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Noen tanker om korset.
«pg han bar sitt kors».

Johs. 19, 17.

22. årgang

Korset på GOlgata laler sitt
tydelige språk. - Jesu korsfes
telse er en historisk kjennsgjer
ning som er bedre bevitnet enn
mange andre hendelser i historien.
- Alle fire evangelister beretter
om denne hendelsen. .Knapt og
klart og enkelt fortelles denne
merkelige og veldige begivenhet.
Mat. 27, 35. Mark. 15, 24. Luk.
23, 33. Joh. 19, 17-18. Del er
dessuten flere nytestamentlige
forfattere som bevitner denne
kjensgjerning, Illen vi nevner dis
se .fire.

Historisk bedømt er korsfestel
sen en straffemetode ')0111 ble
brukt hos romerne, grekerne og
skyterne. Det var en skjendig og
smertefull siraffedød som ble an
vendt overfor forbrytere og opp
rørere. Den dømte forbryter ble
naglet fast til korstreet og ble
hengende på delte under de for
ferdeligste og mest følbare smer
ter, inntil han utåndet. Denne
straffemetode ble avskaffet under
Konstantin den store (født 274,
død 337).

Men ved å bedømme korsfes
telsen på Golgata bare ut fra
dette profanhistoriske synspunkt,
ser vi kun yttersiden av handlin
gen, og jødene trer da fram i vår
bevissthet som de handlende.

Skal vi imidlertid bedømme
denne handling rett, må vi se
'den under frelses-historisk syns
punkt. Det vil da si at den som
egefltlig handlet på Golgata var
Gud. - Dette må imidlertid ikke
forståes derhen at datidens jøder
var uten skyld. -

Hva betyr så denne handling?
For det første viste Gud oss· at
hans evige lov sto' og står fast
og må oppfylles. Gud tar det alt
så alvorlig med synden! A! Hvor
mange er det ikke som har mis
forstått og misforstår Guds rett
ferdighetskrav! Da mennesket av
egen kraft ikke kunne oppfylle
Guds hellige lov, måtte Gud selv
gjøre det på GOlgata i Kristus
Jesus, den sanne Gud og det
sanne menneske.

Liksom ethvert ordnet rike har
_sin konstituerende faktor, sin lov,

har også Guds rike sin forplik
tende lov, ~gitt av Gud ved Moses
på Sinai - oppfylt på GOlgata
av jesus Kristus.

Men Guds handling på Gol
gata viser oss noe meget, meget
mer. - Noe som er av avgjørende
betydning for oss syndere. Den

.er det aller sterkeste uttrykk for
Guds kjærlighet til hver enkelt
av oss, til deg og meg. - Bibelen
sier at Guds vesen er kjærlighet.
joh. 4, 16. Og den sanne kjær
lighets vesen er den absolutte og
tjenende selvhengivelse. Derfor
er korset på GOlgata det mest
slående bevis på at det forholder
seg slik med Guds vesen som Bi
belen forteller oss. Fil. 2. 8.

Og det er Ordet om denne
Guds rettferdige kjærlighet som
klinger fulltonende ut i jesu Kristi
evangelium, det glade budskap
som forteller at en er død for alle
og at Gud på delte grunnlag gir
oss syndernes forlatelse når vi
i sannhet vender oss bort fra syn
den og til ham.

Når den fortapte synder får
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Nordby sag og høvleri

T. .5aunders. Har De lyst på en
sigar så tal med bestefar Saun
ders.

Ny bestyrer ved Døve.
skolen i Trondheim.

Som bestyrer ved Trondheim
offentlige skole for døve etler av
døde bestyrer Fjørtoft er utnevnt
lærer Ludvik Langdker.

Den nye bestyrer er født i Sku
desneshavn i 1896. Han tok ar
tium på Voss i 1918,: eksamen i
filosofi ved universitet 1922, læ
rereksamen ved Volda seminar l
1923 og eksamen som døvelærer
ved Clarke School i Mass.} U.S.A}
i 1940. Fra 1918 til 1926 var
han lærer i middelskolen, først
i 4 år på Stord, hvor han i tre
år også fungerte som skolens be
styrer, siden i 3 år i Skudesnes
havn. 1 1926 kom han som lærer
til døveskolen i Trondheim, og
har altså vært knyttet til skolen
i 15 år.

Langåker foretok i 1936 en
">tudiereise til døveskoler i Sverige
og Danmark, og i I939 ble han
tildelt ct amerikansk stipendium
som satte 'ham i stand til å til
bringe el år med studier ved
amerikanske døveskoler. Han tok
som nevnt døveskolelærer-eksa
men ved et av disse institutter og
kom tilbake lil Trondheim i fjor
sommer.
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nettopp å være så personlige som
dem vi finner i det amerikanske
blad som vi har liggende foran
oss:

- Mrs. Editha Ziegler, hjulpet
av mrs. Gustin, stelte til en ut
merket middag i sistnevntes hjem
søndag den 9. mai kl. fire. Et
dusin gode venner spille brKlge
til kl. 8, da det servertes aftens
mat, som smakte likså godt som
middagen. Mrs. Wright, W. E.
Brown, mrs. Hagerly og john
Adams var de heldige vinnere av
bridgepremiene.

Gallaudet-Iagel var innbudt til
aftens og et parti bridge i mrs.
Hansons hjem samme søndag.

Mr. og mrs. Koberstein reiste
med bussen til Corwallis, Ore
gon, den 8. mai for å besøke den
førstes gamle snor en dags tid
eller to. Derfra aktet de å fort
sette til Maywood, Ca!., for å
være der i seks uker.

Mr. og mrs. Partrigde biler
over til Mercer Islands hver søn
dag for å arbeide på de to tom
ter som de skal bygge sitt frem
tidige sommerhus på.

Miss Genevieve Sink besøkte
mrs. Whitworth på sykehuset.
Hun har nylig gjennomgått en
blindtarmoperasjon og er nå i
god bedring. Mr. og mrs. Whit
worth flyttet hit til Seattle fra
San Francisco for omtrent et år
siden.

Herbert Ziegler, hans kjæreste
og to andre unge par bilte til
Chehalis sist søndag for å delta
i et stevne med gudstjeneste. Det
var over 500 ungdommer til stede
fra Tacoma, Seattle, Anacortes
og Bellingham.

En streik ved sagbrukene er
årsak til at snange døve går ledig.
Man ønsker lønningene forhøyet
på grunn av de stigende priser.

Mrs. Margaret Knight fikk en
gutt søndag den 12. mai. Man vil
huske henne som miss Margaret
Saunders, datter av mr. George

Ja, jeg tror på korsets gåte,
gjør .det Herre av din ndde. -

sine synder tilgitt, skapes det i
ham en takknemmelig gjenkjær
lighet til Gud og hans vilje, idet
vi møler den i loven. 2. Kor. 5,
14-15.

Det er dette ord om korset sam
er det eneste virkelige lynspunkt
og det eneste faste, 'holdepunkt i
denne syndens verden.

La oss derfor forkynne Ordet
om korset:

Guds kjærlighet, lov og evan
gelium. -

Paulus sier, l. Kor. l, 17:
Kristus har utsendt meg for å
forkynne evangeliet, ikke med
vise ord for at Kristi kors ikke
skal tape sin kraft. -

Vårt vindu ut mot verden blir
stadig vekk mindre og mindre på
grunn av forholdene. Døvebla
elene i Sverige, Finnland og Dan
Illark er nå de eneste vi har
bylleforbindelse med, og vår ene
ste forbindelse i det store utland
er fru Laura Muller i Hamburg.
Hun sender oss hva hun finner
fra vår verden i den tysk dags
presse. Heldigvis har vi ennå
noen gamle numre av utenlandske
døveblader liggende med en hel
del stykker som i sin tid ikke fikk
plass i vårt beskjedne blad, men
nå vil de komme godt med når de
mange sider skal fylles.

Hvordan skal vi fylle vår opp
gave å være et bindeledd mellom
alle døve her i landet når ingen
av dere sender nyheter til silt
eget blad? Vi vet dere kan skrive
når dere vil. Nærsagt alle kjen
ner hverandre, så dere kan' være
sikre på at nyhetene blir lest med
interesse. Men de behøver jo ikke

Einar.

fra re~ansjonen.
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Luk. 16, 1-9.

Av res. kap. Olav Hagesæther.

Det er en underlig lignelse
Jesus forteller i dag. Han tegner
et bilde, aktuelt var det den gang,
brenn-aktuelt er det i dag. Vi
ser en utro forvalter, en mann
som stelte med- en annen manns
eiendom på en lettsindig måte.
Og allikevel sier Jesus at Herren
roste den urettferdige tjeneren 
ja, han stiller på sett og vis den
ne mannen, et «verdens barn»,
opp som mønster for «lysets
barn»! Ikke underlig da at for
tolkerne har brutt hjernen med
denne lignelsen. Ikke underlig at
mange kristne sier al de ikke kan
forslå den.

Og dog har nettopp denne lig
nelsen en overmåte sterk appell
å gi kristne mennesker av i dag.

Hva mener så Jesus med lig
nelsen? Akkurat det han sier:
eog Herren roste den urellferdige
husholderen fOrdi han hadde bå
ret seg klokt ad:». Mannen hadde
vært slurvet, ja letlsindig, og dog
er det et trekk j hans handle
måte som taler ham til ros: Midt
i sitt lettsinn viser han dog stor
klokskap. Fra den mørke bak
grunnen lyser dette trekket desto
sterkere fram. Han roses altså
på ingen måte for sitt leItsinn,
men på tross av sitt lettsinn.

Et verdensmenneske som for
bilde for et Guds barn - er det
mulig? ja, dessverre - både
mulig og nødvendig - til skam
for oss som jesus gir æresnavnet
clysets barn». Som student hørte
jeg Om et offersinn som innpa
nerte - og beskjemmet meg:
Noen fattige studenter, gudsfor
nektere, var grepet aven ide som
hadde besatt deres unge sjel.
Hodekulls kastet de seg inn i
kampen mot sosial nød - etler
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sitt syn. De hadde ingen ting å
gi, de var selv fattige. Altså måt
te der offer til. Hva gjør de? Tre
dager i uken smakte disse unge
menneskene ikke middagsmat!
Det ble tre kroner for uken på
hver av dem - deres offer til
dem som hadde ennå mindre enn
de selv!

Deres tro imponerte meg ikke,
men delte ene trekket imponerte
meg. Offersinnet gjorde meg
skamfull på egne og mange an
dre kristnes vegne.

Det sitter en kvinne ved vev
stolen og arbeider. Hun ser ar
beidet for seg, snart er det ferdig,
mønsteret er blitt virkelighet. Men
under arbeidet ser hun et lite
trekk i et annet mønster, et vak
kert lite motiv. Hun låner motivet
og vever <let inn i mønsteret sitt.

Se, det er det jesus peker på
i dag. En tråd, en farve - klok
skap i bruken av mammon 
den bør du få inn i livsveven din,
sier jesus. Lån ikke urettferdig
hetens mønster, men klokskaps
motivet.

Men kristendom er mere enn
gjennemsnittsliv og kopiering av
andre kristnes liv. I Kristus møter
du det absolutte mønster, himmel
mønsteret. Og dog brister bildet
av mønster straks du møter Kris
lus. Han er mønster, men sam
tidig noe meget mere. Mange
mennesker havner i imitasjon av
Kristus. Kirkehistorien viser ty
delig nok konsekvensen av dette.

Kristus er nemlig ikke et møn
ster som mekanisk kan veves inn
i ditt liv. Han er det absolutte liv
som må leves inn i deg.

Si meg, kjære leser: Lever du
med Gud? Lever Kristus i deg?
Se, da skjer underet, da leves
Guds liv inn i deg, da preges
Kristi bilde i din sjel, så verden
ser Kristus når <len ser deg! eDa
forvandles du til det samme bilde,
fra herlighet til herlighet, som av
Herrens And.»
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Tegn kontra
tale.

Et tilsvar.

jeg kom tilfeldigvis over påske
nummeret aveTegn og Tale» og
fikk på den måten lest Deres
stykke om tegn kontra tale.

Jeg er ikke enig. Selv forsto
jeg det fullt ut. De har skrevet
det helt lydelig. Men at vi bør
lære legn i undervisningen, tror
jeg ikke på. Det forstyrrer jo
talespråket. Og når vi bruker
tegn, glemmer vi å bruke stem
men. Da svekkes d~n. Dessuten
tar det seg underlig ut for frem
mede hørende.

De sier at det går tilbake med
talen for de døve etter at de er
kommet ut av skolen. Går det
slik, da er det soleklart at det er
fordi vi omgåes andre døve dag
lig - og at vi ikke får bruke
stemmen eller øve oss i talesprå
ket. Men bruker vi stemmen like
meget som en alminnelig hørende,
vil det bli lettere for oss å glemme
at vi er døve, og nettop derfor
blir stemmene naturligere og let
tere.

Tenk Dem: En døv går inn i
en forretning for å kjøpe en ting.
Ekspeditøren sier: eVær så god».
Den døve tenker straks på at han
skal snakke, og kremter da av
nervøsitet før Ordene kommer ut.
Han er redd for at stemmen skal
være hes og oppsiktvekkende.
Ordene kommer ut, flate og ens
tonige. Ekspeditøren ser uforstå
ende ut. Den døve ser dette og
svetter. Vet De hvorfor? jeg selv
har vært i slikp. situasjoner og
mener derfor at jeg kan gi be·
dre beskjed. - Den døve tenker
da på at han er døv. Han er ube
visst nervøs for stemmen sin og
strammer da uvilkårlig musklene
i halsen sin. Derved blir stem
men rar og uforståelig.
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Eller: En annen går inn (en
forretning og spør på noe straks.
Han er ikke redd, er rolig og
glemmer virkelig at han er døv.
Halsen er ikke stram, og stem
men kommer uhindret fram, tyde
lig og lett. Slik kan det gå med
alle. Vi må ikke være redde for
å snakke som med den nervøse
døve.

Jeg skal venne meg til å snak
ke. Fullkomment blir det ikke,
men stemmen skal lyde vant og
så lett som mulig!

Så er det en ting til. Vi kan
ikke lære alle hørende tegn, for
så på den måten ha mere for
bindelse med verden. Så vil jeg
si til de hørende:

«Snakk langsomt og tydelig.
så jeg kan se lydene i munnen,
og snakk endelig med oss som
dere gjør med andre hørende.»

Skal vi absolutt bruke tegn
som De vil, blir vi døve et sam
funn for oss selv, som en neger
landsby midt oppi Oslo, og for så
på den måten ha mindre forbin
delse med verden. Deilig, hva?

Nei, heller gi alle den lille greie
beskjeden. Vi har lunge og hjerne
som er likså megen i orden som
hos <le hørende, selv om vi .mang
ler en sans.

De skrev om at kjente Illenn
sier at stemmen er som musikk,
med toner i. Riktig, vi døve vet
dette, selv om vi er døve. Våre
slemmer lyder nok ikke som mu
sikk, men uttrykke oss kan vi iall
fall. men på en annen måte. Vi
reagerer akkurat som de hørende
i samme situasjoner. Jeg. vet det
selv om jeg er døv. Å, kjære
Dem, ikke tenk på om at alle
døve som om de var like ens. La
oss si at de er delt i to grupper.
Den ene gruppen er litt s~ve, tar
ting .med mere ro, følger. ikke
med tiden og dens merkelige inn-
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fall, liker å spise godt og more
seg, det som er innholdsløst.

Og så den andre gruppen. De
er våkne, energiske og følsomme,
følger med meget eller alt og er
intelligente. De kommer selvføl
gelig fram. Den første gruppen
står rolig. Den annen gruppen,
det er dem som vil hamle opp
med de hørende, og de vil også
sette imot Deres sak om tegn.
Disse, hvortil jeg hører, vil ikke
vite noe av innblanding av høren
de. Vi <løve har flere som har
bemerket seg eller kan i forskjel
lige saker og i forretninger om
def ikke akkurat er kjent. Mange
unge kommer, og vi fortsetter.
Jeg har ikke spurt den andre
gruppen om hva de synes om
Deres sak. De døve er jo spredt
utover hele landet, så jeg ikke
fikk vite om de flestes mening.
Jeg håper at det er mange som
er enig med meg. Vi oppfordrer
dem som leser dette, til å uttale
seg i «Tegn og Tale».

De sier også at politiet burde
stenge <le skolene som bruker
bare munnavlesning. De politi
folkene kan bare våge å blande
seg opp i noe, de ikke skjønner
seg på. Det er vi døve som skal
greie oss selv, og vise hva vi du
ger til.

De skriver også om tidligere
kjente menn SOIl1 for 50 år siden
tok seg av de stumme og at det
skulle vært gjort Illere framskritt
i tegn enn det er. Husk, skal alle
på jorda lære samme ting, tat
det lang, lang tid. Men opplys
ningen om døve har alt spredt
seg langt, men sikkert. Se' hvor
dan det er i Stockholm. Fint!
Alle der borte betrakter ikke de
døve som noen selsomme skap
ninger eller noen skapninger man
må ha medlidenhet med, som de
fleste har her. De svenske snak-

ker langsomt 'overalt, og de døve
oppfatter fort. Utviklingen der er
hurtigere. Flere der er agenter
og forretningsmenn. De greier
seg nok med dens slags arbeid
uten å bli snytt. Dette er også
begynt her, alt godt begynt. Vet
Dt: det? De sa noe om børsen og
torretninger osv. Det skal gå.
Alt ved oss døve må oppdages,
og alle mulige besværligheter på
grunn av våre døve øfeT må over
vinnes. Så skal alt gå som smurt.
Selvfølgelig med misforståelser nå
og da, men gå skal det sikkert.

Jeg merker ting som gleder
meg. f. eks. mange i forretninger
snakker de forbløffende tydelig.

Dere døve sQm sikkert leser
dette stykket her i cTegn og
Tale, vil jeg minne igjen, som
dere skal si til hørende: «Snakk
langsomt og lydelig, så jeg kan
se lydene, og snakk så endelig
med oss som dere gjør med de
andre hørende. Bare de får den
beskjed, hjelper det utrolig. Jeg
erfarer det fra tegneskolen, <ler
hvor det går nesten oljet i skravla.
En sier f. eks. i forbifarten: «Løp
til.nr. 22, der, er gæli;), og den
an9re: «Har du hørl det, så kul
tent.» Jeg kommer ofte uten å
vite det selv og glemmer, selv at
jeg er døv, og da kan jeg snakke
i svære saler som lager ekko uten
" vekke oppmerksohet, bare av
og til så, når jeg ble for ivrig.
Jeg har spurt enhver om de har
snakket med noen døve før meg.
",Aldri,» svarte alle unntagen to,
og som merkelig nok er uforståe
lige for meg.

Se hvordan <let er! Hva sier
De til det?

Og om ikke lenge kan de unge
døve få av fru Bråe Johannessens
fond. Da får vi hjelp til å utvikle
oss åndelig. Se her, vi skal være
likestillet med de hørende om

Bruk Festblankettene til Telegrafverket.
Halve inntekten går til Tuberkulosekampen.
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eli stund. Dette her har alt hendt
i Amerika. Og for mitt vedkom
mende spår jeg at saken om tegn
ikke går som De tenker. De har
skrevet så saklig, så saklig. at
det nesten tok meg. Men jeg rår
Dem til å oppgi saken Deres.
jeg vet om en masse som de døve
ikke tenker om, daglig, holder
med meg.

Erna Margaretfl Pedersen.

Apropos kritikken
over Østfold Døve
forening.

Ovenstående er litt ufullstendig
og derfor misvisende. Kritikken
gjaldt formannen.

Hvem som kom med kritikken
er av underordnet betydning, når
den er et uttrykk for den almin
nelige stemning blant foreningens
medlemmer. At ikke også andre
sto fram og kom med kritikk, har
mindre å si, da enhver vet hvor
sjenert de aller fleste døve (og
hørende) er over å tre fram på
generalforsamling; og aller minst
har de lyst til å kritisere, om enn
kritikken kunne være aldri så vel
begrunnet.

Å skyte ansvaret over på kri
gen, er en velkommen unnskyld
ning, men kritikken omfattet og
så tiden før krigen kom.

«Antagelig hans mening - -»
osv. Man bør ikke skrive hypote
tisk i denne forbindelse, men om
kjensgjerninger. Misforståelser
kan oppstå så vel blant fu!lsin
nede som døve, og nå r W. M. kan
utlegge mitt referat som et hipp
mot de døve, så må det enten
være av ond vilje eller på grunn
av denne «misforståelsen». Jeg
kjenner nemlig mange døve som
vet. :lVa de vil og som gjør det
de har besluttet; men på den an-
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nen side kjenner jeg også den
motsatte type.

«Selv om ref.» osv.; dette av
snitt er så uklart, at def er van
skelig å forstå hvilken sammen
heng delte har med det umiddel
bart foranstående. - «Tegn og
Tale» er ingen avis i alminnelig
forstand, men nærmest et med-
lemsblad. .

Hva W. M. mener med «nor
ske synsmåter» i forbindelse med
mitt referat, skulle det være moro
å få rede på. Vet han mon selv
hva han mener?

Det er noe som heter «bad lo
sen, og selv om <let ikke direkte
kan passe på formannens gjen
mæle mot fortjent kritikk, så er
det ihvertfall en viss parallell.

Referenten Y. A.

oq samlunJef. c~ ru.,J.. .

De mennesker som personlig
kjenner de døve og deres innstil
ling til livet og følgelig har et
litt mer enn et overfladisk kjenn
skap til dem, ser med anerkjen
nelse på de anledninger som de
nå får til å prøve seg ikke bare
i arbeidslivet, men også i det so
siale liv i det samfunn de til
hører og som de er en part av.

Det har kun vært mulig å opp
nå denne anerkjennelse ved å
utvise en streng kontroll over sin
måte å være på.

Det er derfor meget beklage
lig at det på en del arbeidsgiver
hold viser seg en tilbøyelighet til
li. nekte de døve ansettelse bare
fordi de er døve.

De arbeidsgivere som har er
faring med de døve i sin tjeneste,
har alltid funnet at de i dyktighet
ikke står tilbake for noen. Selv-
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følgelig finnes der unntagelser.
De spiller ikke tielen med ør

kesløst pral og gjør seg all flid
for å utføre sitt arbeid tilfreds
stillende. Det må ansees som
utvilsomt at de døve vil kunne
gjøre fyldes! for seg innenfor
flere ,felter i arbeidslivet enn de
nå gjør. Når deres. resterende
fire sanser av nødvendigheten har
fått en utvikling som ligger over
gjennomsnittet, må det være ri
melig å anta at de som en natur
lig følge derav må bli dyktigere
og mer påpasselige ved sitt ar
beid. Man har også lagt merke
til dette ved flere storbedrifter,
og disse har da også i stor ut
strekning antat døve arbeidere
hvor delte var mulig.

Til dette kommer også den ting
.1t de døve i bevisstheten om sin
begrensning ikke pleier å holde
seg fremme når det gjelder opp
gaver som de vet er for vanske
lige for dem. Noen av dem prø
ver også å gjøre bedre arbeid enn
de forlanges, de viser også sin
interesse for arbeidet ved å være
støe, punktlige og påpasselige.

Ingen døve llled aktelse for seg
selv vil falle på å påkalle folks
sympati eller barmhjertighet på
grunn av sitt handicap. De øns
ker bare å få anledning til å vise
hva de kan og forlanger bare
manns lønn for manns arbeid.

Dessverre ødelegges disse be
strebelser etter å oppnå en aktet
posisjon i samfunnet av disse
likegyldige døve som flakker fra
plass til plass og bringer de an
dre i vanry ved den skjødesløse
og etterlatende måten de utfører'
silt arbeid på, således at vedkom
mende arbeidsgiver i framtiden
får en ingrodd fordom mot å ta
inn døve ved sin bedrift.

De er heldigvis ikke så mange,
men den skade de forvolder ved
sin adferd er så meget desto

BRUK BLINDE BARNS FYRSTIKKER



Deaf-Mutc's Journal,
New York.

Vi har nok alle sammen en og
annen gang «setb hvordan en
ellers ganske harmløs slektning
eller venninne sier til oss: «Dette
skrekkelige spetakkel tar på mine
nerver. Du er lykkelig som ikke
hører noen ting». Eller: «Delte
kvinnemenneske er ganske utåle
lig å være sammen med. Du må
være gla for du er døv og slip
per å høre på det uendelige pjat
tet hennes». Eller denne: «Det
ar sværl lil storm i natt. Det
blåste sånn at jeg fikk ikke sove.
Du vet ikke hvor godt du har det
som er døv og får sove i fred».

Vi smiler når del sies disse og

større. De hører til en fase av
livet som de døve må trekkes og
strides med, det er en nødven
dighet å være på vakt over sin
måte å være på og lTled fordoblet
oppmerksomhet ta vare på sine
plikter i arbeidsliv og samfunn.

Til slutt vil vi fremheve en me
gel viktig sak som bør være gjen
stand for den mest våkne inter
esse fra døveskolenes unge elever,
nemlig å kunne meddele seg til
fremmede mennesker og forstå
hva de sier. Det er av overordent
lig slor betydning for dem å vite
og legge seg på sinne at ved an
tagelse av døve mennesker til le
dige plasser blir uvilkårlig de an
søkere som er dyktigst i lepeav
lesning foretrukket.

Elevene bør innprentes at det
er til den største fordel for dem
at de gjør alt hva de kan for å
lære å mestre dennc kunst.
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"Det er
oa være

ikke
døv".
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så ille

Av mUe Yvonne Pitrois.

lignende ting til oss, vi smiler
med tungt hjerte og trenger våre
tårer !ilbake, for slike ubevisst
grusomme ord skjærer oss i hjer
tel.

Ville disse samme mennesker
si disse ord til en blind: «Hvor
lykkelig må ikke du være som er
blind og slipper å se disse skrek
kelige farver, disse uhyggelige
scener?...

Å nei, sånt gjør man ikke, fordi
man vet al det å mangle evnen
til å nyte mange arter av skjønn
hetsinntrykk ikke oppveies av at
man blir forskånet for å se ube
hagelige ting og triste syner.

Hvor lite man bryr seg om å
forstå våre følelser! Især når vi
snakker temmelig godt og med
letthet avleser hva folk sier, hol
des vår skrøpelighet for en ube
tydelig ting, og det erklæres med
selvsikker likegyldighet: «Det er
ikke så ille å være døv!»

Hvor lite de som taler slik ten
ker over hva vi bestandig må
savne og hva vi må gå gjennom
i et trist liv fullt av vanskelig
heter. Om disse følelsesløse og
så ble døve - ikke for bestandig,
men bare for åtte dager! Om de
i disse åtte dager intet, absolutt
intet hører, enten <.let er sine kjære
eller sinc venners stemmer, sine
barns glade laller og det pral
som utgjør charmen ved familie
livet, hverken preken eller salme
sang i kirken eller dens klokkers
kallende klang, "hverkcn den un
derfulle radio eller den muntert
skrattende grammofon, ei heller
talefilm og teater. Ikke høre fug
lenes Jlluntre kvitren etler vin
dens SLiS gjennom de høye trær,
bekkens rislen og den sakte be
ven i gresstråene på marken, na-

lurens store harmoni. Da ville
disse åtte dagers forbigående døv
het gjøre det klart for dem hvil
ken prøvelse det er å være døv,
innmuret i et taushetens fengsel,
hvor folk kommer og går som
forbiglidende skygger uten at
man hører hva de sier eller for
står hva de gjør. Da ville de ane
hva det vil si å være utelukket fra
all verden, utestengt fra det pul
serende liv. Når alt er forstum
met for en, skrittene som tres
på galen, hånden som dreier nøk
kelen (ucdt i låsen, klirringen av
glass, og andre kjente gjenstander
som settes på bordet, og den flit
tige nål som løper gjennom tøyet.

Når man i sitt arbeid, ved sitt
håndverk, ved sine reiser og el
lers i all sin ferd uavbrutt støter
på de gjenvordigheter og misfor
ståelser som de døve nødvendig
vis til stadighet er utsatt for og
står ansikt til ansikt med alle de
bitre stengsler som innsnevrer vår
horisont, da er jeg sikker på at
man etter disse åtte dagers er
faring ser med mere forståelse og
sympati på oss og opphører med
å si disse hjerteløse ord: «Det er
ikke så ille å være døv!»

Jeg vet så inderlig godt at det
mellom oss gis mennesker som
har vært døve fra fødselen eller
fra sin tidligste barndom og så
ledes aldri har gjort bekjentskap
med lonenes og harmoniens vid
underlige verden. De kan ikke ha
noen som helst forståelse av hva
de har gått glipp av og i naiv
selvtilfredshet føler de ikke den
lidelse det er å være blitt salt
utenfor de hørendes verden. De
vil ikke være i stand til å forstå
at det tross alt hva de enn gjør og
hvordan de cnn anstrenger seg
vil del ikke være mulig for dem å
gjennomgå den samme ulvikling
og derved oppnå å komme opp
på del samme sosiale og kultur
eller nivå som sine hørende brø
dre. Da er det jo så meget desto
bedre for dem at de ikk.e har noe
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Av Torgeir Mel/berg.

NEI l

•

savn å beklage seg over, men
personlig finner jeg at det igrun
nen er bedre for oss å vite og å
føle hva vi mangler og bevare
del vi har mistet i vår utrøstelige
erindring, selv om det volder oss
lidelse.

Mener dere ikke, mine med
søstre, at når dere blir klar over
det fullstendige omfang av deres
vanskjebne, så blir det, især i
ungdommen, i hemmelighet felt
mangen tåre? Ja, det er bitre
lårer n~r man er tyve år! Men,
Ira meg, jo eldre man blir, jo
mer man nærmer seg sitt livs
aften, setter man mindre og min
dre krav til livet og faller etter
hånden mer og mer til ro. Prøv
allerede fra idag av å bære prø
velsen med tapperhet og sjels
styrke som gode kristne! Når
jeg i dag for dere taler om vår
tunge lodd - jeg 50111 ellers til
daglig skyver tanken derpå til
side - ~å tro ikke derfor at jeg
ønsker å ta motet fra dere. Tvert
imot. Etter min mening er den
beste måten å gjøre vårt tap let
tere på at man legger seg på
sinne å følge den gylne leveregl:
«"Eders kors skal bæres, ikke sle
pes!» Føler vi oss nedtrykt av
vår skrøpelighet, så teller vi de
velgjerninger Gur har Ialt oss b,li
til del og begynner med deri un
derbareste av dem alle, nemlig
lyset, som han lar strømme over
oss i rikt mon hver dag. Sam
menlign vår tilværelse, så ribbet
den enn er med andres, som er
ulykkeligere stillet og trenger mer
til beklagelse enn oss, og forsøk
å trenge vår kummer tilbake til
vårt hjertes innerste dyp og vis
verden et vennlig smilende an
sikt. Vær foruten egoisme og
bær hverken nag eller bitterhet
mot noen, prøv tvertimot å være
hjelpSOlIJ og elskverdig mot alle

Vogn elter vogn rullet fram
foran byens kirke. Det var et
stort bryllup med mange gjester
og enda flere skuelystne både
utenfor og inne i kirken. Der
kom vognen med brudeparet!
Folk strakte hals. Den unge bru
den var kledd i hvit silke med
slør og myrtekrans. Hun var
skjønn å skue. Rank som en ung
gran, sterk, fin figur, et vakkert,
ovalt pikeansikt og blå uttrykks
fulle øyne. Men det var ingen
lykkelig brud som ble hjulpet ut
av vognen av den fortumlete og
litt forpjuskete brudgommen, som
hadde måttet ta et par ekstra
oppstivere for å komme i form.

Den unge bruden var Aslaug,
yngste datteren til verkstedeier
Bentsen ved Parkløkka, og brud
gommen var kjøpmann Veiseth
fra Havnegata, halvgammel og
nok.:.å utlevd.

Som liten jente hadde Aslaug
vært en vilter tingest som vakte
morens bekymring og farens vre
de, fordi hun holdt seg mer til
røverungene i nabolaget cnn til
de kondisjonerte barna.

Hun og hennes tre søstre kal
tes «nonnene». Og de levde fak
tisk et slags klosterliv i huset ved
Parkløkka, utestengt fra all annen
ungdom og ,underlagt farens

og søk li få <let beste ut av Iivel
som et middel til å oppnå en
beskjeden andel i den jordiske
lykke!

(Fra fransk.)
IV.../>. ~.

tung~ alvor og strenge vilje. Hver
søndag den tradisjonelle spaser
turen gjennom byens hovedgate,
rundt kaia og tilbake. De rykket
ut som på kOJllmando. Først fa
ren majestetisk, streng og verdig
med silt brede, bølgende patriark
skjegg nedover brystet, så moren
liten, beskjeden og forsiktig i
skyggen av sin mektige husbond.
Og endelig de fire søstrene etter
alder og størrelse pent på rekke
med foreldrene.

De 11adde ikke anledning til å
velge, derfor skulle de giftes bort.
Den eldste søsteren sto først for
tur. Hun ville ha en ung, pen
bokholder som bodde ved Park
løkka, men måtte ta en gammel,
tykk slaktermester med podraga.
Hun gråt og ba for seg, illen det
hjalp bare så lite.

Og så var det Aslaug. Tenk,
hUll gikk hen og forelsket seg i
en av verkstedguttene, Bjarne Vi
ken, sønn aven fattig enke! Eli
vakker gutt med gode manerer
og med et muntert blink i de
brune øynene. Men hva eide han?
Ingen ting. De møttes hos Bak
ste-Maren, den kjære, snille Bak
ste-Maren, som fikk alle Aslaugs
bl::troelser. Der kysset de hin
annen fOi første gang, der la de
:;ille framtidsplaner. Mell Bentsen
fikk greie på det, og han var ikke
til å spøke med. Bjarne ble satt
på porten og dro kort etter på
langfart, Aslaug ble tvunget til å
forlove seg med kjøpmann Vei
seth..

De sn<lkket om Aslaug, de som
hadde vært i forlovelsesgildet.

Bruk Festblankettene til Telegrafverket.
Halve inntekten går til Tuberkulosekampen.
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Hun hadde sittet stiv som en stølte
hele kvelden, ikke så mye som
sett på sin forlovede engang, det
var som om hUll var helt fravæ
rende og ikke hørte alle de fine
talene og lykkønskningene. Tenk,
å vise det så tydelig! Riktignok
var Veiseth ikke lenger noen ung
dom, litt fordrukken var han og
så, og heller ikke hadde haq det
beste ordet på seg i kvinnfolk
veien, men Aslaug måtte da huske
på, at hun ble godt gift og for
sørget, det var ikke alle unge
piker som ble det!

N.1Ir Aslaug senere tenkte til
bake på det som nå hendte og
særlig på vandringen fra vognen
og opp til alteret, huskeI hun at
c1"'t forekom henne, at denne van
dring varte en evighet, skjønt den
neppe tok mer cnn noen få mi
nutter. Den røde løperen som
hun trådte på, slukte lyden av
skrittene, hun mere følle enn så
ham som tasset ved siden av
henne. Nå skulle altså det skje
som alle hennes tanker og følel
ser gjorde opprør mot. Skritt for
skritt nærmet hun seg avgjørel
sen. Snart ble hun som et vilje
løst barn lagt i armene på denne
halvgamle småby-levemann. Med
kropp og sjel skulle hun bli hans.
Hun velllllledes ved tanken. Hun
følte en avsky, så hun holdt på å
kaste opp. Det må ikke skje! sang
det inni henne. Til slutt ble delte
det eneste hun hørte orglets
brusen, prestens tale, alt gikk
hennes ører forbi. Hun våknet
først, da hun hørte presten spør
re, om hun ville ta denne mann
som sto ved hennes side, tilekte.
Da følte hun plutselig at øye
blikket var der, da alt berodde
på henne selv, her kunnE; ikke
faren svare for henne, her hadde
hun endelig selv hånd om sin
egen skjebne. Og alt det som
\ar blitt kuet og holdt nede 
hennes varme, sterke følelsesliv
- hennes unge mot og vilje, brøt
seg nå vei. Som drevet aven
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indre makt presset svaret seg
fram over hennes lepper - et
kraftig og klart nei! sang som
et høyt, klingende opprørssignal
gjennom kirkens stillhet. Men da
var også hennes kraft brutt. Hun
sank sammen ved prestens føtter.
Spenningen hadde vært for stor.

Der oppsto en ubeskrivelig for
virring. Den fete, godmodige
sognepresten sto og gapte med
åpen munn, han visste øyensynlig
hverken ut eller inn. Brudgom
men så ut som en våt hund, han
satte seg rett ned og begrov an
siktet i hendene. Det blev en
løping att og fram, en hvisken og
tisken i rekkene: - For en skan
dale! Uhørt! Hun må være blitt
gal! Og høyt og skjelvende hør
tes morens fortvilte røst, idet hun
knelte ned hos datteren: - Nei,
men kjære, kjære, Aslaug da!

Bare Bentsen syntes å holde
fatningen. Han gikk bort til pres
ten: - Kan vi ikke utsette viel
sen en kort stund? Til hun kom
mer seg litt. Den sterke mannen
skalv av bevegelse.

- For min del gjerne, sa pres
ten velvillig. Vi kan bære henne
inn i sakristiet.

Bentsen nikket, løftet sin dat
ter opp og bar henne som et lite
barn inn i sakristiet, fulgt av
presten og brudgommen.

- La meg få snakke med hen
ne, sa presten. Når hun nå kom
mer til seg selv. De to andre
nikket.

Aslaug slo øynene opp og så
seg omkring. Hennes blikk stan
set ved faren, og en nervøs ryk
ning gikk gjennom henne.

- Kjære barn, sa presten
vennlig. Føler du deg ikke frisk?

- Jeg er helst frisk. Jeg feiler
ingen ting.

- Men hvordan kan du da
opptre som du gjorde? Det var
bare en forsnakkelse, ikke sant!
Presten som hadde hatt Aslaug
til konfirmasjon, snakket i en
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varm, fortrolig tone. Ikke sant,
det var en forsnakkelse, gjentok
han.

- Nei l Aslaug ristet på hodet.
Jeg mente det jeg sa.

Faren bruste opp. - E~ -;ilt

gal, pikebarn? Vil du skaudali
seTe oss alle? Gjøre oss til spott
og spe for hele byen? Dn ska I
gjøre det hele godt igjell. kom
det tungt og truende.

For første gang følte Aslaug
at det var forbi med hennes
skrekk og respekt for faren. Hans
ord gjorde ikke lenger inntrykk
på henne. Det var igrunnen mer
kelig. Var hun da med ett blitt
sA forandret? Var det et nytt
menneske som hadde tatt makten
i henne? Hadde hennes opprør
i kirken da hun ropte ut sitt nei,
plutselig befridd henne for den
gamle angstfølelsen?

Hun reiste seg i sin fulle høy
de. De tre mennene ble slått av
hennes skjønnhet som hun sto der
og samlet sin hvite silkekjole om
seg. Hun sa ikke et ord, men
gikk rolig forbi dem og ut av
sakristiet. De trodde hun hadde
besinnet seg og fulgte etter. Men
hun stanset ikke, og ingen våget
å stanse' henne. Rank og høy
reist gikk hun ned gjennom kir
ken; bryllupsgjestene vek til side.
Det var noe utilnærmelig og stolt
og samtidig noe triumferende over
henne. Kirkedøren falt i, hun vin
ket på en av de ledige drosjene,
kusken adlød spontant, hun steg
inn, og vognen rullet bort.

Bryllupsgjester og pårørende
strømmet om hverandre ut av kir
ken, oppskaket og fortumlet av
det som var hendt. Vogn etter
vogn fyltes og kjørte avgårde.

Aslaug kjørte sporenstreks
hjem. Blandt det forvirrede og
forskrekkede tjenerskapet opp
daget hun Bakste-Maren. Hun
ba henne følge seg. Mens hun
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tok brudedrakten av seg oppe på
ronunet sitt og fant fram en an~

nen kjole, fortalte 'hun hva som
var hendt. Bakste-Maren var som
lamslått. Hun slo hendene sam
men: - At du kunne ha mot til
noe slikt. Far din kommer til å
drepe deg!

- Å nei! Men hyggelig blir
det ikke. Du Maren! Sitt og vent
på med i natt! Gjør det! På en
eller annen molte må jeg bort her·
fra. Aslaug snakket opphakket
og nervøst, men det var allikevel
over hennes bevegelser en beslutt~

somhet og energi, som lot Baksle
Maren forstå, at det var skjedd
noe med henne, en plutselig vekst
i indre styrke, som ikke lenger
var til å kue.

Hvis ord hadde kunnet drepe,
ville Aslaug ha ligget på likstrå
den kvelden. Faren var fryktelig
i sin vrede. Han gikk opp og
ned i stuen, hvit av sinne, det
var som om han slo gnister. Mo
ren var bare hulken og tårer.
Aslaug presset leppene sammen
og tidde. Da faren hadde rast
fra seg, jaget han henne opp på
rommet hennes, låste døren og
tok selv nøkkelen. Aslaug hørte
ham forby moren og eie andre å
gå inn til henne.

Bakste-Maren sat i sitt lune
kjøkken og holdt kaffen varm.
Det var allerede et stykke over
midnatt, men ingen Aslaug viste
seg. - Hun slipper nok ikke bort,
tenkte hun. Sfal(kars Aslaug!
I-t"a hun skal tå gjennomgå!

Hun ble likevel siUende og
vente, sitt løfte tro. Og plutselig
sto Aslaug i kjøkkendøren, reise
kledd med en liten kuffert.

- Kom inn, kom inn, kjære
deg! Er du rømt eller jaget?

- Rømt, svarte Aslaug. Men
skjenk en kopp kaffe, Maren, så
skal jeg fortelle. Hun satte seg
rød og andpusten ved kjøkken-
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bordet. Bakste-Maren skjenket
kaffe og Aslaug fortalte.

- Da far hadde låst meg inne,
ble jeg sittende på sengekanten.
Jeg salt helt uvirksom og bare
tenkte på, hvordan jeg skulle
komme meg ut av huset. Jeg
satte mitt håp til Gunvor, den
yngste tjenestepiken vår. Du vet,
hun og jeg har bestandig vært så
fine venner. Del var litt etter liltt
blitt hell stille i huset. jeg satt
og lyttet spent. Nå målte snart
noe skje, hvis det skulle være til
hjelp for meg. jeg slapp å vente
lenge. jeg så plutselig dørhånd
taket bevege seg sakte opp og
nedd. Det var Gunvor. Vi førte
en kort, hviskende samtale. Så
pakket jeg noe tøy og et par små
ting ned i kufferten og ble stå
ende og vente med øynene mot
vinduet. Et kvarter var vel gått
- jeg syntes det var en evighet,
da fikk jeg se Gunvors lyse lugg
liten for vinduet. jeg åpnet vin
duet og ga henne kufferten. Hun
hvisket: Kom etler! Jeg holder
stigen. Det gikk svært fint. Jeg
kom ned uten så mye som et
knirk. Vi la stigen tilbake i skju
let, låste oss inn på kjøkkenet og
derfra ned i verkstedet. Der måt
te jeg klemme og kysse Gunvor,
så takknemlig var jeg. Men hun
maste på: - Skynd deg, skynd
deg! Fra verkstedet var det en
leit sak å hoppe fra et av vin
duene ned på den folketomme
løkka. Og her er jeg.

- Og hvor vil du nå hen,
spurte Bakste-Maren, som hadde
fulgt hennes beretning i største
spenning.

- Klokken fem tar jeg med
nattruten sørover. Jeg har reise
penger og litt til oppholdet også.

- Og hva vil du ta fatt på?

- Bulikkhjelp, hushjelp - hva
som helst!

BRUK BLINDE BARNS FYRSTIKKER
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- Det får stå sin prøve.
- ja, feig er du ikke, sa Bjar-

ne, hvis beundring for hustruen
heller hadde tiltatt enn minsket
med årene.

•
En sommerdag flere måneder

etter at de hadde slått seg ned
i hjembyen, gikk Aslaug og spa
serte med sine to små, en gutt og
en pike, i byens park.

Plutselig så hun en eldre mann
med stort, gråsprengt skjegg
komme vandrende henover veien
i motsatt retning. - Far! slapp
det ul av henne, og hun kjente
et øyeblikk litt av den gamle
skrekken, hun tidligere hadde følt
for ham. Hun stanset og betrak
tet ham, idet han kom nærmere.
Han var blitt betydelig eldre,
gikk med stokk, hadde ikke len
ger sin gamle, stolte reisning,
men ansiktet var preget av det
samme strenge, tunge alvoret som
hun husket hadde virket så knu
gende.

Han fikk øye på dem, og det
så et øyeblikk ut som om han
vilJe stanse og si noe. Han så på
barna, han så på henne. Men
plutselig slo han stokken kraftig
i veien så sanden sprutet, det luet
opp i øynene på ham, en rød
flamme gled over ansiktet, han
knyttet neven om stokken så kno
kene hvitnet og gikk videre med
haslige skritt.

Barna gjemte seg redde hos
moren.

- Hvem var den gamle, sinte
mannen, mamma? Det var gut
len som spurte.

- Det skal jeg fortelle deg en
annen gang, gutten min, svarte
Aslaug, hvis slemme hadde en
sørgmodig klang.

De tre ble stående og se etter
den gamle mannen. Han gikk
hurtig. Det så ut som han flyk
tet for noe, som han var redd for
skulle innhente ham.

•

Men tenk om far din går
til politiet?

- Politiet kan ingen ting gjø
rc. Jeg er myndig.

- Og du er ikke redd for å
våge deg ut i det uvisse?

- Det har da så mangen ung
pike måttet gjøre. Jeg er ung 
frisk, jeg kan arbeide.

Det ble ingen søvn. Det var
forresten ikke lenge igjen til klok
ken fem, og de to hadde mye å
snakke om. Litt før fem gikk en
ung, tilsløret dame ombord i nall
ru len. Det var ingen på kaien
som tok avskjed med· henne.

Aslaug hadde arbeidet som
hushjelp et par måneder hos en
yngre kjøpmannsfamilie i den
store byen, da hun en kveld fikk
et uventet besøk. Bjarne slo i
entreen.

Hun ble hell overveldet av
glede og overraskelse. - Hvor
dan vet du at jeg er her?

- Mor har sendt meg et langt
brev og fortalt meg alt og gitt
meg adressen din, SOm hun har
fått hos Bakste-Maren. jeg skal
si du er en tapper jente! Han så
beundrende på Aslaug.

Aslaug ba seg fri, og <let kan
vel hende at de to hadde atskillig
å snakke 0111 den kvelden og an
dre kvelder også. Den båten
Bjarne for med, ble liggende over
en måned, og da han reiste var
det som forlovet mann. Han kom
tilbake et år etter og tok maskin
istskolen, og da han en tid senere
fikk jobb som tredje maskinist,
feiret Aslaug og han sitt bryllup
i all stillhet.

Arene gikk. En vakker dag
fikk Bjarne tilbud om å bli første
maskinist på en ny lastebåt i sin
hjemby.

- Skal vi flytte? spurte han
Aslaug.

- Hvorfor ikke? jeg er ikke
redd for å møte mine bysbarn.
jeg har ikke gjort noe galt.

- Men du kommer før eller
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~n lange rømte

Jeg lå og strakte meg på bris
ken 50111 jeg pleide om kveilen.
Det var ennå en halvtime til lyset
ble slokket, men jeg gadd ikke
kle av meg før de siste minut
tene. Plutselig spisset jeg ører.
Jeg hørte raslingen av et nøkkel
knippe, døren til nabocellen ble
åpnet, en ny fange ble puttet inn.
Han og betjenten vekslet noen
ord, så ble døren lukket og låst.
Den nye fangen begynte å gå
opp og ned i cellen. - Det blir
du nok snart lei av, tenkte jeg.
Jeg lyttet etter skrittene. De var
lette og hurtige. Det måtte altså
være en ung mann. Ja, ja! Bare
det nå må gå deg bedre enn din
forgjenger! Forresten! Kanskje
det var best det gikk som det
gikk med ham.

Plutselig så jeg ham for meg,
ham, min tidligere nabo som for
en uke siden var død på syke
huset. En høy, ulenkelig fyr, opp
rinnelig anleggsarbeider, dømt til
flere års tukthus for drap. jeg
husket den' hese røsten hans, når
han tagg etter tobakk, mens vi
begge fylte vann på vannmug
gene våre om morgenen. Han lig
net en mager ulv fra vidda som
var blitt sperret inn i bur.

Det var lengselen etter vidda,
fjellet og skogen som hadde brakt
ham til å planlegge og forberede
en rømning. jeg hadde hørt ham
grave natt etter natt, utrettelig,
men forsiktig. Det va'r som om
en rotte holdt på å bane seg vei
gjennom muren. Han hadde ar
beid med dette i flere måneder
og hadde såvidt jeg kunne for~

stå, ikke mye igjen, da han plut
selig ble syk og brakt på syke
huset, hvor han døde etter få
dagers sykeleie. Arme fyr! Det
ble friheten, men på en annen
måte enn han hadde tenkt seg.

TEGN OG TALE

i naU.

Av Gudmund Geir.

jeg sto opp fra brisken, kledde
av meg og la meg på skikkelig
VIS. Et øyeblikk etter ble lyset
slokket. Men min nye nabo fort
satte sin marsj att og fram, att
og fram i sin mørke celle. Det
er rart med de første kveldene.
Slik begynner vi alle, vi traver
opp og ned, opp og ned, til
beina nesten ikke vil bære oss,
men senere er de fleste av oss
som oftest gla til, at vi kan få
krype til køys, når tiden er inne.

Neste morgen fikk jeg såvidt

Il

hilse på min nye nabo. Det var
en ung, spr,ek gutt i 20-årene.
Blondt hår, blå øyne, høy og rank.
Han så ikke ut som en forbryter,
men virket sky og forskremt. Nå,
dette med å se ut som en forbry
ter! Lignet ikke mange av oss
som satt her alminnelige, skikke
lige folk?

- Hvor mange år? hvisket jeg.
- Sju, svarte han med brutt

stemme.
- Drap. I fylla, la han til.

, - Som din forgjenger, nikket
jeg.

Flere ord ble ikke vekslet, for
betjenten kom nettopp fram i dø
ren til min celle som han hadde. . .
InspIsert.
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Min interesse for min unge
nabo var vakt. Han var i tan
kene mine hele dagen. Så ung
og likevel sju av de besle ung
domsårene i fengsel! Menings
løst, tenkte jeg. Selv om han har
drept et annet menneske. jeg
tenkte på ham, når jeg strakte
meg på brisken om kvelden. Enn
om han prøvde å holde fram, hvor
den andre måtte gi opp? Og full
førte det han hadde planlagt?

Nabocellen var en hjernecelle
og større enn de andre. Def sto
eli høvelbenk derinne som an
kggsarbeideren på grunn av sin
gode oppførsel hadde fått lov å
benytte. Han var en hendig fyr
som stadig hadde noe under ar
beid. Det siste han holdt på med
var en bokhylle lil fengselsbibli
otekel. Den sto halvferdig, da
han døde. Den nye fangen hadde
heldigvis kunnet fortsette dette
arbeidet. Også i dette lignet han
sin forgjenger. Han fikk arbeide
i cellen om dagen til den svære
hyllen var ferdig. Et svinaktig
heldig treff! Del var nemlig hø
velsponen som lå i store dynger
på cellegolvet som hadde hjulpet
anleggsarbeideren til å dekke over
fJuklforberedelsene. jeg tok straks
en beslutning: jeg ville innvie min
nye nabo hva hans forgjenger
hadde gjort. Så fikk han selv la
avgjørelsen.

Alt neste morgen fikk jeg for
talt ham Iilt. jeg glemmer ikke
de øynene han satte på meg. Det
var SOI11 om det tentes ild i dem.

- Forsiktig, forsiktig, hvisket
jeg. Mer i morgen!

Så å si dråpevis fikk jeg i lø
pet aven uke fortalt ham det
nødvendigste. Og det varte ikke
lenge, så hørte jeg den gamle,

Er haveredskapene iorden?
0<:1 .. "U pJ l;d~ j k..... l'l.Il~•• 0l fo.",.

~Y!:J:riÆ~~~.I}~
«Vi har hvad De trenger!.
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kjente lyden som minnet om rot
ter som grov og gnaget i muren
et steds. Jeg smille gla og til
freds som jeg lå der i nattens
mulm og mørke og lyttet til den
mystiske lyden.

Jeg hadde lenge hatt et godt
øye til en gammel uniformsjakke
og lue som hang i fengselsgangen.
Disse klesplaggene ville jeg ha
tak i til min nye nabo. De hang
der gud vet hvor lenge. Ingen
lot til å bry seg om dem. En kveld
jeg kom fra verkstedet, og gan
gen et øyeblikk var tom, rev jeg
til meg begge plaggene, forsvant
i cellen og skjulte dem på bunnen
e.v brisken før betjenten kom. En
bunt klesnorer som jeg fant under
opprydning i vaskeriet, hadde jeg
også fått stukket til meg og gjemt
på samme plassen. jeg fortalte
min nabo om disse kup.

- Det er til deg, sa jeg. jeg
passer mitt snitt og lemper det
inn til deg en dag.

Han lyste opp. - Om ei veke
eller to, hvisket han, er eg ferdig.
Då bryt eg ut.

Betjenten kom i døren, vi fylte
vannmuggene våre og forsvant
hver i vår celle.

jeg passet godt på hver eneste
morgen for å få høve til å kaste
kJessplaggene inn til ham, men
først en søndags morgen ti dager
etter, lyktes det. Vår gamle be
tjent hadde fri, og ekstrabetjen
hm som hadde vakt, tok det ikke
så nøye. Han 101 både min og
min nabos dør stå åpen, mens
han gikk inn i den tredje cellen,
og i disse få, kostbare minuttene
hadde frakken, luen og klesnoren
skiftet plass.

Vi var nådd ut på høsten, og
c!en tjukke, klamme høsttåken
som pleide å ligge over byen, be
gynte å vise seg.

En morgen hvisket min unge
nabo: - I natt! Og jeg så hvor
øynene lyste av vilje og beslutt
sDmhet. - Lykke til, hvisket jeg
tilbake.

Jeg hadde tidligere stukket til
ham et ark som jeg hadde revet
ut av fengselsreglementet, og hvor
jeg hadde skrevet ned forskjellige
ting som han skulle dra nytte av,
bl. a. min kones adresse.

Allerede utover dagen begynte
jeg å bli spent og nervøs. Min
uuge nabos forehavende fylte meg
hr.-It. Jeg visste at en rømning
bare lykkes i ett av hundre til
feller og knapt nok det. Ville
han bli det ene tilfellet?

Da jeg la meg Dill kvelden, fikk
jeg naturligvis ikke sove. Jeg
hørte min nabo pusle omlrring i
cellen. Så kastet han seg på bris
ken. Jeg kunne ikke holde meg,
men målte banke inn til ham.
Han svarte med et par korte slag.
Det lød som: Alt i orden!

Tiden gikk underlig langsomt,
min nabo holdt seg fullstendig
rolig. Har han oppgitt det i natt?
Han synes vel bare at det ennå
er for tidlig. jeg hørte nattvakten
gå sin runde, vi var alt et stykke
over midnatt. jeg steg fram, gikk
opp på krakken og prøvde å
speide gjennom det lille, tilgitrede .
vindue~ oppunder taket. Det var
beksvart ute - antagelig tett
tåke. Altså: riktig et vær til å
rømme i. jeg hørte nallvaktens
slepende skritt dø hen i koridoren,
et bilhorn tutet etsteds ute i nat
len, i selve fengselsbygningen var
alt stille. Nå begynte min nabo å
røre på seg. Puslingen derinne
fortsatte, og min spenning tiltok.
Hør! jeg Iyllet anstrengt. Noen
svake, umerkelige svake <lunk i
golvet. Nå løfter han steinen
opp fra hullet i muren. Det er
fantastisk hvor lydløst han arbei
der. jeg hadde lagt meg ned
igjen, men satt nå oppreist i sen
gen. Det er vidunderlig... jeg vet
han løfter på svære, tunge steiner
og likevel ikke en lyd! Det gikk
minutt elter minutt. .. så hørle jeg
en skrapende lyd .... del lød som
nar du farer over et golv med en
hard skrubbert.. . og så ble alt
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stille, så uhyggelig stille... han
\oar på vei ut av fengselet. .. kan
skje allerede på den andre siden
av muren? jeg foldet hendene,
jn virkelig! jeg, gudløse gamle
hedning, foldet hendene og ba,
jeg vet ikke til hvem, om at fluk
ten målte lykkes. Men jeg fryktet
det verste. Jeg ventet hvert øye
blikk å, høre rasende hundebjeff,
alarmklokka, skrik...... rop .
skudd! jeg satt der med hver
nerve spent.. .. sekundene gikk ....
minuttene .... men intet 6igna1.. ..
ingen larm! Nå måtte han alle
rede være over muren.... Der!
Jeg hørte noen iltre hundebjeff,
men de sluttet brått .... gudskje
lov! Men ennå kunne han jo fak
kE-s. Han kunne bli oppdaget av
eu enslig nattevandrer eller kon
stabel. Tross i alt er han jo ung
og uerfaren. Hvor lett kan han
ikke gjøre en dumhet! Min spen
ning og nervøsitet ga seg ikke,
før timen var passert. Da falt jeg
endelig til ro. Nå er den verste
faren overstått, tenkte jeg. Nå
gjelder det bare at han også kla
rer det som står tilbake.

jeg sovnet omsider, men min
søvn ble et eneste mareritt. jeg
drømte om halsende bikkjer, ga
lopperende politi, og det var meg
de ville ha tak i, det var lIleg de
forfulgte, jeg sprang som for li
vet. jeg våknet ved at fengsels
betjenten rusket meg hardt i skul
deren.

- jeg trodde det var rotter
~om grov, sa jeg. Det har vi jo
så .evig nok av i dette gamle pen
sjonatet.

De målte oppgi meg. Men så
mye forslo jeg at flukten var lyk
kes.

Omkring to måneder etter slapp
jeg ut. Det første jeg spurte min
kone om da vi kom på tomanns
hånd, var:

- Åssen er det gått ham?
O hun fortalle:

Ved 4-tiden en nalt våknet hun
ved at det banket hardt på ytter
døren. Vi bodde i Iste etasje i
fl svært gammelt hus, nærmest
ell rønne, i den gamle bydelen.
Foruten oss bodde der el gam
melt ektepar på kvisten som beg
~e både så og hørte dårlig. Da
Ilun våknet ved bankingen, var
hun først redd for å lukke opp.
Hun kikket ut av vinduet og så
en mann som var kledd i noe som
lignet en uniformsfrakk. Skinnet
fra gatelyklen streifet ansiktet,
som virket ungt Ogj tillitvekkende.
Hun lukket opp.

- Gjøyme meg, hvisket han
på sitt bygdemål. Eg har. rømt!
Dei er vel snart eller meg.

Min kone fikk ham inn i bak
rommet, slo lyset på og så ham
stå der, blek og andpusten. Han

så seg sky omkring. Han ga hen
ne det bladet som jeg hadde re
vet ut av fengselsreglementet. Hun
leste hva jeg hadde skrevet, ba
ham selle seg, fant fram mat og
drikke. Imens fortalte han henne
om flukten, stakkåndet og brudd
stykkevis.

Han hadde skåret ullteppet sitt
opp i tynne remser ved hjelp av
et barberblad, knyttet sammen et
slags lau og firt seg ned i feng
selsgården. Over fengselsmuren
var han kommet ved hjelp aven
taustige som han hadde flettet av
den klesnoTen han fikk av meg.
Det vanskeligste punktet var da
han skulle over muren. Den var
forsynt med jernpigger som var
gode å fesle tauet i, men for
banna vanskelige å komme over.
Han nølte en kort stund, tenkte
seg om, rev så frakken av seg,
tullet den sammen til en bylt og
kastet den over muren. Det var
straks tellere å bevege seg. Han
hevet seg i været, fikk det ene
ben opp på muren, så det annet...
et øyeblikk, og han hang på den
annen side. Det eneste det kostet
ham, var en flenge i buksebaken.
Han fikk hatt taustigen etter, og
da noen minutter var gått, kjente
han fast grunn under føttene. Så
vidt han kunne se i tåken, var han
havnet i en potetåker. Han. fant
frakken og tok den på seg. Tå-

,
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- Opp, dilt sovetryne, brølte
han. jeg gjore et hopp fram på
golvet: - Hva står på?

- Har du ingen ting hørt
nalt?

- Hva skulle jeg ha hørt?

- Du får snart svare for deg,
mumlet han grettent. Se å kom
i klærne!

Like elter frokosten ble jeg tatt
i forhør av direktøren, men jeg
hadde selvfølgelig intet hørt.
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Bærums ledende etablisement
for møter og selskaper

forskrekket på llleg SOIl1 om hun
søkte min hjelp.

jeg ble alene med faren, og det
ble et langt ordskifte mellom meg
og ham. Han fortalte om drapet.
Det hadde hendt på en ungdoms
fest, hvor det vanket heimbrent
og andre sterke saker. Ut på
natten ble det et vilt slagsmål, det
ble brukt kniv, en hesteoppkjøper
var blitt stukket ihjel, og Kåres
tollekniv var blitt funnet ved si
den av liket. Selv kunne han in
gen forklaring gi, han husket in
gen ting, men ble dømt på grunn
av den blodige tollekniven. Til
skrekk og åtvaring, hadde lag
mannen sagt. Kåre hadde tidlig
mistet far og mor,' det gikk det
ordet at faren var av taterslekt,
men det var nok ikke riktig. Han
var bondegutt fra Sogn som had
de slått seg på fantestien. Her
på denne gården hadde Kåre
funnet et hjem, og her hadde han
og Gunhild fått hinannen kjær.
For når han var edru, var han
en kjekk og bra kar Det var alle
enige om.

Før jeg reiste, fikk jeg Gun
hilds far til å love at hun selv
skulle få ha avgjørelsen. Og der
som hun bestemte seg for å reise,
skulle det ikke ymtes et ord om
hvem hun reiste til.

Knapt en måned elter dro Gun
hild over havet.

Hver jul får jeg, så sikkert som
julen kommer, en hilsen fra .Stille
havskysten. Kåre har en liten
farm nå, kone og barn og mye å
stå i, men glemmer aldri sin gam
le venn som viste ham veien gjen
nom muren ut til friheten.

•

•

•

ken kjentes som fint støvregn, og
det var så vidt han skimtet om
risset av noen hus til venstre. Han
begynte å kravle gjennom en bred
fure i åkeren. Da hørte han plut
selig bikkjegnelder, en hund kom
seilende ut fra et gjerde og like
på ham. Han fOr tilbake, trodde
at alt var tapt, men forsto så at
det bare var en alminnelig gårds
hund som laget alarm for egen
regning. Han kastet seg over den
j vill desperasjon, tok kvelertak
på den og slapp den først, <la det
neste{l ikke var liv i den. Han
krøp videre, men hørte så hyl bak
seg. På nytt fikk han et sjokk.
Han så seg lilbake. Det var hun
den som hylende slepte seg på
buken og krøp inn under det
gjerdet den var komme fra. Han
nådde fram til et uthus, hvor han
lå noen øyeblikk og lyttet og spei
det, men da han ingen ting kunne
se og høre, våget han seg fram,
kom inn i en alle og derpå inn på
en av de brede ferdselsveiene som
fører til byen. Men han torde
ikke holde seg der, han søkte inn
i sidegatene og etter å ha krysset
hit og dit, nådde han endelig
fram til det huset vi bodde i.

- Her kan du ikke være, sa
min kone, da han hadde slukt
maten i seg. Du må ut av byen.
Jeg vet et sted, hvor jeg tror du
skal kjenne deg noenlunde trygg.

En stund etter var de begge
to på vandring ut av byen, min
kone foran, han i 10-15 skritts
avstand baketter. Byen var .så
vidt begynt å våkne, så de møtte
få på veien. Og nå var det ikke
noe ved ham som kunne vekke
oppsikt. Han hadde trukket i en
av mine gamle dresser som passet
så noenlunde og lignet en arbeids
mann på vei til dagens jobb. Et
par timer senere lå han og sov
i bakrommet hos min svoger, som
bodde i et lite nybygg ved kanten
aven skog temmelig langt fra
folk.

Der holdt han seg en 14 dagers

tid, til det verste spetaklet og
avisskriveriet omkring rømningen
hadde gitt seg. Så ble han smug
let ombOrd i en båt som gikk på
Hamburg. Han gjorde reisen over
Nordsjøen i kullboksen.

Da noen måneder var gått, fikk
vi brev fra en by ved Stillehavs
kysten. Det var fra ham. Etter
mange hendelser og omskiftelser
var han kommet dit og hadde fått
hyre i fruktfarten. Men han ville
komme seg i land, skrev han, og
arbeide på jorden. Og det klarte
han også.

Men jeg skulle ennå en gang
komme til å gi min unge venn en
håndsrekning. Med et Amerika
brev i lommen og en anvisning
som lød på diverse dollars, reiste
jeg en dag på forsommeren, nes
ten to år etler rømningen, til en
skogbygd på Opplandet. jeg
spurte meg fram etter adressen
og nådde ut på ettermiddagen 
det var enda en lørdag - opp til
en liten gård i utkanten av bygda.
Folkene på gården så litt for
undret på fremmedkaren, men jeg
ba o.m å få snakke med mannen
på gården og satt snart benket i
storstua. Gårdbrukeren og konen
hans, som begge så ul til å være
jevne, bra folk, gjorde store øyne,
da jeg trakk fram Amerikabrevet
og viste dem det.

..:....- Det er nok til Gunhild, sa
mannen. Det er best ho leser det.
Han gikk bort til døren og ropte,
og straks etter kom en ung, vak
ker jente inn i stua.

- Det er nytt fra Kåre, sa
faren. jeg har sjelden sett el
sånl smil av gla overraskelse og
lykke, som det som lyste i den
unge pikens ansikt. Hun kastet
seg over brevet, leste og leste.
- Han er i Amerika, sa hun lil
slutt. Han vil eg ska koma over.

Men hennes far ristet på hodet.
- Han er då ein straffa mann

og ein rymling. Han kan endå
hentas heim att.

Den unge jenten så bønnlig og

Tlf. 38543 SANDVIKA
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Fra redaksjonen.

Vi er på særdeles sakkyndig
hold gjort oppmerksom på at en
del bokstaver i vårt fingeralfabet
ikke er korrekte. Det ska! skal
bli rettet på. Det er mange hø
rende som leser vårt blad og
viser sin interesse for oss på man~

ge måler. De har også uttalt at
de gjerne vil lære vårt tegnspråk,
og det eli med beklagelse vi har
måltet gjøre dem oppmerksomme
på at det er nokså vanskelig å
lære. Men heldigvis har vi kult
net henvise til vårt fingeralfabet
som kan læres på en times lid
eller sånn, og vi vil på det var
meste anbefale våre døve lesere
også å sette seg inn i det bruk.

Fra våre naboland.
Sverige.

Her om dagen var det brann
alarm ved døveskolen i Våners
borg, da det utbrøt brann i øver
ste etasje. Man gikk straks i
gang med å slukke, og brannen
kunne snart begrenses. Men først
da brannfolkene hadde slått hull
på taket, lyktes det å bli herre
over ilden. I slukkingsarbeidet
gjorde skolens bestyrer og eleve
ne en hederlig innsats og bidro
ikke lite til å begrense vannska
dene en stor del. Årsaken til il
dens oppkomst er ennå ikke brakt
på det rene.

•
Danmark.

En yngre sykekasselege, dr.
Viggo jensen, mottar for tiden
undervisning i de døves medde
lelsesmidler. Han har nemlig blant
sine pasienter 10 døve familier.
Som regel klarer dr. jensen og
de døve seg utmerket med leppe
avlesning, men det hender at man
må ty til blyant og papir for å
forstå hverandre.

Dr. jensen har sikkert rett i at
det er best helt å unngå å skrive

TEGN OG TALE

til hverandre og kun tale sam
men, og derfor har han nå salt
seg på «skolebenken» for å lære
seg et helt «nytt språb. Det er
all ære verd.

Fra de gode gamle dager.

En morsom historie fra Ma
nilla-instituttet ved Stockholm i
O. E. Borgs forstandertid går
som et sagn igjen i svenske døve
kretser og fortelles slik;

O. E. Borg var en begeistret
sportsvenn og interesserte seg
særlig for badning og svømning.
Tett ved instituttet hadde han latt
bygge et badehus, hvor elevene
fikk undervisning i svømning.
Hvert år ble det avholdt offent
lig oppvisning, og til en sånn
kom også engang selveste kong
Karl XV til stede med sitt følge.
Forstanderen holdt en velkomst
tale til majesteten, i hvilken han
fortalte kongen om den merkver
dige evne guttene hadde til å
dukke ned og fange fisk med
hendene. Kongen nektet å tro det
og Borg ba derfor en av de store
guttene - en forlengst avdød
skredder i Lund - om å stupe
uti og hente en fisk opp. Gutten
gikk op i stupetårnet og gjorde
et flott stup ned i vannet hvorfra
han et øyeblikk etter kom opp
med en levende fisk i neven. Kon
gen ble høylig forbauset og vin
ket gutten hen til seg. Da gutten
kom fram, ville kongen ta fisken,
men den sprellet og falt på gulvet
og derfra ned i vannet, hvor den
forsvant. Men kongen var nå
overbevist om de døve gutters
usedvanlige dyktighet og uttalte
seg med stor beundring derom.
Så overrakte han egenhendig
svømmeren en blank tokrone og
klappet ham anerkjennende på
hodet.

Ikke ante Hans Majestet og den
gamle forstander at de døve gut
tene hadde holdt dem for narr.
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Et par dager før hadde de fan
get noen fisk med et alminnelig
snøre og gjemt dem i et vannhull
tiloppvisningsdagen. Ved Olll

kledningen hadde de så stoppet en
levende fisk i badebuksene for å
ta dem fram under vannet. Hver
hadde sin fisk, men det var jo
bare en av dem som fikk anled
ning ·til å vise sitt mesterstykke.

. ~t ./t.f cL.

Drammen.
Søndag 3. august ble forenin

gens nye feriehjem Skogheim inn
vidd. De døves venner og på
rørende som hele tiden har fulgt
byggverket og støttet det på
mange måter, med syforeninger
og basarer og med råd og dåd
ved dets oppførelse, var til stede
i stort antall ved innvielsen. Blant
de innbudte såes pastor Bonne
vie Svendsen samt hjemmets ar
kitekt, Øistein Ording, J. R. Gun
dersen, byggmester Pedersen med
frue, Til. Strømme med frue og
flere andre. Tilsammen var an
tagelig henimot 70 personer nær
værende.

Slik som Skogheim står i dag,
på det nærmeste helt ferdig, for
slår man ved selvsyn hvilket im
ponerende arbeid de døve dram
mensere har nedlagt med egne
hender. Ved middagen servertes
fiskepudding i rekesaus med pils
til (hamstret til denne anledning)
og krokanis. Da alle var vel for
synt, begynte talerne. Først frem
sa Bonnevie Svendsen en av ham
skrevet humørfylt prolog som slo
utmerket an, og formannen i
Drammenslaget, hr. :Sverre Klem
metsen, ga en oversikt over de
store forberedelser som måtte til
før man kunne gå i gang med å
reise feriehjemmet. Hilsener ble
overbrakt ved Strømme fra Lands_
forbundet og Tegn og Tale, j. R.
Gundersen fra foreningen i Oslo
og Øistein Ording fra Skien og
Telemark døveforening. Til slutt
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Finnes det «gode» eller «grusomme» dyr?
Nyftedyr som kan bli til skadedyr.

Heljar Mjøen:

La oss kaste et lite gløtt inn i
denne bildeboken, la 'oss se hvor
dan dyrene er utrustet og hvor
dan de innretter seg. Kanskje
det kan bidra til å berike vårt syn
på naturen, som vi også selv er
en del av - - For intet er mere
eventyrlig enn virkeligheten. Hva
finner man ikke for en mangfol
dighet avarter, fra gigantiske
kjempedyr som blir over 150 år
gamle, og ned til uanselige in
sekter, hvis liv faller innenfor
rammen av et døgn. Her finnes
fugl· og fisk, underjordiske gna
gere og fryktinngydende rovdyr.
Her finnes .muslinger av selsom
glans, snegler av raffinert arki
tektonisk konstruksjon, 'her finnes
slanger og skill padder, praktfulle
rovfugler med vingespenn på fle
re meter og bredkjevet dypvanns
fisk som ferdes på hayets bunn
og lyser av seg selv. -., - Og
like mangfoldig som dyrenes ytre
bygging. er, er deres vaner og
livsførsel: vi fil)ner dyr med sær
lig skarpt syn, l. eks. k-:lter og
fugler, eller med særlig skarp
luktesans, f. eks. bjørnen og ul
ven, - vi finner en forskjellig
grad av intelligens, temperament,
selskapelighet osv. Enkelte dyr
fører et eget språk, enkelte-viser
en utpreget eiendomss~ns etc.

Så forskjellig individene er ut
rustet ,er de bygget etter samme
grunnplan og innstillet på samme
formål: opprettholdelsen av livet
og naturens kretsløp. Delte opp
nås på forskjellig måte, fremfor
alt ved en viss allsidigDet, idet en
rekke forskjellige livsformer ved
s~mvirke formår å holde livs-

Når menneskene ferdes ute i
skog og mark, er det alltid ut fra
en felles naturfølelse, en glede
ved å komme i kontakt med na
turen og dens. elementer. Naturen
«fornyer» seg som man sier, og
vi med den. Det kan være noe
beroligende og problemløs! over
landskapet - f. eks. en stille
sommerdag med sol og blå luft
og dYrelivet i skogen. Det er som
livet forenkles, og naturen blir
en stor farverik bildebok, som
menneskene kan bla i - -

Meieribolaget

prosessen i gang. Sannsynligvis
er ingen dyr eller planter «over
flødige», et spørsmål vi skal
komme tilbake til litt senere. .

Om antallet' av forskjellige ar
ter gjør man seg vanskelig noe
begrep. Bare av insekter finnes
det flere hundre tusen som er inn
registrert. Man må betenke alle
de dyrearter som er ukjente, eller
usynlige, e.ller vanskelig lilgjen
gelfge, eller lever på områder av
jorden som ennå ikke er utforsket.
Ennå en ting spiller inn: nemlig
at det finnes en rekke dyr som
fortrinsvis ferdes ute om natten.
Om våre alminneligste husdyr,
f. eks. katten', vet vi' at den opp
rinnelig var et «natt-dyr». Det
salllme gjelder hunden og dens
nære slektninger, ulven og reven.
Ennvidere bjørnen og de fleste
gnagere, f. eks. rotter og mus,
haren, kaninen etc. Vår største
gnager, beveren, er et dyr hvis
liv og virksomhet i det vesentlige
er henlagt til den ,nørke del av
døgnet. Blant fuglene befinner
seg langt flere nattdyr enn al
minnelig antatt. Nattsvalen og
nattravnen er typiske eksempler.
Mangen skog som i solskinnet om
dagen kan gi inntrykk av å være
fullstendig utdødd, fordi bare
noen ekorn og enkelte dagfugler
streif~r omkring, k.an om natten
uHolde. et virvar av dyreliv!

Når menneskene skal bedømme
dyrene, føler de ofte en eiendom
melig trang til å ville tillegge
dem 'en rekke mere eller mindre
«.menneskelige» egenskaper, som
imidlertid dyrene ikke er i besit
telse av. Man snakker om dyre
foreldre som er «grusomme» mot
hverandr.e eller mot barna sine,

Hovedutsalg:J .• ;
Mølle'-rgaten 8 • Dæhlenenggaten 20

Forøvrig utulg over hele byen

en•
linnblikk

verden.
Små
stor,

redegjorde hr. Olaf H.assel for
arbeidet med byggverkets opp
førelse hvor han ga alle som
hadde medvirket til det vellykte
resultat nied oppofrelse aven me
get stor del av sin fritid all hon
l1ør.

Til slutt hadde Gunnar Vatns
far ordet som en av feriehjem
mets naboer og uttalte ønsket om
at feriehjemmet måtte bli en sta
dig kilde til glede for dem, og
oppmuntret <lem til å søke ut i
Guds frie natur. Om de ikke hørte
fuglenes kvidren så kunne de da
se det blomstre og gro. Ved kaf
fen ble det utdelt diplomer ved
hr. Olaf Hassel til Sven Braaten,
Nils Frydenlund, Sverre Klemmet
sen, byggmester Pedersel: llg' ros
til ennå flere for fortjenstfull med
virkning ~ved feriehjerhmets_.1>PP
føreIse. Samværet som hele tiden
var preget av den beste stemning,
fortsatte til vi måtte avsted med
den siste bussen.
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eller dyr SOIll er «onde» eller
egode», ja, til og med «moralske»
og «umoralske» dyr kan det hen-

•de man hører tale om.

Men alt delte er naturligvis
bare begreper som eksisterer i vår
egen bevissthet og ikke i dyrenes.
Når man snakker om en kaUs
«falskheb i forhold til hundens
drofastheb, er det ikke verd å
ta disse tingene altfor bokstave
lig, selv om det tilsynelatende
slemmer. En hund er faktisk mere
trofast mot menneskene enn kat
len, men hva er årsaken? Er det
(ordi katten er mere dalsk» eller
mere «egoistisk»? La oss se litt
på delle.

•
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finnes det ingen egode» eller
«dårlige» dyr eller cgrusollune»
eller «snille» - det finnes bare
sterkere dyr og svakere dyr 
j disse ords videste betydning.
Alt er ensidig innstillet på selv
oppholdelsesdriften i en stadig
kamp mot fiendtlige elementer.
Noen dyr har en påfallende sterk
fysikk, skarpe tenner og klør eller
horn. De e innstillet på angrep,
mens det finnes dyr som forlrins
vis er innstillet på forsvar, - de
er som regel mindre, mere smi
dige, gode klatrere og gode lø
pere. Dertil har dyrene i sine
skarpe sanser et fremragende
middel både hvor det gjelder an
grep og forsvar. Hva en rov-

Man har gjort en del interes- fugl kan prestere i retning av
sante eksperimenter med hunde- synskraft eller en hesl hvor det
hvalper som ved kunstige midler gjelder hørsel, en flaggermus
ble berøvet luktesansen. Det visle hvor del gjelder følelse, er ting
seg at de mistet enhver oriente- vi vanskelig kan gjøre O$:S noe
ringsevne, de lot kjøttben ligge begrep om.
og hadde vanskelig for å finne En annen «menneskelig» syns
tilbake til silt oppholdssted. Da vinkel å betrakte dyrene fra, er å
de senere vokste opp, viste de inndele dem i «nylledyr» og
ikke den ringeste hengivenhet for «skadedyr». Spørsmålet er om en
mennesker. slik inndeling er berettiget. Sett

Hundens hengivenhet for men- rra menneskestandpunkt finnes
neskene har altså utvilsomt sin det utvilsomt nyttedyr og skade
begrunneise i dens sansemessige dyr. Eksempler på det første er
utrustnillg, nærmere betegnet husdyrene, eksempler på det siste
dens luktesans. Det er i vesent- er mange insektarte.r, f. eks.
lig grad delte som adskiller den gresshoppen, koloradobillen etc.
rra kallen og ikke at den «ten- Rotter og mus regnes som typi
ker:b annerledes ell:~r er mindre ske skadedyr. Likeledes en rekke
"(egoistisk». Hvis katten fikk rovdyr, f. eks. rev og ulv. Men
luktesans akkurat S0111 hunden, hvorledes forholder det seg sett
vill~ dell totalt fo;-alldre opptre- med «naturens øyne»? Inndeler
den og bli atskillig Illere «hen- ;også den dyrene på samme må-
giv~n» og «trofast». . ten?

I naturen er intet i og for seg
Et innblikk i dyrenes sjel kan skadelig eller gagnlig, det tilhører

bare skje ut fra den selvfølgelige altsammen livet og har sin andel
forutsetning at dyrene er helt an- i livsprosessen. Noen slags «nyt
nerledes innrettet enn oss. De er tige» formål eller «høyere» hen-
i en ganske annen grad bunnet sikt med tilværelsen er spørsmål
av sine sanser, noe man lett kan naturen ikke interesserer seg for.
overbevise seg om når man ser Tvertom later det til at den har
dyrene i aktivitet. nok med seg selv og tjener sin

SeU fra dyrenes eget standpunt egen «hensikt». -
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Mennesket har ikke alltid halt
den nødvendige oversikt over
sammenhengen i naturriket, og
det har ofte hendt de har regnet
feil. Selv om dyrene er «skade
lige» i en henseende, kan <I.e sam
tidig ha den oppgave å utrydde
andre dyr som også kan være
skadelige. Her hersker en like
vekt i naturen som det er farlig
å blande seg opp i.

Blant annet vet man at det her
sker en voldsom ødselhet i natu
ren, idet de fleste individer på
en eller annen måte eller på ett
eller annet stadium av sin utvik
ling går til grunne, av sult eller
ved å tilintetgjøres av andre dyr.
Hvis man fjernet denne naturlige
ebremse» på artenes formering,
ville de i løpet av ganske kort tid
(orøke sitt antall i en grad som
man vanskelig kan gjøre seg noen
forestilling om, og som utvilsomt
kunne (å skjebnesvangre følger.
- Ved laboratorieforsøk er det
lykkes å få en encellet organisme
- under gunstige (orhold - til å
formere seg så fort at avkommet
av et enkelt individ etter 6 a 7
dagers forløp veide en kilo. Hvis
det kunne tenkes en fortsatt for
mering i samme tempo ville det
i løpet av 30 dager bli produsert
en masse som var en million gan
ger solens volum!

Hvilke forstyrrelser det kan
inntre i naturens husholdning når
menneskene blander seg inn i
den, finnes det mange eksempler
på. Et av de mest klassiske er
kaninplagen i Australia. Forske
ren L. Bohlin opplyser at dyret
ble innført til Australia for om
kring 80 år siden av noen <1er
boende englendere som ønsket å
ha et dyr å ed rive jakt ph. Det
skulle vise seg å bli et tvilsomt
eksperiment. Man glemte å ta i
betraktning at kaninen hører til
en dyregruppe som forfølges og
utryddes av tallrike rovdyr, og
som derfor - som en slags mol-
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vekt mot delte - er i besittelse
aven overordentlig stor frukt
barhet. Man regner med at en
eneste kaninhun, dersom ungene
fikk leve opp og komme til' for
plantning til vanlig tid, i løpet av
fire år ville få en million etter
kommere. Under normale omsten
digheter kommer de aller fleste
av disse ganske enkelt ikke til ut
vikling. Her hersker en likevekts
tilstand i hvilken kaninens enorme
fruktbarhet på den ene side og
dens voldsomme redusering i an
tall på den annen, inngår som
nødvendige faktorer. Når så
plutselig kaninen fra et av sine
cegentlige~ områder flyttes over
i nye omgivelser, hvor de natur
lige fiender ikke forefinnes i van
lig utstrekning, må resullatet nød
vendigvis bli en voldsom forøk
ning, hvilket nettop var det som
skjedde i Australia. I løpet av
få år ble kaninen forvandlet fra
enyttedyr~ til eskadedyr~.

Man forsøkte å begrense dens
utvikling ved å innføre rever og
andre rovdyr - Illen disse brydde
seg mindre om kaninene og drev
isteden jakt på pungdyrene. Like
resultatløst var forsøket på å la
dem jage med huncler. Til slutt
gikk man i gang med å sette opp
milelange ståltrådgjerder - på
flere hundre, ja opptil tusen kilo
meters lengde - for iallfall å be
grense kaninene til enkelte deler
av landet. Gjerdene måtte settes
et godt stykke ned i jor<:len for at
ikke dyrene skulle grave seg un
der, og det kostet millioner og
atter millioner å få satt dem opp.
Det skulle vise seg å bli en kost
bar fornøyelse å innføre kaniner
til Australia.

Oslo.

Forlovelse er inngått mellom
frk. Magga Eger og hr. Gabriel
Rosnes.

Ekteskap er inngått mellom
frk. Gulborg Olsen og hr. Trygve
Olsen.

Frimerke::
spalten.

En vis mann har sagt: eVil du
forleng~ livet, så skaff deg en
hobby~.

Et bedre tidsfordriv enn å samle
på noe kan ikke tenkes, det være
seg mynter, sommerfugler eller
som i vårt tilfelle frimerker.

Men her som i alt annet i livet
gjelder det å begynne langsomt,
fremfor alt fornuftig, ti til å be
gynne med vet vi jo svært lite
om frimerker, og kjører vi for
hardt på i begynnelsen, vil det
vanskelige stoff ta makten fra
oss, og vår interesse litt eller litt
falle bort, og det var ikke menin
gen.

Vi sa vanskelige, men her
trekker nok begynneren på smile
båndet, ti å samle på frimerker,
det er da ingen sak, det er bare
å begynne, så går resten av seg
selv.

Å nei, så enkelt er det nok
ikke, men det er ikke vår sak å
virke avskrekkende, så vi lar
foreløpig alle de skjær, hvorpå
vår skute kan strande, så som
vannmerker, farveforskjell, for
skjellig tagging osv., ligge og be
rører i dag et par alminnelige,
generelle regler for begynnere.

Først og fremst bør man skaffe
seg et alminnelig ikke for knapt
utstyrt album, så man kan danne
seg et begrep om hvorledes de
forskjellige lands frimerker ser
ut. Dette album kan ikke stu
deres &"rundig nok, således at vi
så å si får frimerker på hjernen,
eller iallfall har dannet oss ef be
grep om hvorledes de ser ut.

Så skaffer vi oss noen merker,
enten ',ed å oppbevare vår egen
post, vår families, vår nærmeste
krets' eller ved å gjøre små for
nuftige kjøp av merker i små kon
volutter HI lO, 25 øre eller høy
ere hos de forskjellige som hand
ler med merker.

Får vi derved elt eller flere av
samme sort, samme merke, sier
vi at vi har dubletter, og da vi
i vår samling. i vårt album bare
har plass for ett av hvert merke,
forsøker vi å forøke vår samling
ved å bytte bort dublettene med
andre samlere som ikke har dem.

Nå er det et par ting å passe
på, og her synder mange be
gynnere. Sørg for å ha bare
rene, hvorved forståes ikke skitne,
og hele, hvorved forståes at det
ikke mangler noen takker. At
merket for øvrig må være helt
er da klart.

Gå derfor aldri med merkene
løse i lommen, eller 111 dem ligge
henslengt på bord eller hyller,
men legg dem pent og ordentlig
i konvolutter og oppbevar dem i
skuffen.

Merkene må også befries for
alt det papir som ofte sitter på
baksiden, det fjernes ved å vaske
merkene i en skål med litt lun
kent vann, tilsatt litt salt. Mer
kene ligger der til papiret løsner
fra, hvoretter merkene legges på
et stykke rent papir (helst trekk
papir) til tørring. Deretter leg
ger vi merkene pent i konvolut
ter, eller setter dem i albumet.

Til bruk for innsetning i al
bumet har vi noen hengsler som
fåes kjøpt for en billig penge hos
enhver bok- eller papirhandler.
Man må ikke, alter en vanlig be
gynnerfeil, klebe merket med
baksiden direkte på siden i albu
met. Man kan da ikke, om nød
vendig eller ønskelig, fjerne mer
ket fra albumet, uten å rive siden
i stykker, og det tar seg ikke
godt ut.

Vi slutter vår lille innledning
som vi begynte med en kjærlig
tanke lil vår 1l0bby, som særlig
for oss er et cTegn og Tale~ og
bedre fnn så mangt annet ved
sine mange tegn, ved sin tause
og dog så veltalende tale, kan
styrke og vederkvege oss på vår
vandring her i livet.

Arne Peterson.
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1:luItW4.
I en rettssak i London spurte

dOlllmeren som kryssforhørte et
vitne:

- En mann blir alltid blek, når
han besvimer, ikke sant?

Nei, ikke alltid, svarte vit-
net.

Har De da noensinne hørt
om et menneske som var besvimt
uten å bli blek?

- Ja.
Hvornår så De det?

- For et år siden.
- Hvem var det?
- Det var en neger.
Det ble taushet i retten.

•
- Når du ikke ville gifte deg

med henne, hvorfor fridde du li.l?
Det var henne SOI11 fridde

- Da kunne du jo ha sagt nei.
- Det kunne jeg ikke. lIun

spurte: Vil du gifte deg med
meg? Har du noe imot det? Like
mye om jeg hadde sagt ja eller
nei, hadde hun meg i saksen.

- Da kunne du jo ha tiel.
- Det gjorde jeg. Og så fait

hun i mine armer og sa: Di'1l
som tier, samtykker.

•
Den rette?

Den ene av oppasserne j dr-Il
zoologiske have kom bort lit en
kollega:

- Hva skal vi gjøre? Det ser
virkelig ut som 0111 den store hun
bavianen er syk. Den eter ikke,

drikker ikke og innimellom hy'ler
den, og direktøren er ikke hjem
me.
. - Den savner en make, svarte
den annen. Hadde jeg noe å si,
skrev jeg til direktøren: Den store
bavianen er dårlig til pass, den
mangler en make, det er meget
viktig at De kommer hj<:lll straks.

Se her.
En fisker ønsker å brevveksle

med en bondepike. Alder mellom
25 og 37 år. Foto ønskes. Henv.
skjer til Tegn og Tales eksped.,
Asbjørnsens gt. l A IV, Oslo.
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