l 1815, elter sin lilbakekomst til

Dallluark (elter Slatholder-epoken
i :-.Jorge) giftet han seg med Caro
line Amalie av Augtlslcnoorg og
ble som sagt konge i 1839.

Som dansk konge illnff>rte han
dansk SOlli retlsspråk (det hadde fpr
vært tysk).

Han var besatt av ell god vilje,
lljcn var svak av karakter, sti viljcn

strakk ofte ikke til. Særlig gjelder
delte forholdet til S~fllderjylland og
IloIslein.

Han dØde i 18-18 da den fØrste

:>ehlesvigske krigen herjet Danmark
og var da 62 år gammel. lian etter

fulgtes av Frederik VIL

•
Vi er dermed Ix-gynl å nærme

oss notiden - ell epoke som mar

keres ved at vi cr «samtidige» med
- har «opplevd» de konger det
lierefler tales 0111. Dell fØrste av

disse cr:

CIJrisfiall IX. Han var i likhet
lIled den forrige Christian heller

ikke sØnn av den forcgående kongc,
idet Frederik VIL ingell sØnner
hadde. Christian IX som ble fØdt
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i IRI8 var derimot spllll av hertug
Vilhelm av Schlcsvig-Holstein-SØn
derborg-Bcck (Cllicksburg) fr:'l
hvilket hus de seinere danske kon
ger helt lil vår egen tid nedstam
mer. Chri:.lian IX ble konge vL'(1
Frederik VI l's dØel i 1863. Jlan var
da en Illann på 45 år. Etter sin fars

dpd (1831) var han blia oppdratt i
Danmark og giftet seg i 1842 
24 år gammel - med Louise av
Hesscn-KasscJ - en datter-dat
ter av den fsfr omtalte arvcprins
Freclerik.

Delte elskelige ektepar ble forel
dre til en ltd l"ekke seinerc kongcr.
dronninger og keiserinner: Keiser

inne Dagmar av Russland. dronniug
Alexandra av England, kong Geor
gios av Hellas, kong Frooerik VII
av Danmark osv. Christian l V fikk

den spØkefulle tite! «Europas svi
gerfar~. Han var jo svigerfar til
keiser Nikolaus av Russland og
kong Edward VI I av England bl. 3.

Nå vel - Christian IX ble cl
langt og for Danmark velsignelses
rikt liv forundl. Dog fikk også han
dØye krigens sorgcr (i 186-1). (Vi
her i Norge skal bl. a. ikke glcl11mc
disse tysk-danske krigcne i 18-i8 og
1864, hvor nordmellnene (Ryc,

Helgesen, Schleppcgl'ell, Christop
her Bruun m. fl.) gjorde god fyl
dest for scg, l1Ien hvor Norge SUlll

rike (og gamlllel bunnsforvant med
Danmark) ikke laget den illl1:.atsel1,

som ell kunde ha ventet seg, og det

er jo nettopp dette som i sin tid
fikk Ibsen til å skrive sin «Pcer
Gynt» - ubcslullsomhclrllS apos

.cI).
Christian IX dØde i 1906, om lag

Chrisliall X som er SIJlln av Fre

<!erik VIII, ble fØdt i 1870 og konge
i 1912. SOlli frcmdeles regjerendc
monark fillllcr vi ikke at hall h~frer

heime i den ilC vår line lliS/lJrisf.:e

serie.

l neste artikkel skal vi ta fatt pti
«De Frederiken.

(Forts.)
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~må råJ lor bjemmel.
Pcfljlckkrr forsvinner hvis de

gnis med ell blanding av salt og
amllloniakk.

Nye bær- og fYllktJlrHer på hvilt
I$$y går bort. hvis lJSyct hurtigst
dyppes i kokende vann.

Hvile filthatter rengjøres llIed en
deig av pul\'criscrt magnesia og ben
sin. Denne strykes på jevn ovel
hele hatten. Når s::i deigen ,-cl er
tprket, b,rstrs den grundig hort.
På salllllle måte kan hvitt skinn
ghfres rent.

Stormko~'i"g er jkke lil nocn
11)'11('. En jevn oppkoking er best
og dessuten brcllsclshcsparende.
Dertil nyltigsl for alle slags næ
ringsmidler.

Hvis bak-t'op/,cII j skoen glipper.
s<i 'klistre p.å nocn tilsvarende ~tyk
ker med silke. Det sparer ~trøm

pelle for slitasje.

Dell som har vanskelig for å ta
in1l pilla, Oflr !'llikkc pillene inn i
l11)'kt bl"jld. s;i fr~lger pillcnc lett mcd
n:lr 1)l'~k1et slukes.

l/vis en skal V(lS~·t' /argel II'Y,

h,Jr en ha ell kopp salt i V<lllnet
fjlrst og S:I skylle kla.:rne Illnieldel
bari ellcr vaskingcn. Da g;"Ir fargcn
ikke stl leu av i vaskcn som e1lcrs

Av flul/lIl/cl voksdul: SOlll ikke
kngcr l)l'ukcs kan <Iu sy ([t'g cn
pOlie lil skopussakellc dim' ptI rciser.

PfI herrencs Imks/'flt,ill kan cn
ncdentil sy inn en remsc med han
skeskinll på innsiden. Dct hjelper
gtxlt Illot slitasjc.

r.: IIir~'C11 i clører for:.;vinller hvis
('Il guir sel\'(' gallgjcrucl Ilud ct
slykke s..ipe.

Manufatur - Utstyr - Møbler
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GUIIIJllirillgcr liI syllcl..ruH't'r etc.
som er blitt harde, blptes opp igjen
ved å legge dem i a1l11ll0niakkvann.
1 del ammoniakk til 2 deler vann
Der skal de ligge en halv times tid.
og s..1. kokes som vanlig. Ringer som
er blitt slitt av Illegen bruk kan
tO sammen under krukkelokket !

KllrtJm;bff.'r rengjøres Illest skån
somt ved å la en myk bØrste og
brukes på ny ved at ell legger 10 of!'
dyppe den i ~peval1n og s..;' /orl gni
over de skitne stedene. Etterp.1.
skylles med kalt vann.

En kan lett hindre meU·f.'II i å
:>urne i den varme årstiden ved :\
rispe litt pepperrot og så pres:>c
dette sammen. '"<esken som kom
mer ut av dene drypper du s.~ nOtll
dråper av oppi melken.

Nocn dråper selters kan gjøre
underverker hvis du merker al
flillell surner. Slå seltl'rsdr5.pcnl:'
oppi flØten og visp den litt etterpå.

SØlvskjur som brukes daglig be·
varer sin glans hvis du etter hvert
måltid lar dem ligge i varmt potet
vann i noen minutter.

Når du koker grill dier vrffillg

1,f1'r du ikke sukre dell fflr dell cr
ferdig, da den ellers lett vil bli
svidd.

Hvis clu vil slipe t'11 barbNklliv

pfi en Icll vint måle. så rull bart'
sammcn en avis og slip kniven mol

dCll.
Når du koker ~'dl I"Sr du helle

en kopp cdikk oppi. Dct tar bon
kål lukten.

Brml/lsdr som ikke har resulterl
i huller i huden, læg...s fort hvis du
tar en pasta av bi·karlx)llat og vallll
opp.1. det vonde sledet.

Legg salt i I'ggroa,,",I, s.i. sprek·
ker ikke egget s.;' lett.

SyUet;.v elkr s.1.ft som er beg)'111
5. gjære, blir SOlli nytt igjen, hvi~

du setter til en klype med bi-karbo
nat og lar det få cl oppkok. Da fly.
ler all gjæren opp og kan skuJlll11e~

vekk.
FYIINflcHrr las borl fra tøycl

ved hjelp av citrollsyre, eddikk ellel
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sur melk. Del viktigste er å IX'
handle flekken straks. Hvis del
gjelder tykkere t~lystoffer l.lØr del
hele legges i varmt vann nocn timcl
fØrst.

Stygge sigarett/leN'l'r på porse·
len (asjetter o. 1.) får du lett Ix>fl.
hvis du gnir flekken med en kork
som er dyppet i salt først.

En kvast persille bØr alltid legges
ned samlllen med Ilcdsaltcdl' yrpIIII

Sll~'l'r etc., så beholder den sin friskl
farge.

Når du J.'alker 1''' vl.'gg i kjelle·
ren s.;' er det praktisk å blande litt
alun i kalk,'annet, for fluene skyl
alunen og veggen vil da ikke bli
s.i. besværet av fluer som ellers.

Siner l'orJ.'eli f"sf i flaskehalsen
&1 legg en serviett d)'PI>et i kokende
vann omkring flaskehalsen og gni
sakte.

Slrømpelle holder lenger hvis du
gnir falen inn llll"'{l et stykke para~

fin. ~Iidlct kan brukes b.ide lil ull.
homull og silkestrØmper og Cl' IllC

gct effektivt.

Hvis du /"'/Itlse/" 1'1 fIlass dIer ell
glassvasc stI blir enkelte stUlllper så
små at du ikkc kan plukke_dcm opp

fra golvel ellerpå. Med ell fuktig
ullfillc kan de imidlertid lell mes
med. Kalil så fillen og lik5rClle i
s,lppellJfStten eller dyrcn1l.

Il vis du skal åpne hcrllll'liHbok

ser som du har mistanke 011I l'r
gj ..crel, så slikk et hull midt i liIk
kct ff$rlit. ellers spruter gjernc la
ken lItover, når du tar av låkket.

Str)'~'rjl.'rllet Iltjr du av og lil gni
il1l1 med el stearinlys. Da glir dl'l
lettere og rusler ikke s.;' fort heller.

K IIappl'r som er utsatt for sterk
påkjenning, f. eks. i guttebukscl'.
sitter bedre fast l1\'is du syr inn ell

mindre knapp på innsiden som pe
dant til den større knappen p,1. ut
siden. Begge knapper kan med Il'll
het syes fast samtidig.

SVl'tlc-rclIIlIIl.'r i herrchatler blir
lell skitne og fuktige. De kan imid
lertid lett gjøres rene igjen lI1ed litt
sprit.
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UffstrøJllpcr vaskes best med 5
tilsettc noen dr;Lper ammoniakk til
vannct.

Hvis du stikker en klesklype inn
i fingeren, er det lettere å sy saL1l
Illen et hull på en !lallsk('jillgl'r.

flIh'kc maffcr vil lett rulle seg
sammen når de blir litt slitt. Dette
kan bØtes på ved å lØse opp liu lil\}
og så klistre en lØyremsc på på Ull

dersidell av matten,

Brikker og andre la/...kl'r/c sal.'er
blir renc l\Vil; dll stryker over dem
med en lapp dyppet i olje og så gnir
over delll li! flaten er blank igjen.

Speiler rengjØres best med en
avskåret potet som du gnir glasse!
mcd. Ettcrpå pusser du av med
allllinnelig avispapir.

BleHjfeHrr på tffyer kan fjernes
uten at fargen skadcs! Alle flekkene
best rykes med en pasta bestående
avalullpulver og pomerans-cssens,
Tøyet bØr være tfM, Deigen - d
Ier pastaen - Illå ligge på i minst
6 timer, hvoreller t~~ycl skylles,

Nye jl'ftjlrl,'ker kall fjernes ved
:\t du straks strfJr rikelig på llled
fiut salt.

Gode ord om
svøm meteknikk.

Fra Norges Svp:1l11lldorbuuds
årbok henter vi nedenstående artik
kel, som er skrevet aven av Tysk
lands fremste eksperter i SVfi1l1ning:

Med uttrykket SVfJmning forstål'
l11an at et legemc holder seg ptl van
nets overflate uten - ettcr hvcrt 
;i synke, ellcr fysisk uttrykt: Et
lcgcl11C' sVf1nuuer når dets spesifike
vekt er mindrc ClIn den vannmasse
SOLli legcmet fortrenger. I og for
St'g C1" 110 likevel et l11enlleskclegel1le
tyngre cnn den vanlllllassen S0111

fortrenges, men forskjellen er ikke
SlOr, så at dell lett ved inn;lllding
av luft kall utlignes: Milli fly/er!
Herav ffJlger da helt logisk at et
menneske med godt utviklede ån
~l~dreusorganer SVpllUl1er Icttere
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cnn et med mindre velutviklcde
lungcr, da ff1rstncVl\{C kan «innta»
større lllftmengdcr enn sistncvnte,

Et annet viktig moment er knok
kelbygningen. hvor vi skjelner mel
lom faste og lctte knoklcr. Utvil
somt betinger en lett knokkclbyg
ning større svØmme-evne, Men
innåndingen er det viktigste og at
man pus/er riktig, hvilket vi slGtl
kOl1lllle tilbake til.

Liksom alle menneskcts heve
gelseslllt1ligheter i cnhver form er
tatt i idrettens tjeneste. så også med
svØmme-evncn,

Idretten forutsetter imidlertid
ikkc barc svØmme-evnen, men til
like cvnen til fl kUllne sv~lll1l1le hur
lig, hvilket igjen oppnås vcd et
hensiktsmcssig lllllskelarbcid. I dcn
internasjonale svplllllleidretl skjel
ner man mellom 3 stilarter:

Br)lstsvølllllillg,

r)'ggsvølll1lillg og
cro'Wfsvø 1/111 i"g.
Den siste form for svØl1llling er

iHe identisk lIled frisvØmllillfj, idel
uttrykket frisvØl1111ing nettopp for
utseUer at sv~l1ll111ercn kan brukc
Il\'il1<cn av de 3 metoder han vil. At
han da vil foretrekke crawlsvØI11
ning (SOI11 cr dcn avgjort hurtig
ste) er en sak for seg, En kan ikke
derfor si at crawl er frisvfJnming,

Teknikken skal her nærmere for
klares:

BrwtSVØlllllill{J.
50111 betegnelsen allercde tilkjell

negir cr ved denne stilarten brystet
vcndt imot vannct. Armenc og be
nenes bevegelser ved dcnue sv/im
mel1l;lte er symllletriske, de inter
nasjonale bestemlllelscr fastsetter
uttrykkelig at den venstrc ann sam
tidig skal foreta nØyaktig tilsvar
ende hevegelser til hØyre arm og
tilsvarende for bencnes vedkom
mende, Betingelsen for en riktig
utf~Jrclse herav ligger da rørst og
fremst i at kroppen ligger I'ett ;

vannet. Alle som vcd et cller anllct
uhell i sin ungdom har skadet rygg
spylen er avskflret fra å kunne ul-
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fØrc brystsvØn1lJing riktig og hpr
derfor heller velge en av de andre
stilartenc, som ikke har så strenge
bcstemmelser,

Arm!C'I/l.poe! faller i 3 avsnitt:
Arbeidstl'Jllpoet, villk'c/tclllpoef og
!lvildempol'!. l utgangsstillingen
befinner armene seg naturlig ut
strakt på vallllflatell foran hodet.
rdct arbeidstempoet begynuer ven
der man håndflatene utad og hån
den mest mulig verlikalt i vannet,
fOr å utnytte vannmasscns Illot
standsrtlnligheter best mulig. Så
fØres armene samtidig ut til sidene
til dc er «på bflyde med» skuldrcne,
ikke lel/ger. Armenes arbeid er S0111

vektstangcns og derTor blir virk
ningen bedl'e jo Iller utstrakt ar
mene er, Il/strakte, mcn ikke stive.
For å forhØye \'irkningen av arl11
taket fØres armene ikke direkte ho
risontalt utad til sidene, mcn i vin
kel nedover i vannet, StØrrelsen av
denlJe vinkel (altså mellom h5nd
ilatenes bane og vannflaten) er lit l
forskjellige ctter de forskjellige
svØmmeres kroppskol1stitllsjon og
dell enkeltes stilling i vanllet. Kraf
tige svØmmere med faste knokler
kau fØre armenc dypcrc nedovcr Cllll

de med lettere knokler. Hensikfen
er II Øke legemets oppdrift 1II0t over·
flatell, men det advares mot enhver
overdrivelsc på dett C pUllkt! Dell
riktigc måten å Iltf~·ire delte P;"l kan

i grunnen enhvcr svØmlller filln('
ut av seg selv, når han nøye iakttar
hvilkcn annfØring SOI11 l)l'inger ham
/Iles/ jremad, Når armcne stl er
komlllet ut til siden «på hffyde lI1e~1

skuldrene», sli er dell egentlige ar·
ueidsbevegelsen forbi og det kOlll
mcr 110 faktisk bare an på en ting,
ncmlig å bringc seg selv tilbake til
utgangspunktet igjen med minst
llIulig tap av tid og framdrift. Ar~

mene blir derfor bØyd i albucleddet
og hcndene kommer dervcd dypere
i vannet. Ovcrarmens leie skal ved
dcnne bcvcgelse ikke forandres, så
ledes skal r. eks, ikke albuene bli
presset mot kroppen, Det vil nemlig
være cn llnylli~ Illanf:lvre, Nei alb\l-
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ene skal tvert om!JciJoldc den Sanlllll'

avstand fra kroppen :>Olll de har vcd
avslutningen av arbeidshc\·cgelscn.

Er hClldellc etter «avviklingen» i al
huene 5.1. komlllet under kroppen,
vendes håndflatene fra den vertikale

stilling de inntil da har il111cliall,
atler over i horisontal stilling, for at
de, nrl1" de (hendeIlc) f,·$rcs framover

skal Il1t;tc minst mulig Vallll1llot

sland. Etterat håndflatene således
cr vendt, {fires armellC til utgangs
stillingen igjen uten det ringeste
kraftforbruk, og {j(lIlS/.:(, rolig. Der

Illed cr nnllbcvC'yrisc/I og!;!'1 ferdig
og man begynner på ny. Under
arbciclsbcvegelscn (altså dell fase av
anntaket som befordrer framdrif

lell) forblir bCIICIH' rolige og natur

lig strake og trekkes fØrst opp i det
Jlycblikk. hvor «avvinklingcn» av
armcne påbegynnes. UmiddellXlrt

cttcr at henene er trukket inn mot
kroppe!l. spriker man ul llled bc

nenc og slår dcm derp:i kraftig
:>ammcn igjen. Utsprikingell mcd

hellene og sammenlegningell faller
1l~5yaktig sammen med det rJycblikk
da armcne er i hvilestilling, hvorav

igjen framgår at bcnenes bevegelser
Cl' raskere enn armenes. A v oell

kjcl1sgjel'l1ing at armcnes og bene

Iles arbeidsbevegelse automatisk av
lflsel' hverandre vil det ved uryst

sVflnmingen, så frcmt disse tempi
utfrJres korrekt, oppstå ('Il stadig

frclI/adslnidclldc bevegelse i vallllet

Iltelt IIOC dl'dt pUl/kt.

All(ledretlet er avhcngig av ann

bevegelsene. Like eller at man Cl'
begynt på arbeidsbevegelsen med
armene, begynner innålldingcn av

luft og denne må være tilendebrakt
umiddelbart ff)!' man avslutter ar

menes arbeidstempo. Utåndingen
frflger så under armenes hvileheve

gelse (<<avvinklingen» ) og utåndin
gen avslutles i det ~jyeblikk man

skal strekke armeIle fram igjen.
Ut!indingen må under ingen Olll

stendighet finne sted under armbe

vegelsens dØdpunkt, ela dette vikle
foranledige at hoppen synker dy

pere i vannet, hvilket igjen betyr
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at framdriften avtar. Inll;;nclillgen
skal ved alle tempi være dypest mll

lig, så at lungene blir godt luft·
fyldte. Jo stf)l're mengde 1iurstoff

man innånder vcd hvert t.rlllPO,
desto roligere vil hjertet kunne ar
beide og hjertets rolige virksomhet

betinger igjen at 1llusklene ild-:e blil
så snart trette. Dypere innrlllding

betyr imidlertid for svØml11eren ogsrl
en bedre stilling i vannet. for han
forringer derved - som fØ,. sagt 

sin spesifike vekt og oppnHr den for
ham 1I1e,<;t Illulig horisolItale slilling

pi'! vannets overflate. Jo flatere
hoppen ligger i overflaten, jo virk

ningsfullere vil armenes og benenes
llltlskclarbeid kunne utføres. og

deU'e igjen gj~lr hastigheten større.

For å få dell n~5dvendige tid til
innånding må tempoet naturligvis
være langsomt. Armene skal altså
iN-'c utføre sil1e bevegelser hurtigst

JIIulig, tvert Om, /allgso/lll og kraf

tig.. Benene må sprike godt ut fra

hverandre og slåes kraftig sammen
igjen. Ved riktig benarbeid vil det

liksom ved åretakene i roing bli 2
små sirkler i vannet. :Man oppnå.1·

med det langsol11ll1e tempo absofutt

dCII SOllIlIll' hurtighet SOlli ved kort,

samtidig som lltall har fordele" av

dcf sfore pfllss sum heler fCII(jl'rc

/ltsk:yfefsc av frctth('tsforllC'1I1I1I1'1
S(,IIC!

R)'g[Jsvøtll /lillg.

Også her sier navllct ,tit: Ved

dcnne stilarten er ryggen vcndt 1110t
vannet. Ved ryggsvfjlllning skiller

man mellom 2 stilarter. «dobbelt
armen» og «ryggcrawl». Dobbelt

arm-ryggsvØmningel1 er den gan.lle
metode og tillater ikke en så kon
tinuerlig framdrift som rygg-crawl.
Derfor er dellne metode langsom
mere enn rygg-crawling og er nes

ten fullstendig forsvunnet fra kapp

svØmningene. Vi vi! derfor bare
her beskjeftige oss med rygg-crawl,
fordi den er den hurtigste rygg

SVØlllll ingsilletoden.

Ved armbevegelsene skiller vi her
bare mellolll 2 faser: Arbeidstcm-

poet og hviletel11pocl. Arll\cne ar

beider ved dennc stilart ikke sam
tidig, men automati"k avvekslende.
Vi begynller (f. eks.) med hf$yrc
ar111, som _ utcn <'i v,ere stiv 

befillller seg utstrakt, forover, i
delte tilfelle alts;l oppstrakt. 11;1I1
den skal ikke i noe tilfelle som [:11

ofte ser, dyppes i vannet rett over
hodet, men IlfJyaktig i den forlell'
gede skulderlinje eller cn tanke ut
over. Dyppes hånden i vannct, rett

over hodet. så forårsaker dette el1
bevegelse som ikke er fOl'ln;lls
tjenlig. Derfor skal en frlre h;lmlcll

i en mest mulig naturlig stilling Ild
i vanllet. Håndflaten skal velldes

utover dvs. mot vanntrykket. Fra
denne stillingcn ff'lrer en armcn Iled

over ved siden av kroppen til lån'l.
En kraftig bygd sV~511l11le1' kall under

denne hevegclse fØre annen dypne
enn den mindre kraftigc. I11cn <IV
den grunn har denne det pluss at

han inntar CI1 l11er vannrett kropps
stilling. Når hånden Cl' kommet ned

tillflret, er den hØyrc arms arbeids
tempo forbi. No hegynller hvile

tempoet. Annen blir da, lett b~;yd

ved albuen. av skuldercll hevet over
vannet og med mest lllulig tlSPClIlC
lllllskler. altså lell og uten enhver

anstrengelse, brakt tilbake til ut

gangsstillingen for så atter å be
gynne med arbeidstelllpoet. Når

den hØy.·e armen har rukket låret
og således har endt sitt arbeid, he
finner den venstre annen seg nt

strakt, også i den forlengede skul
der!inje og begynner sitt arbeids

tempo. SOlli atter ffJlges av hvile
tempoet, analogt med hØyre arlll::;

arbeidsmåte.
Hodet skal ved denne stilart være

lett hØyd mot brystet, for å lette
pusten og overblikket. Vi betoner
enda engang at hodets holdning skal

være leit og naturlig, uten enhver

krampaktig anstrengelse, idet dette
vilde være forbruk av krefter på et
galt sted og det må man så vidt

mulig unngå for å kultne konsen
trere alle krefter på framdriften.

Benal"1.-.eidcl består i en opp- og
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ncdadgrumdc bevegelse. Knæl'l1C Cl'
under denne bevegelse lett b~;yd og
her lig:ger dCll fremaddrivende be
vegelse ikkc i nedsparkct, mClI i
oppsparkel. FØttene må holdes lllest
lIlulig sammcn og ikkc sprike. Ved
spredte ben grlr ell stor del av den
oppnådde skrllebcvcgelsc tapt, hvor
for cn n$Jyc må påse at benenc f~lres

telt ved siden av hverandre. llclI-'
tempoet skal utfØres hurtig og kraf
tig. Det anbefales svØmmere med
svakt benspark å $Jve disse beve
gelser en 100 a200 meler hvcr dag
uten ul'marbeid. Med tiden vcnner
1)cml1usklene seg til å utfØre det
forlangte arbeid. således at de ut
ffirer dette helt mekanisk.

Det samme Cl' å anbefale ved et
feilaktig anntak. Når armene ved
denne stilarten blir fØrt dypere
gjennom vannet, så oppBtår også,
hvis hodet blir holdl rolig, en lett
slingrende bevegelse av kroppen.
DenIle bevegelse kan en ikke unngå,
vel å merke bare hvis dell lwmllll'r
fra en dyp armfØrillg, og er hellel'
ikke til hinder for framdriften 
i alle tilfelle er den individuell og
mest påtagelig hos svØmmere SOlll

ligger forholdsvis dypt i vannet.
l'v[ot overdrivelse må del inntreng
ende advares, idet reltesnoren også
hcr blir at hoppens stilling skal
være mcst lllulig vannrett og rolig.

Pustcn er attcr avhengig av arm
tempoet. Et armte111pO er ved dellne
stilartell å forstå SOm utførelsen av
begge armcrs arbcids- og hvile
lempo. På et anntak faller et ån
dcdrett. Innåndingen av luftml fal
lcr samlIlell lIIed den annen arms
hviletempo. Straks etter hvilelcm
poets begynnelse, altså ved håndens
hevning ut av vannet, skal inl1
rllldingen begynne og kon fØr
Il\'iletempoets slutt være til ende.
Delte gjelder analogt for utåndin
gen. Man skal også her puste dy
pest mulig, idet den dypere pust
1lingsvirkningen blir den samme
SOm allerede ncvllt under «bryst
SVØlllllillg». Av dette ser man at
armtempoet ikke skal utførcs hur-
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lig og uoverlagt, men rolig og
kraftig.

Den taktfaste bevegelse av ar
Illcr og ben tillater ved dcnne
svØmlllcart en stadig framdrift og
del er den ansvarlige treners sak å
finne ut hvorfor el1 jevn framdrift
ikke oppnås. Hovedsakelig vil dcttc
bcro på en gal åndctcknikk, men det
cr like sannsynlig at feilenc ligger
i arm- eller bcllbevegelsene, hvil~

kcl ofte forekommer.
Til utdannelsen b$irer ikke bare

kjennskap lilmatcriell, men også en
god forståelse ved å ta lærdom til
seg, ellers kan nok mer vondt cnil
godt bli (Ølgen.

Crawl-svt;lIIl1illg.
Her har vi å gh.J"re med dell hur

tigste svØmmestil som en hittil
kjenncr. En helt ren stil sel' en for
holdsvis sjelden ved denne svØmme
måten, idet mulighetenc for å gj~kc

en feil er så mange. Dog er elet
viktig å k0111111e den rene stilen s5
nær som mulig, for ellers blir ikke

kreftene korrekt utnyttet. Krop
pens stilling skal være utstrakt og
så flat SOlll lllulig ved vannskropcn
med brystet vendt mot vannet.
Hodet s.kal holdes hØyt i en natur
lig lett stilling (ikke krampaktig)
så at øynene uhindret har adgang
til å se den vegen SV~11111l1erell skal
slå inn på. Hodet skal holde'> ro
ligst mulig så at kroppcn beholdc1
sin rolige stilling. SvØmmeren skal
under ingen omstcndighet stadig
dreie hodet til siden under svøm·
ningen for å puste, men bØr bare
vcnde det langsomt til sielcn så me
get som det absolutt er nØdvendig
for å få puste. Enhver bevegel.se av
hodet forårsaker ncmlig en vridning
av kroppen SOlll uuder alle omslcn·
digheter bØr ullngås da det hindrei
den stadige framdrift.

Anntaket fallcr også hel' i 2 fa
ser: Arbeidstempo og hviletempo.
Arbeidstempoet er atter automatisk
avvekslende som ved rygg-crawl.
La oss denne gang begynne med
hØyre arms hviletempo: Armen blir
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fra skuldercll h('v('1 hpJYI ut av Vitll

net. Underarmen hflyes i ~llbllcl('r1

dd så at armen ligger frilt over
vannet, hvoretter underarmen ff1"l
ger etter til annen er helt utstrakt.
Dellnc bevegelsen skal forcgrl 11Jeli
helt slappe annll1l1skler. Innen Ul'·

mcn er helt utstrakt bcr~~rer hfllldell
allel'<..'De vannflaten i SlulllP vinkel.
Anlleu s~'{/l altså ikke legges heiL
utstrakt på vannflateIl, 111C11 skal
ffJres ncd på skr:"\ framover.

Armen skal ffires forbi hodet ncd
i vannet i skulderens naturlige for
lcngelBe, eller liu innover i hØydc
l1\ed det hØyre ~Jye. A ffJre den
utenfor skulderens forlengelse eller
innover i hØyde med nesespisseIl er
på den allllcn side feilaktig og for
årsaker hodebevegelser som b~jr

unngås. Dermed el' hviletempoet
slutt og arbcidstcmpoet begynner.
Håndflaten vendes atter mot vann
trykkct og armcn fØres i utstrakt
stilling, uten å være stiv, inn linder
kroppen. I det Øyeblikk hfllldflatell
befinner seg på det dypeste punkt i
vannet bØyes underarmen litt i al
bueleddet. således at håndflaten
komlller llf1yaktig under midtcn av
kroppen, en håndshredd under l11a~

gen. Her slutter arbeidstcmpo<::t.
armcn heves i skulderen og llvile
tempoet begynner. Begge hellder
skal slutle sitt arbeidstempo på
samme sted, dog er dette bare Il1U~

lig, hvis kroppen beholder sin rolige
stilling (balanse). Armene skal slett
ikke, som vi ofte ser det, fØres
fram langs kroppen, idel anntakets
virkning da ikke blir fullkomlllent.
Likeledes Cl' det galt når håndflaten
beveger seg i sik-sak gjennom van
net. 1 så tilfelle går vanntrykket,
SOI11 skal overvinnes av al'menes ar
beid, sporlØst vekk og dell ~)nskede

framdrift blir dervcd sterkt redu
sert. Likeledes er det ikke hensikts
mcssig linder hvilctempoct å fØrc
armene ut langs sidene over vannct,
fordi armene da må tilbakelegge ell
lengere veg og en slappeise a\'
musklene ikke cr mulig når annell
skal være strak.
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Dell vellstre arm avW:;cr <luto

matisk den h~jyre i bevegelsen og
arbeider på samllle måle.

Dell-tempoet er cn opp- og ned
adgående bevegelse SOm ik/,'c fore
går i kneleddet, men i hoftene. Her
cr det hovedsakelig bellenes oppslag
som forårsaker frarndriflcn. Knær
ne skal være strukket, men ikke
stive. liksom tærne skal være godt
strukket. På ct arl11tak, dvs. mens en
tltf~.frer hviJc~ og arbeidstempo med
begge armer, falJer 6 il 8 benslag.
Ved bcnslagenc skal benene ikke he

ves over vannspeilet, da bare beve
gelser i selve VGI1I1l'f er hensikts
svarende. Likeledes må en passe på
:i holde benene samlet og ikke ad
skilt. A llrillge ar111- og benbevegc1
ser i samklang cr i begynnelsen litt

vanskelig. dog overvinnes dette snart
vcd cn del Øvelse. DCll!lC svØmme
måten kan også læres i cn fram
skredcn alder, s:Uedes har forskjel
lige svØmmere vi vct om, entlog
lært å mestre denne stilen i en alder
av 40-50 år. Dct Cl' også her hCll
:;iktsmcssig å fivc ann- og benar
bcid hvcr for seg, når feil i stilcn
konstateres.

Når så sY$jmmeren er blitt kvilt
sine feil, skal han fJlrst forsiktig
five i langsomt tempo til ball har
ffiu dCll nØdvcndige samklang mcl
10m bCll- og anllarbcid og Øvc deltc
s:i lenge at alt gtlr automatisk, så
han ved hurtigere svølllning ikke

rallcr tilbake til gamle feil. Ppsten
cr også her avhengig av armtelll
poet. Tnllåndingell faller sammen
med dell ene anns hvilctcmpo, be
gynllCl· karl etter hviletcmpocts be
gynnelsc og sluttcr korl fØr hvile
tempoets avslutning. Utåndingen
fallcr salllinen med dct ållnet hvile
tcmpo på samme måtc. Det gis ill
gcn fast regel for hvor vidt inn
åndingell skal finne sted under· det
VCllstre eller hØyre hviletempo. Lik
som det finnes kjevhendtc som forc
trckker å arbeide med den venstre
hånd hvor andre foretrekker den
hØyre, således er også åndingen i
denne forbindelse individuell. En-
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lwer bØr finne ut for seg hvilken
måte tiltaler ham best. I allrnllllc
lighet ser man at det blir pustet
ved det hØyre hviletempo, dog har
vi av og til konstatert framskritt
fOl· en svØlllmer, vcd at han legger
om puslen fra hØyre til vcnstre
hvilelempo.

Puslen skal være rolig og dyp,
hvilket og!iå her betinger et rolig
og kraftig armarbeid. Denne svØm
mcmåten er sålede!i den hurtigste,
fordi håndflatenc fØres dypest
vunnet og derfor finner størst mot
stand. Man må altså ta i betrakt
ning at man derved oppnår den
største virkning av lllllskelarbeidet,
fordi man trykker vanllct bakover
tinder kroppen og ikke forsØker å
unngå vanntrykket ved sidelengs
fØring av armcne. Hovedfordrin
gen er også ved denne stilarten en
stadig framdrift.

Tapt og funnet.
En bl.lorill 0111 liD vIIsklI.

Det cr ikke så mange årene sidcll
Liv Dyrstad og jeg foretok en syk
keltur oppover til Bygland i Setcs
dalen: Vi skulde bcs~jkc Thjor
bjØrn Haugen, hans kone og lille
sønn. Fruen var søster til Liv, lllcns
jcg var der oppe som gjest for fØr
ste gang.

Lite unte vi hvilke gjenvordig
heter en ubarmhjertig skjebne
hadde heredt oss på denne tur. Da
jeg tenker meg dcnne historie
kunde tjene som en lærepenge har
jeg tatt meg fore å skrive den ncd.

Det vur en sotlJlank scptcmbcr
morgen, mens duggen eUllO lå over
markene at vi drog av sted med
alle våre ting og gjenstander godt
nedpakket. Klokken vur 9 og foran
oss lå det 3-4 mils veg til vårt be
stellllllelsested, Byglandsfjord. Vi
var sikre på å være framme ved
målet over middagstid. Men i ste
det ble vår framkomst dcssverre for
sinket på grunn av det uhell jeg no
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skal forlelle om. Kl. 12 holdt vi
cn god middagsrast i hctt solskinn
på et hØstbleket jorde med vid ut
syn over Byglandsfjord og fjellene.
Vår anstrengende \tir var ikke forbi
enno, for vi badde 2 mil til fØr vi
var framme. Så brøt vi da opp og
fortsatte vår veg gjennom den
praktfulle natur til. vi kom til «[<'a
llefjell», et sted hvor vegen gru· un
der et halvt tretak, som er satt opp
til beskyttelse mot ras, som truer
fl'a fjellet ovenfor. Mellom vegstol
!)ene var det god og fin utsikt Over
den bl'ede fjord. Her under delte
fjell var det som ell uhyggelig
skrekk grep meg om hjertet og truet
med å stanse dets slag. Jeg vinket
til Liv som syklet fm·an meg og hun
stanset også liten å forstå mitt for
skrekkede uttrykk. Det var ikke
noe ras som truet med å velte over
oss og malte våre ånsikter med for
tvilelsens preg, - nei, det var t..ivs
veske som var etterlatt på vegeL1
et steds langt tilbake. Hele hyggell
var ~jdelagt, da vesken inlleholdt el
par kjoler, rasjoneringskortene,
passet o gcn full portemone Ill. lll.
Dersom det ikke ble funnet igjen,
"ilde det si al Liv måtte finne seg
i fattige livsvilkår linder sill opp
hold hos søsteren. Det var ,,:lr tan
kelØshet som hadde skyldcn, idet vi
vcd Byglandsfjord'· bandt opp vår
bagasje uten å se etter om hyssin
gen også holdt på vesken; og så
hendte altså uhellet.

Jeg blc nØdt til å dra tilbake for
å Icte, lIlens Liv måtte videre og
melde vår rorsinkede ankomst til
sin søster. Jcg fanl ikke vesken dell
dag, men jeg drog opp igjcn og
nt;sle dag drog vi ncd igjcn for å

selle opp plakater på stolpel' og
vegger lIIel10lll Byglandsfjord og
Ardal for 5. henlede folks oppmcrk
somhet på vårt tap. Desverre uten
resultat. Den ene dag ble til to, og
vi diskuterte fremdeles dell taptc
veskcn. Fortvilelscns mØrkc senket
seg over oss. Noen dager etter
måttc jeg reise, og linder all bedrØ
velig-heten sa jeg til min vellinnc:



Hvorledes .lukke?

Når olje-LilJen brenner.

N,.7

«Gi llleg beskjed, IH'is du finner

vesken...
Og 3 dager eller min heimkomst

fikk jeg lItlfJsning for min pinlige
stilling, idet det kom et kort. «En
delig har vi fått vesken. den ble
funnet på Langerak.- stod det i
korlet.

Seinere fikk jcg vite hvordan den
forS"\I11I1C veske kOlli tilbake. Den
dag dell ble borte ble den latt opp

Rapportene Dill det amerikanske
flyangrep med bombekasIing over
det romanske oljedistrikt P/oest;
har med rette vakt stor oppsikt.
Plocsti ligger 50 minutters jern~

banereise nord for Bucuresti. De
amcrikanske flyene var startet fra
Syria (antagelig fra Aleppo). Di·
stansen o"er Lille-Asias ville fjell
egne og delvis over en snipp a,
Svartehavet utgjør i luftlinje 1280
km, dvs. som fra Oslo til Hammer

fest i elt strekk og cnda skuldc jo
flyene lilb..,kc til sin basis. Det var

Ill. a. o. en tur på 2560 km, cl ler
SOlli fra qslo til Oporto i Portugal
i ell strekk!

Om selve bombingens resultater
cr meldingenc noe variable, det er
i alle {all ct faktum at CII (/('1 olje
kilder kom i brann.

Og når ell oljekilde brenner, så
fOl'tsetter det fl brenne, inntil oljen
er uttømt og det 1.'/111 la (lr!

Det vil si - hvis ikke - hvis
ikke det lykkes å få S/.,kkct bran
nel1 !

KOll da en oljebrann i det hele
tall slukkes?

Ja, den kan. og i Antonin Zisch
Å'(IS briJliante bok «Krigen 0111 Ol
jen» som utkom på norsk hos Gun
lIal' Stenersens forlag i forfjor, fin
ner vi en megct realistisk skildring
av hvorledes en slukker en olje

brann. Boken er visstnok utsolgt
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av finneren SOlll hengte dell opp på
hagegjerdet ved vegcn på Langcrak,
og der hang den i to samfulle da
ger. Finneren var kanskje også
oppmerksom på oppslagene, men
han ventet på at nocn skuldc kOIll
Ille og hente vesken. 1\'lel1 heldigvis
ble den savnede vesken endelig
scndt direkte opp med ruta tilbake
lil stor glede for sin bedrØvede eier.

BertIla Omdal.

fra forlaget, men vil bli trykt opp
igjen seinere. Den har el "eld av
interessmIte opplysninger 0111 selve

problemct utvinning og bearbeiding
av olje. Vi tillater os her ri gjengi
avsnittet om o/jcbruIIJH.'/lS bekjem

pelse:

c.... de navllilJse helteIle fra
oljekrigen. frOlltsoldatene i oljever
denen, dem be.k)'lIlrer "i oss ikke
noc om.

Fra 1858, da Drake boret sin fpr
.ste sonde i 'l'itusville i Pcnllsylvunia
og inntil 1939, ble det boret hele

I 168 000 pctroleulllsbrØnllcr, hvor
av 659 (X)() i U.S.A.

4,4 milliarder tonn olje ble inntil
1939 pumpet ut fra disse br~flll1elle.

2,2 milliarder rore fra de ameri
kanske.

Omkostningene vcd anleggene av

alle disse boretårnene ble av A111e
ricall PetroleullI Tnstitute ansl.ilt til

17 milliarder 870 millioner dollar!
l\lell det var ingen som telte .svette·
dråpene til arbeidsfolkene eller be
skrev alle de skuffelsenes dramaer

SOlll utspilles overalt ...

Det bores ivrig i månedsvis i CI1

soll(le etter en kilde og s.i. fin Iler CIl

dell virkelig en dag. en rik og mek
tig kildc er det. PetroleUlllsstr:"llell
står hØyt, steinspruten står, gnisler
sMr, det far /)'r! En kjempefakkel
slår opp mot himmelen og hele rik
dommen brenner bort uten at noen
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kan forhindre det - alt g!\r opp i

'Øyk.
I mai 1929 holdt de på å bore ('11

sonde ved Moreni i Romania i di·
striktet Ploesti. Da man var nfldd
ned til 1600 meters dyp, slo {'Il gass
flamme opp med enorm kraft. kastet
borelllaskinerict og 200 meter rpr
ledning langt bort. sann og stein
fulgte med. En av disse steinene
gnisset borti en Illetallkonstruksjoll
på boretårnet og gnisten antente
gassen. Del brentc i lIIer CIIII lo ål

og flammen avtok i hele dell tiden
ikke det spor. 76 at\11osf~rer cr van

ligvis gasstrykket i borehullets øvre·
mUllning. I jordens indre anslåes
det til 200 atmosrærer. Jorden
skjelver av tr)'kket.

Moreni ligger i en bred dal, vcd
Predeal, en dal full av boretårn. av
larm og støy og plankebucr, inn

hyllet i skyer av damp og rflyk. med
skyggeaktige mennesker og St.
Hans-onllliknende buelamper. Og
da så f1a.mmen slo opp, var helc
landskapet belyst som den klare::.te
dag og delte fJCIrlc i lo dr!

I månedsvis, ja i mer enn ett år.
for:lo~jktes det pa alle mulige m5ter
:"t redde denne uhyre mengde på 2
a 3 millioncr kubikkmeter gass SOllI

her gikk til spille og SOlli var verd
I million lei. Det ble gravd stoller
for ~ dempe gasstrykket, stoller SOIll

dypt under jorden sløtte inn mot
selve hoved-sonden. Dette arbeid i

slallene var en ulidelig hal. Of..:
halvnakne arbeiderne ble overspyh
med kalt vann og det ble pumpet
ncd l,jØlig luft til dem, lIlen etter at
arbeiderne i to uker hadde lidt del
reile martyriulIl, st)'rtet stollen sam

l11en. Så begynte de på en ny en

og her kom noc brass igjennom. Dell
ble antent og 5 arbeidere og 2 in
geniØrer ble drept. I 240 meters av
stand fra den brennende stollen be
gynte de så på cn tredje stoll, som
ble stivet opp IlIcd betong ettcr
bvert. l 4 måncder arbeidet de llled
den og nådde stI virkelig i 60 meters

dylxle røret i hoved-sonden. Så be.
gynte den rene hasard, for no
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!>kuldc de jo skja:re seg gjenluJIll

l"fifel for ;"\ .anbringe det app",ralcl
:;0111 sludde lede gassen bort fra
hoved-sonden. Etter meget plunder
qg slit ule apparatet anbrakt og I}j

rd gjcllnolllsagct. men det hele re
sulterte hare i {'Il ny eksplosjon!

Så hIl' det besluttet ;j la henie
«salamandere» helt fra Amerika.
«Salamandere» cr det merkelige
Økcnavil på folk SOIll cr spesialister
i å sl likke oljebranner, ct meget
farlig yrke! Det kom 2 mann og dl'
klarte virkelig fl slukke ilden 
lllen det tok S0111 sagt to år

Å reise hele \'cr<1cn rundt er ikke

noe usedvanlig for slike spesialister:
l juli 1939 begynte det f. eks. å
brenne i Cil sonde i DU111111un i Salld
Arabia. Texaco telegraferte etter
trc av de mest bCI}illlte «5ala111an
<Ire» i U.S.A.; Charles Hughes,
eleo Jabe og Myron Kil/le'Y. Disse
trc tok S:I i Houston, Texas, et fly
til New York, derfra flØy de med
Atlanterhavsclippercll til Marseille.
derfra med Imperial Airways videre
til Bahrein i Den persiske bukt.
Hele 12000 km flØy dc på denne
måten for ;1 slukkc en oljebrann.
«For å blåse den ut slik som en
blåser ut ell fyrstikk» sa Kinlcy,
«ncmlig ved å bringe dct riktige
kvantulll sprengstoff lil å eksplo
derc på dct riktigc stedet i det ri/~~

ligc Øyeblikket .. ~

Forholdet er det at når ell gass
{'Iler oljekilde brcnller. så hcnger
I/cmlig selve flll/IIlIICII all/id i IltffclI.

jordtryld,et er så kraftig at gassen
eller oljen alltid ffirsl begynllcr å
IJrCnllC l eller 2 lllcler oVl'IIfor ut
strØlllllingsstl.'tlet! 11 vis del så lyk-

Besøk vår

Farvehandel
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kes :"1 kuttc av denlle «sokJcn» om

så bare for Cl sekund, så er brannen
dCl'lllcd slokt! H vis det dcrfor lyk
kes å Ul i stand ('n cksplosjon som
kuttcr den ikke brclIl/cnde gass
eller oljesfiylcn tvcrs av, så Cl' der
med katastrofen avverget og flam·
mcn bokstavelig talt «blåst ut».

(Herettcr forteller forfattercn at
han pcrsonlig engang fikk se P:l
hvorledes en av U.S.A.s aller mcst
berØmte «salamamlers»,"'l'cx T/'orll
1011, slukket en oljebranll i \'Vhite
Point i Texas. Vi hilsetter frem
deles :)

«.. Thol'tltoll hadde med seg 3
assistenter. Alle badde klær av as
best, asbesthjelmcr med brilleglass
av 111arienglass og 0111 livct hadde de
hver en stålline, hvormcd de forl
kunde bli rykket ut' av farcsonen
hvis det knep S0111 verst.

I 3 dager hadde dc holdt på, da
jeg kom dil. Først' da lyktes det
Thol'tlton å kOl11me nær nok. 3 gan
ger ble han dradd besvimt hort, fpil
han kunne klatre ovcr den siste
hindringen - en sannvoll S0111 lå
rundt sonden. 3 ganger ble han ved
hjelp av vinsjen rykket fort ut av
faresonen, halvdØd og bevisstlØs. Så
lvIdes det ham Illed en bombe å få
en bresje i sandvollen. Det gikk l
uke til fp;r han hadde fått dradd ut
gjennom bresjen alle de metallde
lene som lå og glØdet rundt bore
hullet og som tlllder enhver omsten·
dighet vilde lenne flammcn på n)'
selv om han fikk slukkei den el .øye
blikk. Derfor måtte metalddelelle
bort - de lå der som noen cvighets
fakler, for så lenge flammen stod
llt av sonden holdtes de glØdende.

Telefon 1986

M. Steens gård - Hamar

CfOOl.'ogafens q;:al'oeharufe/

JONER & WIEN

Nr. 7

Da så metalldelcnc var fjernet, kOlli
endelig dct store Øyeblikk: I-leie
området omkring ble no ovcrsvp$m
met med v<Inn. Damp steg opp fra
den varme jorden og den hvite glpl
dell fra den enorme stikldlal\lI11en
blandet seg med de b$ilgende damp
skyene. Med jernstenger ble det
skjp\'ct en lf-iper, et lite teppe av
asbest bortimot flaml1len. Endelig
var alt klappet og klart, lil at '1'hol"ll
101l kunde begyune å bckrige ilden
med ... ild!

T hvcr ann hadde han cn bOlllbc
på 7 kilos vekt og Illed dem 1..'l"fJP

hall bortover asbestl~1perel1 (SOlli

var rullet bort mot sonden) fram
mot flammehavet! Så lenge delte
pågikk ble han hele tiden ovel'sprf1y
let med vann fra en slange. Så løp
han 110en skritt, så 1.'I"IJp hall på alle
fire for å utnytte den. lavere tempe
raturen langs llled markC'll. Da så
varmen truet med il kvele Thorn
lon, hevet han seg på tå og slynget
begge bombene illl1 mot flammcn.
Så dukket han seg fort ned hak
0111 sandvollen og 110en $lycblil<k et
lcr fulgte to veldige eksplosjoncr.
Da rØyken va!' borte, var flammen
også borte t !

Etter ildens syden og larm var
det plutselig helt stille og fredelig,
nesten beklemmende sl ille, og så
kom en brusendl' applaus fra alle til
skuerne SOIH hadde slått med hjertet
i halsen og sett på alt sa111men.

Men ikke fØr var begei~lringell

ebbet ut, så var det atler en flamllle
del' borte og gassen tok atter fyr.
og på IlY stod en himmelstrebende
fakkel opp i været. En liten glf;
dende metalldel var vel allikevel
blitt ubemcrket eller kanskje det val'
sC'lve den glovarme sanden omkring
som hadde antendt gassen på ny.

En time seinel'c forsØkte Tex
'I'hornton seg Igjen. Kanskje var
han enno ikke kamIllet til kreftcr
etter den fØrste anstrengelsen, det
hendte ham iallfall det verste som
kp1 hende en «salamander»: Han
mistet bevisstheten på grunn av
varmen etler at !ta·/I !tadde kastet sin
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r.
i riksdagen og k;'lltes <terror prote
stanter. Protestantisllle er derfor Cll

fclles belCb'llclsc på den troen som
hylles av alle reformaister.

Radikalismr - komlller av (Icl

lalinske Dreiet radix og hetyr rot.

I)(·t hetcgncr en måte å tenke ug

handlc på ved al en glir lil hunns·i
alle sPfJrsmål for å endre forholclclle
fra grunnen av. I politikken har det
radikale system spilt ell viss rolle
og ell megel utpreget representant
for radikalismen var f. eks. den a,·
drcle franske politiker Clcmel1ccau.

RcalislIle' - betegner det virke
lige inllenfol' virkeligheten og del
daglige liv. I filosofisk mcning be·

tegner det en oppfatning SOUl holdel
seg til \'irkeligheten og tillegger lill·
gellc en absolult tilstedeværelse'
Augusl SIrindberg ble betraktel
som dell svenske reali~ll1es far.

SionislllC - er en bevegelse SOlli

oppstod omkriog året 1900. og ;;om

gikk tit p.i. å skaffe jØdcne heim·
stavnsreIt i Palestina.

SI.:rp'isisllll' - Cf å stille seg skept
isk til cl eller annet og betyr nt en
tviler p:i en tings verdi og ikke rik·
tig vet om man skal ha tiltl'O til den
eller ikke.

Sosialislllf - av det latinske or·
det socius. dvs. ll1cdbror. kamcra!.
Bctcgn('r 1i1~frr(' ~amh~jrigh{·t blaut
salllfllllllcts 1lIc(llelllrner.

Cl' dyrkingen av
vilellskapcr.

Okkll/lislII" 
hell1luel ighct sful le
eks. magi o. I.

Optimisme - av det lalinske op·
tin1l11n. som belYI' dl't heste. Ordel
IX'legner en till)JI)'dighC'l lil å St.' ;'Ilt
i de lyscste fargl'r - idd ell håper

og tror det hesle.

ParlamclltarislIIl' - fra England.
En statsskikk SOlli llledf~~r('r at C1\

minister skal støtte seg til I'iksda
gcns - parlamcntets - majoritcis
parti og der hvor CI1 har to·kalll~

mersystell1er. p..; det folkl'\'algtc
kammeret - underhuset.

Patriotisme - av det latiuske or
det patri;'l dvs. fedreland. Del he·
lyr ;'Ihs.; fedrelandskjærlighet. Dog
uten krigerske handlinger.

Pe'ssimisII/l' - er det 111ots.,lte :I,'

oplimisme. Pessimisme bctp it se
all ting mØrkt. En ser all ting $.;
h.iplØsl som mulig og karaktel'l'n er
dyster.

PolytrislIIl' dyrkingell;'lv
mange Gnder.

Protrk.~jolli.~mr - et tollpoliligk

systelll. som krever beskYllelsestoll.
for å heskylte et lal\ds næringsliv.

Protestantisll/e' - kOmmer fra
protestantene. Ved elt riksdag for
400 fil' siden ble det gjort fors~jk P:"I
å hindre reformasjonens lllilreclclse.
Jlerav pl'Otestel'lc disses tilhcngere

Hvad er ismer?

første bOll/be og mens han Cll110

hadde den ;Indre under anllen!
Hvert l$yeblikk kunde dell eksplo
dere og rive mannen i filler. 'I'horn
lons assistenter clrog i slåIlineIl. De
kunde ikke bruke vinsjen fO!' det
kunde gå for fOft. de kunde risikere
at dell ikke eksploderte bomhen
sprang på grunn av stpt. Dcr borte
lå denne bunten i asbest helt hjelpe
Ips, men s.\ plutselig gjorde han en
mekanisk lX'vegelse og en liten rund
gjenstand lØsnet ul av armgrcpct
hans; Bomhen ! Og ikke nok med
del. men som ved ct under rullet
homhen av seg selv ned "kråningen
og IX)T! i selve gassfl,mlmcn. En
brpkdel av et sekund seinere kom
de lo svære eksplosjoner igjen og
dermed ær Ilmlllllr" definitivl slut·
L-cl.

Tex ThOTIlIon kom på sykehusct.
nn-n vaf snart jorden ig-jclI. lian
hadde lall av 11 kilo på de 10 ukers
slit. mcn rikk 12000 dollar for joh
hCll. Kort tid etter drog han cl
<Inllct stcd og slukkct CIl ny hmlln

og fikk 11000 dollar til for dcl.
Mcn sill fOl'lllue fikk han aldri nyle:
En «salamandCI':t vil al!tid lape lil
slult - cn «salamander» dØr i det
hele Ialt ikke lIoen l1atnrlig clfld ...

Fra vår svenske kollega «Dii\":u;
Vån:t gjengir vi nedenståcnde fnr~

klaring på cn rekke (ismen:

NafuraliS/l/l' - er en slags filo
sofisk livsanskuelse. SOIll oppfatter
dcl åndelige h<lre som en fonn for
den materielle nalur. I religips me
ning betegner ordel den retning at

en \"il nå fram lil religipse sann
hcler uten noel1 åpenb..,relsc. I kun
sten vil naturalismen hcl~1 etter
likne naturen.

Nepotisme - er en begunstigelse
av slektIlinger. !\fall \'il hjelpe
slektninger til å få fordeler a,' ells
embele eller eliS andre copph$fyel
S('n i samfulIllet.

BJEJRN

fl·••
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Husk alltid å meddele
adresseforandringer så en
kan være sikker på å få
bladet. Betal din kontin
gent.

Spirilis'llll' - er troen prl at <1('
:wd$Jdes :inder ikke bare forl~ctlc,.

å leve, l11en at en endog kan sette
~cg i forhindeIse 111('d dem, ved hjelp
av de såknlle «medier»,

Subjl'l.:fivislIIl' - er den oppfat
ning som sterkt beloner det perSOtl~

ligc og mener at enhver i sin egen
samvittighet har el1 llliilcr på godt
og vondt. Dell som sel ter silt eget
jeg og sin private oppfatning foran
alt annet kalles en snbjeklivisL

(lal/dalisJIIl' - er ell hensynslØs
og Illcningsl,øs ~Jdcleggclse, særlig
av kUllstskaller. Ordet vandalisme
slammer fra det germanske folket
vandalerne, som linder folkevandrin
gene erobret Roma og tjdela hyell
fullslendig.

Andre slags «ismer»:
Det finnes en he! mengde andre

komhinasjoner nv ordet «ismer»:

Abo!isjonisme, bonapart isme,
barthianisme, chauvinisme, confu.J
cianisme. despotisme, epikureisme,
formalisme, ga!vanisme, georgisme,
klerikalisme, kollektivisme, materia!
isme. metodisme. militarisme, mOIl

teisme. lllorll1onisme. nihilisme. ny
platonisme, objektivis111c. orJeall-
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isme, panteismc, panslavisme, pen
nalismc, pietismc, positivismc, puri.
tanisme, repllblikat1isl~e. rrUlllat
iSl1lc. royalismc, stoicisme. symbol.
isme, teismc og verismc.

Ak ja, livet er en gamp. De som

111Cl1er det er tilhengere av g'\I11P
isme.

Innbetalte kontingenter
juli-august 1943.

1943.
Aksel Nikolaiscn, J. Ripcn,

HanIla Hovland, P. LUl\dbakk kr.
6.00 (1944--45), De D,4ves 1"01'

elli ng, 'l'rOlldhcim, r,undc-Johansell.
Reidal' Telllris, Marit TilJer. COdl
fred Dabl, Arild Moslct, 'l'ore
SkjØrestad, Martha Kolstad, Borg
hild 1-Iegdahl, Mathilde Magnussen,
l3ernhanl Bårdsen, Peder Eidcm.
Sigurd Aune. Lars Bollcn, Edvard
V·lalcle. Halvor MjØnes" Halvdan
Vestavik, Johan Nilsen, Mimi Næss,
Josef Ankile, Ely Myrvang. Kaare
Kristiansen, Olav Gjære. Georg

Kirkreit, Kaare Næss, CaJ'l Carl
sen, 13el'tc1 Dyrseth, JOl'lIlf Ner
gaan!, Jonlif Hjulstad. Jørgen Ein
1110, Jenny Haarstad. Martin Jacob~

seil, Atle Lorentscl1.

UolmenLolIL..nen
kjører Dem
pl Il! time fra Nationaitealrd lil
Voksenkollen og Frognerseteren
som ligger 470 m. o, h, og byr
Dem beste start for turer i Nord.
marka.

Nr. 7

Emil Moestue A,s

Papirindustri
o s I o
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