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1"Au tiod o.q. ~. W,e.xelun dutteil..

'f.o- w.m "= 4e. /i.le.ah fW.~ a-l&id.
NAr personalet ...ed SHdalen off. skole

for dØve møtes i det nye år, er del to
kjente og kjære ansikter "j ikke mer til
daglig skal se blant oss, idel de to lære
rinner fru Marit Hoel og frØken Ingrid
\Vexelscn simler sitt arbeid i den norske
dØveskole etter nådd aldersgrense.

rru i\farit Hoel kom tidlig i berØring
men den norske dpycskole. idel hun som
barll flyttet lil Hamar In-or hennes far,
lærer og kirkesanger Carl }t':IlS Jacob
Hansen, ble ansatt ved dØveskolen samme
sted, fØrst som lærer, seinere som be
styrer. Etter endt utdannelse ble hun i
1896 ansatt som lærerinne ved nevnte
skole. I årene 1907-1909 var hUll elev
av Stalens fØrste kurs til utdannelse av
dpvelærere, og fortsatte i dØveskolen på
Hamar lil 1919, da hun sluttet for å gifte
~. Ener sill manns dØd begynte hun
igjen ved Hamarskoien. og fra 1932 fun
gerte hun samtidig som bestyrer ved
denne skole til den ble nedlagt i 1936,
Samme hØst ble hUll ansatt ved Skådalen
off. skole for dp\,c. hvor hun siden har
arbeidet.

Som lærerinne ved dØveskolen p3 Ha·
mar ble det C-ele\'ene hUll fikk ~ arbeide
med, Også \·ed Skådalen skole har hun
undervist C~klassene i de ~r hUll hal
vært ansatt der, - Mange er de elevel
som har nytt godt av henl\es kjærlighet
og interesse. Hun gikk opp i silt arbeid
med en aldri sviktende glØd og begei$t
ring og det var da også ill1l>onerende å
se hva hun kunde få ut av det tilsyne·
latende mest MplØse materiale. Hennes
eVlle til å \·ekke og stimulere elevene VOlr
helt imponerende, og like sIrålende \-ar
hennes glede hver gang O\'er Iwer liten
gnist av ånd hun fant blant sine kjære
sm:\. HUll gikk inn for sin oppgave med
el sikkert Mp om at det skulde lykkes å

bygge noe 0IIP i disse sm:!. hjerner. og
det lykles da også ofte for henne på en
måte som fikk hennes kolleger til mangen
gang å stanse opp i undring O\'er resul·
tatet. _ Det blir ikke lett å fylle hennes
plass som lærerinne for C·elevene, og
skolen og hennes kolleger "il minnes
henne med takkn...mlighct for hennes iv... r
og str:!.lende arbeid.

FrØken Ingrid Wexelsen kom også tid·
lig inn i dØ\'eskolen, idet hun etter mid
delskole-eksamell, bare 18 år gammel.
fikk et års vikariat ved Kristiania off.
skole for dØve. Året etter gikk hun inn
på lærerskolen og tok i 1898 dell hØyel'e

lærerprøve ved Elverum lærerskole, og
har fra den tid vært knyttet til Oslo 
seinere Skådalen - off. skole for dØve,
unnUtt et lir. hvor hun byttet med en
lærerinne ved A-skolen i Trondheim.
Hun har foretatt studiereiser til flere
utenlandske dØveskoler. -

At frØken Ingrid Wexelsen 110 skal
forlate dØveskolen blir et tap som vil bli
fØlelig for skolen i lang tid framover.
Hennes varme hjerte, hennes aldri svikt
ende interesse for og inderlige forståelse
av de bama som var betrodd henne. st.år
som en lysende fakkel over hele hennes
arbeid ved skolen. HUll arbeidel med en
interesse og en intensitet som aldri ble
svekket, om enll sykdom og smerter
lIrØvde å hindre henne, Hun hadde en
egen evne til å utvikle elevene lil små
selvstendige individer, man kunde fristes
til å si små personligheter, og hennes
evne til li gi sine c:le\'er språk var helt
frapperende. Man kan ikke nevne frk.
\Vexelsens arbeid uten også å nevne: den
iver hvorrned hun til sin siste skoledag be·
kjempet tegnspråket, som hun s:!. p:!. som
en absolutt hindring ror språktilegnelsen
hos de dØve A-elever som hennes virke
falt blant, Hun kunde med fasthet og
o,·erbeviSlling innta delte standpunkt, for
hun trengte ikke gjØre bruk av tegn;
heIIlles dyktighc:t og innsikt SOlli lærer
inne var s~ slor at hun ved hjelll av
vårt spr.'lk maktet n tilfØre elevene sine
et normals]lrAk SOI11 for dem ble det Ila
turlige unrykksmiddel.

Det er Inange som har fått impulser
og nytt mot i arbeidet \'ed å se hva hun
har oppnlidd ved sin hjertevarme, sin
tro og sin glØdende interesse. Hun gikk
inn for dØ\'elærerells ansvarsfulle gjer
ning med et alvor og e.ll ærbØdighet ror
oppgaven som "il stå som et str~lende

eksempel for oss som har hatt den lykke
å arbeide sammen med henne, -

-11...

(Nordisk Tidsskrift for DOvstumskolan).

Skien Telemark
Døveforening.

Adresse: Skien.
Stiftet: 13, februar 1921.
Antall medlemmer: 20.
Styrel: Øistein Ording. fru A.

Siljan og fru H. Skifjeld.
Innmeldt i landsforbundet 192-1-.

Sigrid Vold.
Lærerinne ved 1'rondheim off

skole for dØve. fru Sigrid Vold. tok
avskjed fra sin stilling våren 19-1-2,

Fru Vold som er fØdt i Trond
heim 15. august 1882 er daller av
fhv. styrer vcd GIpshaugen oH.
skole for dØve, herr M. Krogstad,
Oppvokset som hUll var i dØvesko
Icns lIIiljØ falt det naturlig for henne
å ta arbeid ved denne skolegreiIl,
da hun i 1902 hadde tall sin eksa
men ved Levanger lærerskole. Hun
fikk ansettelse ved GlØshaugen off.
skole for dØve hØsten 1902. og der
arbeidet hun lil 1918, da denne
skolen ble slått sammen med Trond
heim off. skole for dØve og flyttet
til sistnevntes lokaler i Bispegata
9 B. - Det var ingen dpvelærer
kursus den gang fru Vold beltynte
sitt arbeid i dSlveskolen. Hun fikk
da sin fØrste opplæring av sin kyn
dige og interesserte far, og ellers
av skolens daværende personale,
Hun nevner i denne forbindelse
s.."Criig fl'pkncne Kindscth og Schou
Ellers har fru \'old, med og utell
stipendier. sllldert ved andre dp,·e
skoler, b.;de i de norcliskc land og
vidt're 0111. HUll har OgS:1 deltatt i
de f1esle nordiske døveiXl'el'mØler.
Enkelte husker henne kanskje S0111

kasse ror for Det nordiske dØvc
lærermØte i Trondheim 1926.

Om fm Vold må det sies at hun
har gålt helt opp i sin gjeming.
Hun levde fol' og med sine elever
gjellllom aUe de år hUll arbeidet
vcd skolen. rtull arheidet, ul1ntall
de siste 6 år. bare i B-klassene. og
hun hadde dels svært tungt mate
riale. Men hUll arbeidet alltid med
en tålmodighet og en tro på fram·
gang S0111 var betllldrings,'erdig
Ved Sill rolige fl'cmtreden og sin
kloke l11åte fl ta barna Pl' hadde hl1l1

også stor innflytelse pti elevenes
karakterutvikling, Hun prØvde på
alle måter å ru:;te de unge dØve til
livet og framtiden. Hennes inter
esse for de c1j'h'e drev henne lil ar·
beid ngs;"l blant de voksne dl'"e. Ffi
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av de lloleven<1e dpI'c!wrcrc har vcl
Iledlagt ct så slorl arbeid blant de

voksne clt1ve som fru Vold. Hun
har vært medlem av styret for
Trondheim dØveforening i mange
år. og deltatt i de dØves syforening.
For De Døves sykekasse har hUll

vært kasserer i årrckJ,:~r. Men mest
arbeid har hun nok llcrllagt i for~

ellingen «Gamlehjem for dØve». for
eningen som arbeider for reisning

av gamleheim for dfjve fra det l1or~

den- og vestenfjellske Norge. Dette
arbeid ble tatt opp i 1915 av da~

værende styrer Krogstad og frøk
nene Kindselh og Schou. Fru Vold
har cleltatt i dette arheid helt fra
starten, i årrekker SOlll styremed
lem, og derav det meste av tiden
SOIll kasserer. H Ull har også vært
en av støttene i syforcningctl «La
borc1l111s:t>, som arbeider for oven
nevnte forening. t fru Vold har
dØvesaken halt og har fl:amlels ('n

av sine beste støtter, og dØveskolen
hadde i henne en trofast arbeider.
Og vi s,?1l1 har fått være hennes kol

leger i kortere eller lengere tid, vi
hal' lært å sette pris på Sigrid Vold

både sam menneske og lærerinne,
kollega og venn.

Amw Vik.

Staten overtar
døveundervisningen.

J Sverige er det for en tid siden
beslultet at staten skal overta all

df$vel1ndcrvisning. Fire opptagelses·
skoler el' etablert i Hiimos(IIu/ i

Nord-Sverige, i LI/Ild i Skåne sam!
en i ViiIlersborg og en ved lVIanilla
på Djurgårc!en i Slocld/ollll.

Videre skal to spesialskolel' las
i bruk, hvorav den enc skal brukes
lil særlig vanskelige tilfelle av d~$v

het og henlegges til Orrbro og den

andre for skrive-tegn-elever 1

Gavlr.

Dertil kOl11mer 4 fortsettelst:s
skoler.

Fal' utdannelse av dpvelærerr
opprettholdes et seminar ved en av

regjeringen bestemt c!f"veskolC'.

Gllstinus Ambros; er en italiensl<

billedhugger som er fullstendig dØv
Tross dette har han I~jempet seg
fram til lykke og arbeidsglede, fOl
den avisen som fØrst har gjengitt
nedenstående beretning - «Da~

Ilcue \'Viellcr Journal» - fortelleI
nemlig al Ambrosius nylig hal'
sendt en over 8 lonn statue til ell

utstilling i Graz (Ostmark) og den
statuen var bare 1/12 av hva han

0, bli hos mig,
No er det aftentid.
O, bli hos meg! No er det oftentid.

Og l11fjrkct stiger - dvel o Herre

blid!
Når annen hjelp blir støv og

duger ei,
Du hjelpeløses hjelper, bli hos meg.
Snart svinner livets dag, del

kvelder fort.

Og jordens lys, alt mØrkner og
går bort;

Foralldrings skygge fØlger tro min
veg 

O du som ei forandres bli hos meg!
J-I vel' time trenger jt'g din sterke

vakt.
Kun for din nåde viker mØrkets

makt.
Hvor skal jeg vandre trygt formen

deg?
1 lllulm og solskilln. Herre bli hos

meg!
Når du velsigner, ei av f.rykt jeg

vet.

sår gjør ei vondt. gråt har ei
bitterhet;

HVal' er dill hrockl du siste fiende?

Nei 
Ved deg jeg seirer: Herre bli hos

meg.
O. la meg se ditt kors i dØdens gys,
Driv mØrket bort og vær meg livets

lys:
Da skinner morgenrøden på min

veg!
l liv og tlf-le!. o Herre hli hos meg!

hiuil har skapt. Vi lar den opp
rinnelige nedskriver Ambrosi
sel I' - få ordet:

«Min far var en god venn av
Brahms, Humperdinck og flere an
dre av musikkens mestre, men selv

val' han av yrke offiser, dog privat
fØrst og fremst tllusiker. På grunn

av dette fråtset jeg allerede som
harn i musikk - i 5-årsalderel1
spilte jeg piano og fiolin, men da

jeg var 6 år fikk jeg en hjernesyk
dom og den dagcn jeg fylte 7 år.
hØrte jeg doktorcn si til min 11101':

«Jeg står maktcslØs - han kommer
nok til å dØ.»

Ordet «d~)>> var det siste ordet

jeg hØrte et menneske si, for gan
ske visst ble jeg frisk igjen, men

da jeg så fØrste gang tok fatt på
fiolinen min og forSØkte å spille et
stykke, så var det som om jeg ikke

kunde nå stu:ngene, hvor meget jeg
så enn trykket . . .

Mine foreldre vendte seg bort og

gråt. Da forstod jeg at jeg val' døv,
lok fiolinen og brakk den tvers

over mine knær og besvimte.
Seinere har ensomhetens knu

gende fØlelse fulgt meg på min veg.
Om våren så jeg av og til en fugl

sitte på en grønn gren med åpent
nebb. Jeg visste at dell sang, men

jeg hØrte den ikke. Jeg ble så etter
hvert billedhuggerlærling i Praha.
For å kunne tale med en dØv, må

en gtl bort til ham, men det syntes
de andre lærlingene var besværlig
og kastet i stedet tomme hermetikk

hokser, gipsbiter. ja til og med leir
krukker og trebiter på meg. Er det

hØrende menneske mer barbarisk
enn det dØve?

Nåvel - Olll dagen var jeg altså
lærling, men Om natten laget jeg

heime mine fØrste skulpturer. Si·
den jeg ikke lenger kumle hØre,,
badde jeg i stedet lært meg til å
være meget observant.

No er elet mel' cnn 35 år siden

jeg ble dØ" - hvor rike har ikke
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Rentene utdeles i porsjoner p.i 200 eller 400 kroner. til hjelp for

unge dØve. fortrinsvis i Oslo eller omegn for utdannelse til selvstendig

erverv. - Legatet forvaltes av Oslo DØveforenings styre. supplert med

el av Oslo formannskap for 3 år ad gangl'l1 oppnevnt mcdlem. ror·

mannskapet har oppnevnt fru Liv O'de Fey istedenfor fru Hachc! Grepp.

AnsØkningen kan sendes lil Oslo Dpcvt'forcnings styre innen 30. aug.

Christiania Bank og Kreditkasse,
Opprettet 1843

Landets eldste privatbank

Aksjekapital og fonds kr. 40.000.000.
Hovedkontor : Torget 7

•

legat.

en hyrde synge eller en flØyte tone,
mens jeg ikke hØrte noen verelen:>
ting. Slike opplevelser brakte meg
til fortvilelse. Det "ar ikke meget
om å gjøre at jeg ikke hadde I>c
rØvel meg selv li"et ...:t.

'I'rol'S dt'tte er dpvhelen en Gud!>
nåde!

Den oppfostrer et menneskc til il
kjenne livels alvor: En skrivrr ikkc
så leu dumheter som en sirI' dem.
Selv 0111 en lider sterkt ved mistro
(for den dlfve er av naturen 111lS·

troisk) . .s!1 Cl' livet allikevcl vel·
signet.

Velsignc!. fordi alt som disIra·
herer ell cr borte, for ikke ;\ tale

om hvor megel vondt og forstyr
rende en slipper å hØre. Velsignct.
fordi Gud lar meg se dypere inn i
mange ting nellopp fordi jeg ikke
kan hØre. Det er liksom hlitt en
slags lytting for meg ogs.;. Dette å
se på og oppfatle I>cvegelser. dcn
minste skiftning i et menneskes 3n·
sikl, den minste bevegelse hos dyr
eller vekster - det er ell vidunder·
lig verden å skue inn i.

På den måten kan en kanskjc
rorstå meg når jeg taler Olll «Oflv·
hetens Lykke».

Lykken ved å leve nærmere Gud,
som han gjør dcn lidende verdig til
å nyte - llrf er lykke!»

Oslo

Ellefsens

Oslo.Fra

styrtel ned og ble hengende ettel
ryggsekken ved rolen av el gran·
lre på randen aven avgrunn på
nesten 400 meter!

Jeg ropte Olll hjelp. men kunde
ikke hpre om mine kamerater SY;:lrte
meg. Den gangen var jeg 23 år. og
da hle mine hår grå. Den SOI11 tåk-I
slikt og venler lil elet reddende
tallet henger inllcnfor ens rekke·
vidde - han blir Pil filosof.

Og en filosof han opfatter del jeg
vil kalle «Df$vhNCI1S lykke». Jeg
gripes av vemod ved å lese disse lin
jene av Beethovtn .. : «Hvilken yd·
mykelse var det ikke når 1I0en stod
like ,'ed siden av meg og kunde hØre

Telegr~mJdresse: Kredilhssen
Telefon: 13850, Sentralbord

Fili~Ic:r:

CArl Berners pl. 2 Nordregt. 18
Grenl~nd 12 B Oscars gt. 19
H. Heyerd~hls gl. Sommerrogt. 17
Kirkevegen 64- Torshovg•. 6
M~ridaJsvegen 15'1- Lysaker

disse :in'nc vært allikevel. rike på
så meget, men mest rike på - van
skeligheter. den dØves vanskelig
heter. Hvor vanskelig var det f.
eks. ikke ved uni\'ersilctt'l. Jeg stod
foran en dpr og banket på. venlet
('n passende stund p.i at noen skuldc
kOlllme og si «kom inTl~. åpnet 50,\

dØren og så inni en lang korridor!
Neste dØr - samme erfaring og
neste ... Den siste dØren formelig
rykket jeg opp med forargelse 
en gammel herre vendte seg forbit
ret imot meg. en besværlig samtale
fulgte. og jeg klarte med ll~kl og
neppe å avlese det viktigste: «Aha.
De er altså dpv? Dpve mennesker
kan vi ikke bruke hen. En hen
rettelse kunde neppe ha v:ert llIel"

smertelig.

Rasende av sinne sprang jeg
heim og skrev på veggen: eTa det
med ro. DØvheten er evnen til å
h,frc naturens eget språk.:t

Ved krigsutbruddet promenerte
jeg p...'t jernhanedellll1ingen ved
Purkersdorf i nærheten 01\' \Vien.
Jeg gikk der og drev. Plutselig kOl11
en bonde lØpende fra åkeren og re,
lIIeg over ende. H,·a menlc hall med
det. galningen? Jo, det vi!:ile scg al
en soldat fra jernbanens bcvokt·
ningstjeneste 3 ganger hadde ropl
meg an og no skulde til å skyte
Jeg ble reddet i siste sekund.

Verst syntes jeg det va,. å være
d$fv, da jeg ved en fjellbestignillg
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:f!lf~ef.teeitA<fæ",", Mo.nnin'j:

'Je04enee ni'jfLtingde.
Il.

Illllell familien Nightingale var
en ikke likegyldig overfor ~jll nestes
lidelser. Del ble utf~lrt velgj~)rell

het. I11C1I dette \'ar ell bi-inlt;ressc
og Iljap ikke meget når det gjaldt

. ri forstå {'Il datter, som var grepet

av del nye århundres ideer og som
flnsket å gjøre uendelig meget !Iler
for sine llledmcnncs](cr. «Den SOlll
bebOr et gods i England, kall lett'
få den oppfatningen at livet er Cl1

dans på roser», sa [<'lofcl1cc Nigh
tingale. «i\Tinc n:l'nllcslc er S0111

barn. SOlll leiker på siranden av del

18. .1rhulldre». klagd. hUll i CIl
annen bitter stllm\.

Herskapet Nighlillgalcs ,yngre
datler. FlorellcC - denne smarte.
fillc unge dame. SOlli hadde sri lit·

trykksfulle trekk og ct så alvorlig
blikk, 50111 kunde konversere så
sjelfullt - hun hadde på (knne tid
vakt I>ereuiget oppsikt i selskaps
livet.

Henlles fetter. Henry Nichulson,
fikk dell ide «Flo» skuld\:' bli han~

huslru. men Flo hadde lest et eJlel
<lunet sted at fetter og kusine ikke
burde gifte seg og dessulen var hUll
sl elt ikke forelsket i Henry. Den
i London så kjente dikteren Richard
i"fol1cktotl Milncs S0111 i mange
stykker tenkte som Flo. oppsØkte
ofte på dClll1C tidelI Nightingalcs,
og en forstod at FlorCllce var trekk
plastret. rl'fen dell selsolllllle Flo
var urolig og ll\,isfonIØyd. HUll
had(le fålt den t<lnken at et virke
lig liv det fantes bare hvis en strevde
etter å lindre menneskenes nf;d
i'l'lilnes var fordomsfri. livlig og
original. Florenee trivdes i ham:
selskap og innrØml11et at det vilde
bli hårdt å miste hans vennskap,
«Men», sa F~o.rence «jeg Cl' aven
llloraisk aktiv natur som foretrek
ker tilfredsstillelse. Jeg vikle nok
hli tilfreds som hans livskall/l'ral,

hvis vi forenet våre to forskjellig-

nnede begavelser i arbeidet mot et
felles mål.» Florence fryktet dog
for at samlivet med 1\'lill1es. «n:lf'
det kom til stykkel mer vilde gått
tit på å planlegge middager cnn å
arbeide på noe virkelig og stort.»

J-h1l1 "ilde for alltid bli uUllclet til
den overfladiske verdenen SOIll hun
nettopp for:,~·jkte å rive seg lØs fra.

Innen familien fikk dog Florcnce
gj~1re nytte for seg av og til. Da
hun var 25 år pleide hun sin 11101'

mor og dessuten pikenes trofaste
pleierske, Gale, inlltil deres dfJd.
Florence fplte med biu('rhet at hUll

ikke var flink nok lil :1 pleie dem
\-lun hadde jo aldri Irr/'I sykl'plr'j{'!

1 1844 kOlli den amerikanske la~ge

Sal11Ucl Horve til Florellce's heim.
«Dr, Horve». spurte Florencc ham
en dag «hvis jeg besluttel meg lil
å studere sykepleie og vic mitt li"
lil dettc yrke, vilde del da etter
Deres mening v;:t're lIoe så skrekke
lig?» «Nei da. P:I ·ingen m~,le»,

svarte doktoren. «Jeg synes del
vilde være storartet gjort av Delll.:t

Ncste år frelllla 1,'lore]](:e sinl'

planel' for morell. HUll bad 0111 :1

få flytte til el sykehus' Iloen llJ!lne
der og lære seg tiykcp1eic der. Syke·
husets overlæge var en god vcnn av
familien, !\<len samtalen med morell
sylltes å drepe IlOC inne i Florencc.
Lystell lil å bli sykepleierske vnr
for Flol"ence 110C hellig. 'Morens
hånlige inllstilling gjorde al FIo
rence fØlte seg rent skamfull over
sin lyst til å bli sykepleil'rske. Hun
ble mindre og mindre f~lyelig og
vanskeligere å kOl11me inn pti li\'et
cller den dagelI. Også farcn ~a at
Florence's plan var ul11ulig. lIan

. tilh~jd henne i stedet å få lære grcsk
og latin. Florence lærte på denne
tiden å se sine nærllles!(' slektninger
i et helt nytt lys. «Far er elt mann
som aldri har visst hva det vil si fl
kjempe,» skrev hUll blant annet.

Til morens forsvar må det sies
at sykepleierskene på dell tiden
hadde et meget dårlig rykte. Syke
pleierskene ble gjerne rckrull/:'rt
blant kvinner SOJll ikke kunde 110~

SOllI hdst amll't og ikke (lugde til
noen ling i livet. Noen utdannelse
fantes ikke for del11. ~lrs. Nigh~

tingale kjeme hnre ell del sykeplei
ersker. og <le var Ullloraiske, used
lige og fordrukne og stammet fra
folkets laveste klasser, og no vil
helllIes egen daltel' slutte seg til
slike? flo var gal. lIlcnte 1110ren og
ble helt rasende ved tanken på alt
sam111en.

Den lydige datteren undcrkastet
seg, men de fØlgemle 6--7 årene val'
ikkc lyse, for selv om Flo i det
ytre oppfylte cn dallers plikter. s5
var det dug lett å merke al henne::
sjel led og var i opprfJr.

En llIcnlan<lsreise !Ia<lde tidli·
gere hatt cn god innflytelse P;I Flo·
rencc, I?orcldrene heslultct enda Cll
gang :"1 pr~ive saml1le middel. Den
no 27-:'\rige daner sendles av sted
på ell reise mcd noen velIllcr av

familien, i\Hl1et var Roma. også
denne gangen kjl'ntc Flo det som
en Ix-fridsc å fri reise. Opplevel
sene var 110 rikere og hun selv lllel
moden enn vcd forrigc utenlands

rebe. I dct Sixtillske kape1kl
kjentc hUll al hUll «illn:llldet CIl
hfJyerc sfæres luft». FlorCllce's reli·
gi~.ise overbevisning vokst{' og for
dyptes undcr detle hesØk i Roma.
Dell romerske kirkens skikk .1 all
,'ende kvillller i bannhjertiglletens
tjeneste var noe hUll syntes var mc
get riktig. Av slor betydning for
hennes hele kall var hennes salll
lllentreff med dell unge engelske
poliliker Sidney Herbert og hans
huslnl.

[;'lorcllct' hadde ikke reist \11 for
å glelllllle sitt kall her i livet, 111ell

Ivert om for å innhente lærdomlller
og ytterligere feste sin beslutning.

Ved heimkomsten merket fami
lien at 1:.'10 ingenlunde var blitt
«forbedret» i Homa. Men kanskje
cn reise til H(?llus eller Egypl
kunde hjelpe? Flo skrev jo sprud
lende reisebrev! J-Inn kunde kan
skje slå seg på litlerære sysler? Flo
reiste atler ut. Men heller ikke

H,:l1a~ eller Egypt.hjalp 1I0e. Disse
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nye land bare fordypet ytterligere
1"10'$ oppfatning av verden og Gud.

På heimvegen val" hUll noen dager
i Berlin og studerte sykehusene og
forsorgsorganisasjoncnc der. Del
viktigste på hele reisell henlles var
allikevel at Florcnce besflkte Kai·
serswerth. en diakonisseanstall
grnnnlagt av Theodor Fliec!IlC'r.

En av Fliedllcr's hovedoppgaver
var nettopp å få kvinnene med i ar
beidet. På Kaiscrswcnh fantes for·
uten sykehuset og diakonisscanstal
lell ('n heim for foreldrelpse barn.

en sl11åbarnskole og en heim fOI

kvinnelige fanger. Flarene\:.' fikk her

hØve til i 10 uker å leve det livel

SOIll levde:; på Kaiserswertb. Den
fromme hengivenheten. den arbeids·
gleden og den enkeltheten SOIll rå·
det der. virket som et fodrisk('l1dc:
bad på henne. Dette var nettopp
det hun hadde lengtet etter: Gud
hadde sannelig gjorl livet rikt på
velsignelse. syntes hun. «Jeg jjll'
sker intet annet liv. ingen annen
verden enn denne» skrev Flore-nce
til sin mor.

Lykken ble kortvarig. Nc.-;te viu·
lcr tilbrakte Florence i lllksllshei·
men Embley Park. Dcrfra skrev
l'lorence Nightingale: «Jeg fjnsker
ikke annet enn dØden. Jeg blir i
min seng så lenge som mulig, for
hvorfor skal jeg våkne til en ny
dag?»

Til slutt oppgav Florence håpet
om noen gang å oppnå sin families
forståelse. Den langvarige mot
standen herdet Florence's karakter.
men den hård heten og kantetheten
som hun av og til beskyldtes for,
var rimeligvis en fØlge av dellne
kampen.

Den fØrste seiren hennes var al
hun fikk lov til å studere sykepleie
i Kaiserswertb fra juli til oktohel
1851. Saken ble av familien holdt
hemmelig for den engelske sodetet.
men Florence var lykkelig.

(Forts.)

Blad for døve.
av I.... M. Ingvall'.øOD

NOll'd. Tidsslt.ll'. f. Dov.t.•koala.

På gl"l111n av mangelfnIl språklig de1c1sesmir1del i det menneskelige
lltvikling og begrenset erfaring kan samliv og en av dpveskolem; veselll-
de fleste dØve ikke lese vanlige blad ligste oppgaver Cl' å inllf;lv(, språk-
og de har derfor i ringe grad Illulig- ferdighet hos sine elever. Det hurde
het til gjennom dagspressen å skaffc derfor hvile som en forplildc1sc
seg oriel1tering 0111 aktuelle spØrs- ptI samfunnet :I sØke å fremme
mål og kjenllskap til samfunnsllles- dennc spdtIdige veksl blant de d~Jve

sige krav og oppgaver. Men clCll også etler' at deres skoletid Cl' av
voksne dØve skal imidlertid elter sluttet. Virksolllme midler til frelll
avsluttet skolegang i likhet med de llle av denne utvikling er blader.
htirende rnedlelllll1CI' av saulful1nct bØker og spe.-;siel1e forlscllelseskur
s~jke seg ut i arbeidslivet og han må ser.
oppfylle sine plikter mOt stat og Blad for d!jvcskolells elever og for
kommune og for f1vrig eller e\'nc de voksne dtjvc bjjr behanJlc slike
delta i det felles arbeid for det a[- el11ner og spØrsl1l;"\1 SOlli er aktuelle
melle beste. Mange dpve stifter fao for dem. Oppleggingen av clette
milie og kommer derved i berØring kUllnskaps- og nyhetsstoff bJjr vært
med nye sosiale problemer og opp· slik at det stimulerer til lesning. og
gaver som krever inllsikt av båcle den språklige framstilling hØr være
personlig og salllfulillS"lIIcssig art. så forenklet al liormale dØve bJjt

D~jvheten og den derav belingede være i stanIl til å oppfatte innholdet
begrensning av språkferdigheten Df:lvcbladene hØr på en intelligen1
hemmer den d~;ves omgang med dlO måte sØke ;\ kompletlere det man·
hØrende og dClll1e isolering fram, gelfulle verdensbilde hos de d~,lve.

kaller en sterk trang til samkvem De bflr styrke hans selvtillit og inll'
llled andre dØve. På grunn av mang· gi ham en fØlelse av salllh~Jrighct

lende språklig påvirkning etter sko- med andre. De bØr utvikle han~

lens slult går den språklige ferdig- kunnskaper innenfor slike områdel
het tilbake om den ikke ved lempelig som av samfunnsmessige s)'nspunk
øvelse kall vedlikeholdes og yl ler· ter er av verdi for ham. Gjennom
ligere utvikles samtidig SOIll den bladet bØr den dØve erl~olde over·
dØves praktiske virksomhet og hans sikter over passende kulturområder,
arbeidsdyktighet forbedres ved som kunde være til vegledning for
Økede erfaringer innenfor hans spe· hans lærelyst og kunllskapst~jrst

sielle arbeidsområde. På den måten Blaclet bØr også være åpent for dt
framkommer del en ujevnhel i dell dØve selv nål' de har noe verdifullt
dØves personlige utvikling, praktisk å meddele hverandre eller spflrs·
dyklighet på dell ene side og il1tel· mål å framsette. Notiser og kUlln·
lektuell og språklig stagnasjon på gjØreIser sorn angår de dØve bØI
den andre, som kaller fram spe- bekjentgjøres i bladet. Emner som
sielle karaktertrekk og egenskaper. angår de dØve i forbilledlig hense·

Språkelog talen er jo del vc- ende eller viser framtredende ar·
selltligste kjennetegn på lllellnc- beidsdyktighet bpr inntas. Sport og
skene og det er en allllCnl11enneske- idretl bl)r også f5 tilbfjrlig plass.
lig oppgave av stor vekt og helyd- ikke bare i fonn av konkurranse·
ning å fremme individenes språk- resultater. men også meddelelser om
lltvikling. sportens og idrellens betydning for

Språket fyller på del1ne måten en den enkeltes og folkets helse og SOlll

betydningsfull funksjon som med- rekreasjon og en kilde til glede.
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Anmeldelser av sev.crdige filmer og
passende litteratur synes også å
lnmne være av verdi. Til dctie
burde ogtill forekOlllme opplysnin
ger Olll sosiale tiltak og hjelpevirk
somhet av andre slag.

Om et blad skal kunne leses av
det store flertall dflve. må den
språklige framstillingsmåte være
ytterst enkel og lettfattelig. Tanke
sammenhengen må ikke uttrykkes
ved altfor innviklede setninger og
for leseren uoverskuelige sctnillgs
konstruksjoner. Teksten bØr bestå
av likefremme setninger og hver~

dagsspråkcts alminneligste setnings
bygninger. På grunn av mangelfull
logisk og spr~ldig trening arbeide!
den dØves forestiJlingsvirksomhet i
stor utstrekning med konkrete ting.
Slike logiske sammenheng som ikke
kan uttrykkes på el enkelt og' lite
differentiert språk er vanskeligere å
oppfatte for den dØve. }-Ians forc·
stillingsstruktur f~~lger gjerne dt
illnØvde legnspråksvaner. men teg
llene avbilder og betegner hoved·
s<tkelig gjorte iakllagelser og de
dertil knyttede forestillinger. Tek
sten i et dØveblad bf&r være rikelig
illustrert, da et bilde i visse fall
kan gi en bedre antydning om tek·
stens innhold enn mange ord.

Til å redigere et slikt blad fonl,
res interesse for oppgaven, kjenn
skap til de dØves forestillings- og
språk forråd og r-lvelse i il skrive ell
keit og lell fattelig. Enkel daglig
tale kompletterl med de for oppfat
ningen ll}tdvendige lankcforbindel·
~el' turde vært det for den df)VC
Icser mest passcnde. Helst burde
det va.:re en hovcdrcdaktfJr 50111 har
ansvar for tilgivelsen og den tek
niske framstilliug og distribusjonen
samt medhjelpende redaktØrer for
forskjellige spesialområder. Det
bmde være en oppgave for dØve
skoleus lærere gjennom l1Iedarbei
derskap i dØveblad å s~lke å fremme
sine forhenværende elevers språk~

lige og intellektuelle utvikling og
deres sosiale samfØlelse.
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Blad for Døve.
Siden året 190..J. har Svenska

DØvelærerselskapet utgitt «Ny Tid
uing for Sveriges DØvstu11l11la».
Etter sine statutter skal den inne
holde «belærcmle. underhold~nde og
oppbyggelige artikler. notiser. refe
rat, meddelelser, opplysninger og
råd, avfatiel på et for dØve med
gjennomsnittlig uldannelse lettfatte
lig språk». Bladet har siden sin til
hlivelse blitt redigert av dpvelærere
og utdelt også til de større elever.
Del er forresten no gått inll. siden
staten inndrog sin stfitte som helØp
seg til ikke mindre enn 1000 kroner
årlig.

I de av dØve selv utgitte blad er
teksteli i regelen ikke avfatlet p!\
et så enkelt språk at flertallet av
voksne dØve er i stand til å lese dem.
og som skoleblad er de fleste a ...
dem uanvendelige, av flcre grunner
T regelen håndheves disse blads re·
digering av såkalte llcgentlige dØve
eller !llngh~jrte personer som seh
leser og skriver normalprosa. men
som ikke er i besittelse av forutset
ninger for å foreta de nØdvendige
forenklinger i den språklige fram·
stilling. Spredningen av disse trykte
produkter foregår i stor utstrekning
gjennom omreisende forselgere.
rvlen at det finnes behov fal' ei blad
for eldre dØve turde være gitt.
Hvorvidt det av det svenske DØve
forbund ovretalte blad, Tidning f.
D,Øvst1l11lIlla, vil være i stand til å
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imØtekomme disse krav vil ikke
være lett å bed5Jllll\1e. Bestemte og
wgledcnde direktiver fra de bevilg~

ende myndigheter vedrØrende den
språklige utforming av tekstmateri
alet kunde kanskje gjøre bladet le
selig for et st~irre antall av de dØve
enn som 110 er tilfelle.

DBt'elæorerLul"iut,.
1 Norge'har det fra aret 1907 med ars

mellomrom vært holdt kurser av dd
offcntlige lil utdannelse av lærere f01
dØveskolen. De to fØrste var toarige, de
seinere bare av elt års varighet. Det 6.
kursus ble satt i gang i januar 1942 og
sluttet før jul, da fØlgende fikk dØve
lærereksamen: Gerhard Meidell Bcrge,
Odin A. Solberg. Knut Sletvold. GUll'
hild Fjalestad. Elsa Abrahamsen og Asta
Gl1lJ1lerØd. Kurset ble ledet 'lv slyrer
Anderson. De Øvrige lærere var Alfred
Dahl, H. Kluge, pastor Bonnevie Svend·
sen og direktØr fil arie Perlersen.

O"el1st~ende gir oss anledning" til å
kOlllme inn på spjksm~let om del eksi
sterer noen l11atrikel over de norske
dØvelærere siden Andreas Chr. J\IØller.
slik som svenskene har over sine, som hle
utgitt i 1918 og komplettert i 1931. Da
vi vet at v~re dØve lesere "il sene pris
p~ å få anledning til å lese biografier
over dØvc!ærere i Norge i fortid og nu
tid, gir vi mer enll gjerne plass i vårt
blad; kan det ogstl skaffes bilder. så me
get dess bedre. ! 1936 utgav rektor Au
rell en fortegnelse over norske dØve
lærere og prester, !llet! den omfattet bare
dem SOI11 var i virksomhel ved dette
tidspunkt.
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Eineren.
(Juniperus com'munls)

Her i landet er eineren kjent under
forskj('\lige navn: Eine. einer, tilliT, brisk
og bruse. Den fins utbredt over hele
Europa. saml det \'csllige og lIordlige
Asia. I Kaukasus skal den vok~ inntil
2000 In O. h., og i All)euc og Pyrcnttne
inntil 3000 m o. h. Her i landet hvor
den vokser overall, like til MagerØy. går
den høyere enn bjØrka. h,·js grense i den
sørlige del av landet kan settes til 1400
In o. h.. og i del nordlige: til omkring
500 ni o. h. Mot PSl synker nordgren
SCIl en dd, men eineren er dog alminnelig
i omegnen av Kola og skal endog fins
IlJ py3 Kolgujev i øst for Det hvile hav.

Undertiden får eineren ~I pyramidal
form, si den i noen 3\'stand har en viss
likhet 111M en cypres, og j denne. skikkelse

kan den oppnå en hØyde av 10 meter og

derover. ÅrsakelI til denne eiendomme
lige vekst er kanskje nærmest å sØke i
jordbunnens beskaffenhet. Flert stedel
i landet kan t'illeren oPlml til stamme
t)'kkelse av lOer e!lll 30 CIII.

Treel av t'increll er temmelig hardt og
tar godt imot politur og lJasser derfo!
godt lil bord og stoler og andre mpbler,
dersom man bare er i stand til å skaffe
seg større stammcr. Dessutcu bevare!
den i lang årrekke sin eiendommelige aro
matiske lukt. Da dette tre er særdele!
holdbart mot forråtnelse brukes det med
fordel til kornst;lur, grinnSlo]per o. I
Eneren hØrer til de såkalte tveboplanter,
hvor hanblomstelIe sitter på en busk. og
hunbl01l1stene llå en anllen busk. Nål
man om våren med ell slokk slår på ell
blomstrende hll1J1llante. fyker det gule
blOlllsterstØo\' til alle kanter som en røyk.
Eineren 'blomstrer hvert år, men bærene

bruker 2 år for å bli modne. Om hØsten
har eineren derfor alltid moden (bla
sl'arl) og umoden (grønn) frukt på sam,
Ille tid.

I gamle dager brukte man til melke
ringer og liknende trekar for å fjerne
vond smak, såkalt cinerlokk, d\'s. avkok
av einerbar med vann. Einerbaret brukes
også lil rØyking. ikke alene av kjØtt og
andre matvarer, mell ogs!i til 3 fjerne
ubehagelig lukl a\' værelser.

Som kjent får det kornbrennevin som
innfØres fra Holland under navn av ge
lle\'er, sin ciendomnlelige smak dera\' at
det destilleres sammen med einerbær som
illlleholder en egen æterisk olje. Denne
utvinnes i rell tilstand "ed destillasjon
blde av bærene og baret. De fullt Ul
viklede grønne bær gir mer olje cnn de
modne, d.a en stor del av oljen \'ed mod
ningen gir over til harpiks. Ved en lik-

nende behandling av veden kan man ogs.'
få en tynt flytende, fargelØs æterisk olje,
men \'00 å stå i noen tid blir dell tykk
og får en ganske annen lukt Cllll bær
oljen.

Det \'ar en alminnelig skikk A bruke
eiller!okk til Ølbrygging i stedet for vann.
Ølet får herav en frisk smak. Demle
skikk har rimeligvis holdt ~g like fra
hedendommen eller snarere- fra den tid da
man ikke kje-nte bruken av hUlllIe. En
empyrennJatisk olje kan lages av tiller
treet ~ fØlgende måte: tprt tre sages i
IJassende stykke-r, som klØves i mindre
deler. Disse pakke-s sammen med ende
trt'C't opp, sl fast som mulig i en jern·
gryte-. Demle hvdves no o\'er en utsliu
kvernstein som ,·e-ude-r den hule- sid~'

opp, slik al gryten kamnler lil 3 Iiggt
midt over hullet i steillen og under dennt
innrelter man en re-Ilne. gjennonl I\\'ilketl
den \·ed deslillasjOllen dannede olje dlel
tjære kan renne bort. I mangel av con
k\'ernstein kan nJan ogsii danne seg ti

passende underlag av leire-. med del nØd·
vendige avlØp lor tjæren. eller mali kall
også gravC' ned i jordeu con anne-n gryte
av samme størrelse og bruker denne som
unde-rlag. Men i alle tilfelle må kanlen
av den gryte- hvori tre-e-t fins. kittes nøy
aktig lil med leire for .... hindre luftens
tilgang. Rundt om gryten vedlikeholdes
no en passende sterk varme iuntil einer
treet er forkullet og tjære-n dryppel ned
i underlaget.

No da vi som aldri før har lært å ta
vare l,å alt som naturen kan gi. plukker
man blad, bar og frukter til b!ldc lllellllC'
sker og dyr, men ingen taler om eineren.
BAde almenhet og myndighetcr har glemt
]uniperus eonnnunis. Og dog er den
verdifull llå mange måter. ikke minst på
det farmasØytiske: område. En fremstå
ende amerikaIlsk vitaminforsker har imid
lertid begynt å undre seg over hvorfor
de gamle etrusker allerede i det ellevte
lrhundre r. Kr. anbefalte kull av einef\'ed
mot kramper og romeren Cato i det nest
siste århnndre r. Kr. forordnet einerbær
mot uriuvegbesvær. Hvorfor har del i
uminnelige tider vært brukt å blande
toppskudd av furu og eitler i IlØdbrØdet
og seinere 3 fore kaniner med bl. a. einer
bar for at de skal f3 en vakker pels?
C-"itaminer er funnet i rikelig monn, li
keledes A-,·itaminer.

Vi har ovenfor omtalt at eitlereu kan
brukes til rØyking av matvarer. Men de
fe-tesle blir i alminnelighet best i smaken.
Det til rØyking brukte bar kan etler ut,
koking gis som nØdior til husdyr. Under
svær fomlangel kan fersk bar a,' einer,
gran og furu bli meget verdilullt som
IlØdfor. især da det er sl leit 3 skaffe
om vinteren. Dyrerle reagerer en del

Personalia
Ensom landspike ~ intert':;sert i

dflve:;aken ~ }fnsker å korrespon

dere med ell grei herre i bra slilling,

alder 25-35 år. S"ar Øn~ke:; og
100·es.

Billett merk. «Straks~.

En dame pm.ker å korrcspomk.·c

med en grei herre, alder 25~35 ar.

DØv dame pnsker ;\ korre:;pon

dcre Illl'd en kjekk og grei herre.

helst troende. Fra 2-1--30-år:;-al

deren. FOIO Øll~ke:; og lovc:;. BilIelI

mrk. «"åren 19-13~ i «'I'. og T.:t
~--

Gjcnte fra ,'e:;tlandel. 29 år

:<krivt'r: Guuer i sØr og nord. ~bl

og \'(':;1. skri\' til meg Il\"a du likel

I~sl. Intere"sert i sport og frilufts

liv. .\ld("r fra 2&--38 tir. FOll)
Diskresjon.

jeg cr hpy. 28 år, håmh'crkcr. jin

sker bekjentskap lIled t'll ung darile

ca. 23-30 :Ir. Kino, turer og hyggc

Hvis sYl11pali. ekteskap, 1"olu jin·

ske:; og lovcs.

HillelI lllerk. "ElI:;Ul11».

Forlovebc ell inngått mellom fri,.
i\[agnhild H.ingcll og herr !{agllar

Aspelund. hegge Oslo.

:'IlagnIls Haugen, Oslo. fylte 7.
juni 70 år.

jan Eriksen. Oslo. har fåll jll

stisdeparlemenlets tillatelse lil :"l

anta navnet Stenklopp.

ol'erfor det kvae-rike tmnet, mt'1I fjernes
dent, Illeier blde hester. stor- og småfe
~ ete bargrpilt som lages \'ed å hakke
baret og le-gge det noen dØgn i kalt vanll
e-Ue-r dampe og skylle det, h\'oned man
gjør det temmelig frin for kvae. Mange
len ~ melk har gjort kah'C'Oppdrell til
el stort problem. især for srrnbrukere.
I noen grad kan formelken drØ}'C'S med
e-Uer fullst~ldig erstattes av avkok på

eillerbar, helst med påsinende bær. El
ler ~ bare ei'lerbær. Disse innt"holder
druesukker, plnss æterisk olje-. pyens}'n·
lig \'elsmakende for dyreile. som eter det
med begjærlighet.
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Fra «SwlIsk Lakartidllillg» liell
ter vi llcdcnst<'icm)e leseverdige ar
tikkel av doktor Hah'or Bjorl..',
1/1(111I1:

Rådgivning ved I'alg av hØre
apparater er en viktig del a\' arbei
det i dØveforeningene. For det å
kjØpe et hØreapparat er en lIIeget
vanskelig affære og del finnes utal

lige hf~reapparater som ligger stø
vete på hyllel" og i skaper. fordi de
har sviktet <len drives forhåpninger.
r clen anledning har mange lokal
foreninger anskaffet seg en mest
mulig komplett samling av alle slags
hØreapparater. slik at de tunghØrte
elter lægculldersØkelscll kan få'hØve
til å uteksperimentere sin illl1'stiJling
til de forskjellige typene.

l Sverige har en slike apparat
samlinger i Goteborg og Stockholm.

Når hØr så den dØve skaffe seg
et slikt hØreappatat?

Jo, når hallS hØrsel er sunket så
meget at han har vanskelig for :i
fØre en alminnelig samtalc eller for
fl passe arbeidet sitt, og dette vil

igjen i sin alminnelighet si når
kOllversasjollsavstanden er under to
meter.

De fleste Ønsker seg Cl usynlig
nppatat. hvilket er forståelig, men

for alle disse apparatene gjelder det,
al jo mindte de er, desto dårligere.

Det vil si for hØre-lll/"rrs ved·
kOlllmende.

M. h. t. de cll'ldl"ish~ hØreappa·
ratene så har det jo lykkes å gi

dem en form som er ytterst tilfreds·
stillende Ill. h. t. «diskresjon» og
allikevel kan de være effektive.

Derfor vil no de aller fleste ha
elektriske hØreapparater.

Men for mange former av dØvhet
passer ikke denne typen allikevel.

Den passer i gru linen heller ikke.
n;lr flerl' personer samta1cr, for del
elektriske apparatet gir alle stcm

1\1er telefollldang og gjØr det van·
skelig for den dØve !t oppfatte hvem

~Ol1l egentlig taler i Øyeblikket. J
slike lilfdle er derfor cn bØrelIll' _
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et «horn» - å foretrekke. Likeså
hvis en vil forsterke Iydeu på !en
gere: avstand, f. eks. ; !ealer eller
prl et foredrag.

Det elektriske apparatet er nem

lig i seg selv så å si dØvhØrt og
oppfaller ikke lyd på lengere av
stand enn 6-8 meter.

A anskaffe et apparat bare til
bruk «ved hf~Ylideligc anledninger»
er heller ikke finskelig. for ell må
vennc seg til detl uvanlige klangcn
50111 lyden mr og hvis ell så bruker
del elektriske apparatet bare «ve(l

hØytidelige anledninger» så IIØrer
e11 absolutt ingen ting! Det samllle
gjelder personer sonl er uvant med

å tale i telefonen. de vil ha megel
vanskelig ved å oppfatte hva det

sies til dem i den andre enden av
tråden. Men for andre er de elek

triske apparatene uUllllværlige og
utmerkede. Særlig populær ('l' dell

såkalte benledningstelefoncn blitt,
('n ypperlig medhjelper for mange,

men dessverre så kostbar både i
anskaffelse og bruk (innkjØp av

batterier) at den ikke passet· for
mindre vel bemidlede mennesker.

l den seinere lid hal' en i Eng

land og U. S. A. kunnet kjØpe en
type apparater SOI11 er framstilt et
ter radioprinsippet. Den amerikan

ske koster 1(X)() kroner, og er ifØlge
doktor Lellnart l-:Iollllgren i Stock
holm - som har arbeidet meget

med disse problemene - liten den

minste bilyd og med en naturlig lyd,
slik som det beste telefonapparat
På l-!olmgrells initiativ har en i
Stockholm opptatt fabrikasjonen av

den slags apparater. 6 stykker el'
allerede i bruk og virker' meget til
fredsstillende. Prisen er 350 sven

ske kroner, og «vedlikeholdsutgif
tene» (d. e. batterier) kommer på

25 kroner året. Men disse appara
telle blir relativt store og tunge.
slik at en ikke kan h:.ere dem med

seg og deres bruk blir derfor inll

skrenket til selvc arbeidsplassen el
ler forelesningssalen.

Tunghf.inforeningenc fors~lker til
like i cn viss utstrekning ti hjelpe
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ubemidlede dØve til :\ få slike ap
parate!' gratis.

. Denlle form for hjelpsomhet hal'
enkelte steder alltaU helt storartede
former. Den franske scntralforening
i Paris har i lØpet aven del år delt
ut hØreapparater til en verdi av
170 000 franes, og den danske for

cningen «TunghØrtes Vel» har i
1936 forært bort apparater for ikke
mindre enll 27000 kroner - et
overraskende stort belØp som ho

vedS<"lkelig er tilveiebrakt gjennom
foreningcns pensjonskasse. I Gote
borg fikk 0111 lag tyve mennesker
hØreapparater gratis i 1936.

På mange hold fØres det en intens
kamp mot alle slags hUlllbugappa
rater. Framstillingen av slike hllm

bugapparaler el' sikkert noe av det

mest lØnnede en kan slå seg på. Et
apparat som reklamerer meget er
"«Vibrafonen», og denne har fJel'c

steder i ullandet vært gjenstand for

inngående undersØkelsel', hvilket
har gitt det resultat at de Cl' ab·

solutt verdilØse Ildet tyske tids
skriftet «Der IGmpfer» har jeg

fUnnet den opplysningen at Bres
lauer Horkapsel-GeselJschaft i de

seinere 7 årene har solgt sin verdi·
lØse hprekapsel i 30000 eksemp
larer for et helØp av l mi11lion riks·
mark!

Og eksemplene kan llok dessverre
forfleres 1

De Christianer
og Frederiker.

Il.

Vi har i en tidligere artikkel
kortelig resymert den dansk(nor
ske) kongerckke fra Christian I og
til Christian X (den noværem1c
danske konge).

Vi skal i dag berettc litt Olll hver
av de fprste Christiancne (og

«gjemmer» de andre samt Fredcri·
kene til et seinere hf~ve) :

Christian '/.
Han ble fØdt i 1426, hIl" konge
j-i4R og regjerte i Danmark-
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Norge fra 1448. i Norge fra 1450
lil sin dlle:! i 1481 ~ ahs.~ i rc~pck

live 33 og 31 år.

Han var sØnn av grev Didrik den
lykkelige av Oldenburg og nedstam
mel på morssiden fra den tidligere
danske kongeslekt. Da Christoffer
av Bayern dØde som dansk-Ilorsk
konge (Christian Ill) i 1448. hen
ledet den sØnderjydske hertug
Adolf XVIII de danske stonllcnllS
oppmerksomhet på sin søstersønn
Christian (Christiern) og han ble
så valgt til dansk konge. idel Chri
stoffer av Bayern val" harnlØs. To
[Il' seinere ble han til like valgt lil

norsk konge etler at vi her i lan
det i to år (1449 og 50) hadde
cnØyd. oss med Karl Knuisson
Bonde - en svenske. Danskparliet
i Norge vant overhånd og fikk som
sagt valgt Christiern til norsk konge
og han kroIlles 1'rondhei1ll~

domkirke i 1450.
Det er ikke denne artikkels hen·

sikl å gå i dt'faljt'r. Vi innskrenker
oss til å nevne at han d~Sde i 1481
og etterlot seg 5 b.....m. hvorav den
cld~tc sØnnen Hans, fsSdt i Anlhorg

1455. ettefulgte ham.

Chrisli(lll fl.

Christiern var sØnn av ovell
nevnle Hans J, og flJdtes i 1481,
samme år som farfaren dpde. Chri·
stian I [ hle konge ved farens dØd i
1513. Han var allerede i 1487 god·
kjent som dansk tronfØlger og i
1489 til like som norsk. Som barn
hadde han oppholdt seg flere gan
ger i Norge.

Kjent er hans seinere forhold til
Dyvekc. som jo er omtalt i mange
litterære verker.

Han var skildret snart som Cl

direkte grusomt menneske. snart
SOIll en blfft og sympatisk naitIr.

l-lans regjeringstid fikk en hrall
ende allerede etter 10 ;lrs forlØp.
idet han i 1523 måtte forlate Dan
Illark på grunn av den stigende
antipati imot ham. De danske bØn·
der hadde atter tatt saken i sin egen
h:"l11d og innkalte som n)' konge en
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bror av den avdpde kong Hans. far·
bror av Christian Il, og satte ham
på trollell under navnet Frederik I

(Frederik I var alts.; sØnn av Chri·
stian l!!)

Christian I I var lenge i landflyk·
tighet. hovedsakelig i Belgia. Han
drog til Norge i 1531 og forsØktf
å gjenerobre landet. lIlen ble slått
og sau i fangenskap i Sonderborg
hvor han ble til 1549. Derpå fØrtes
han til Kalundborg, hvor han dØde
i 1559. Han var da 78 år gammel.
men bare i 10 dr var han konge.
En merkelig skjebne.

Chrislirm Ill.
Han \'ar sØnn av Frederik l. og

fØlgelig fetter av Christian Il. Han
ble fØdt i 1503 og var altså 22 år
yngre enn Christian JI. Ved Frede
rik I's dpd i 1533 ble han konge i
Danmark-Norge. på et tidspunkt
da Christian Il enllo levde (som
fange i Soderborg). Han var
Lutheranismcns forkjemper i Dan
mark-Norge og innfprte reforma
sjoIler i begge sine land. Han dØde
i 1559 og ble l>egravd i Roskilde.
Han var alts.li. konge i 26 tir.

Christiall IV.
Denne tlln;ltelige populære konge

(ikke minst i Norge, som han
gjorde så meget for) ble fØdt i
1558 som sØnn av Frederik I I SOlll

igjen var sØnn av Christian Ill.
(Fra 110 av begYllner dell epoken
da hver Frederik var sØnn aven
Christian og olllvendt).

Christian IV ble konge ved fa
rens dØd i 1588. Mest kjent er hal1~

anlegg a\' byene Christiania 1624,
Christiansand (S) 1641 samt
Kongsberg og RØros. Hall hadde
virkelig fantasi og for::.tåelse. fOl
meget som tiden higet etter. Han
var konge i 60 dr!

Hans ekteskapelige liv lot meget
tilbake å Ønske. Han hadde 15 barn
i sine to ekteskap og svært mange
utenror ekteskap. Han dØde i 1648
samtidig med 30-ån,krigens avslut
ning og ellerfulg"tes av sin sØnn
F'rederik IlT. (Forts.)

Nr. 5

Når blir det bedre
i verden?

Nllr folk går f1ittigue i kirke og min
dre pli kino og teater.

Nllr menn vilde bekymre seg mindre
om fornøyetser og rmor om sin familie.

Nllr hustruene mer vilde tenke: min
verden er mitt hus; der hØrer jeg heime

Nlir enhver mann har oppdaget: min
hustru er den beste: og h\'er hustru: det
gis en god mann, og det er min.

Når ungdommen igjen har I~rt 3 tid·
lig holde del sjeUe bud.

Når barn igjen begynner ~ vise ly·
dighet og ærbØdighet for de eldre.

Nh i litteratur og kunst smuss og

skilt ikke mer blir t3lt.
N~r beskjedenhet. enkelthet, sØlllllle·

ligh<'l og orden igjen kOllllller til ære.
Når en innskrenker sine fornØyelser

og atSllredelser til det minste mål.
Når en gir mer istedenfor li. bruke

befordringsmiddel. og \'ender sine skritt
mot Guds skjØnne natur.

Når en griper f1iuigtrt> til bibel og
salmebok enn til kortspill.

Nlr en betrakter alkohol og nikotin
ikke som venner. men som farlige fiender.

Nllr enhver vil regulere sine utgifter
etter sine inntekter.

Nllr enhver har lært å se nl"CIol'er Of!

ikke OPIM)ver for å bli tilfreds med siu
lood.

Når sØndagen virkelig blir Herrens
dag.
N~r enhver daglig vilde unne seg en

liten stund til samvær med Gud.
Når enhver bad, når han ikke arbeidet.

og arbeidet n~r han ikke bad.
Når en betraktet ethvert medmenne

ske SOlli sin bror.
Nllr enhver bar li\'ets tilskikkelser som

Job.
Når enhver daglig tenkte: denne dal-:

kan bli den siste.
llada/ells Mrl1i!J1Ir/s/>/tllf.

Rettelse:
rorbundsheretningell er det illll~

snekt'l ~g en feil i sp. 3. avsnitt 2.
Det skal stå: Herr Berge ble if$llgc
møtets referat hjertelig takket O!'\· ..

istedenfor: herr Hauge ble osv.
I regnskapet for \V. Ramnes le

gat skal det stå på utgifter:
Anbrakt i statsobligasjoner:
I obligasjon Norges I-I)'potck

b.'\llk 3 V2 pel. '''n av 1941, Serie
2a ~'r. 30000.00. i!;tedenfol'
kr. 3000.00.
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Ved .Solgull..

Få. dagsaviser i Norge har en
nyttigere medarb. enn eDoplmin.
For det første er han jurist av
3',kr, for det anllet 1'1/ hel dr! nyt
tige ting av Iro1ll))'. bl. a. filatelist.
litteratur-interessert, bokkunst
interessert og geografisk interes
sert. - Vi gjengir hans lille serie
om .Verdens storbyen som en ut·
merket smakebit for .T. og T.t5
lesere. Rtd.

LillestrØm og Strømmen og lill til bortp.\
\'ekten så. er Oslo Ilraktisk Ialt ell halv
millionby - og det var egentlig det den

helst skulde være.

Det lius omtrent 50 millionbyer i \·er·
den og ca. IJO som teller en halv mil·
lion eller derover. Disse byer har jeg
stilt samnJ<'n etter størrelsen i en tabell
som skal offentliggjøres etter hvert. Det
er ikke sl lell å stille opp en slik tabell,
for kildene er svært ujevne og usikre.
Enkelte land har regelmessige og pi1ite
lige folketellinger og offentliggjØr resul
tatene på. lett tilgjengelig mlte, andre
kan bare vise anslagsvise beregninger
som ofte llok er svært foreldet i dag.
Og ikke to land gjennomfØrer sine tel
linger pa samme mite. Dessuten er der
lIoen som nøye følger bygrensene og
bare oppgir tallet for kjernen i en by
som kanskje er vokset langt ul over lan·
det - mens andre regner med den Her·
neste bebyggelse som har noen tilknyt
ning lil byen. Endelig er det noen byer
som Ili grunn av dagens situasjon vok
ser med rivende fart mens andre star
stille eller glr tilbake.

I tabellen har jeg prØvd å skifte vind
og sol si likelig som mulig. Overalt er
de nyeste tellinger eller beregninger tatt
med, men de nyeste er ikke bestandig de
II11iteligsle. For en rekke byer mangler
dessverre nye talt, India hadde folketel
ling 1931 og 1941, men jeg har bare
byenes innbyggertall fra 1931, de kines
iske oppgaver skyldes en beregning fra
19.36 og for Frankrike er det ingen sei
nere telling elin 19.36. England hadde sin
siste folketelling i J931, mell en del stor
byers innbyggertall ble beregnet i 1938.

Ellers stamllIer de aller fleste OPllga
ver fra de siste felll år. Men selv innen·
for denne korte tid vet vi med bestemt
het at mange byer har gjennomgitt en

sen. På denne mite kan den dØves cn
50mhetskjensle overvinnes av lllusikken,
som han selv ikke hØrer, mel! SOm over
føres til ham av de hØrende, om han kan
gripe forbindelsen og holde den igjen.

Du gir kanskje lil juleotten. Du hØrer
ikke orgelet og ikke ~Imesangen, men
du ser lysene brenne, varme og klare,
granen reiser seg mot hvelvet, og du
kjenner deg ikke ensom, for du er en
av de mange som denne morgen glemmer
deg selv og d!H strev. De som lytter og
synger er ikke fremmede. Kjenner du,
hvordan de finner fred med seg selv, så.
har også du funnet fred med deg selv.

~jennom

musikk.

som gir hans nytelse dens virkelige inn
hold. Han gledes fordi andre gledes med
ham. Ogd den helt dØve - og den som
skriver disse linjer er en av dem - har
her en gledeskilde. SkjØnt hall ikke hØ
rer tonene sl kjenller han rytmen: tone
bØlgene nlr ikke hans ører. 1IJ<'11 luften
omkring ham blir levende. Og de som
lytter formidler på en måte sine inntrykk
til den dØve, h\'is denne har evne til å
kjenne seg innenfor, ikke utenfor, kret-

L
Helt fra menneskehetens eldste tider

har de store byer øvd en eiendommelig
tiltrekning, de har lokket med e"en
tyrets glans, med lØfter om veldige rik~

dommer og underfulle Ollpleveiser og har
bestandig trukket folk til seg fra alle
kanter for bare å. male dem sønder i sitt
umettelige krav om stadig flere innbyg
gere. Men forgjengernes sørgelige er
faringer skremmer ikke de eventyrlystlle
av i dag, storbyene lokker som de alltid
har gjort.

Hvor stor er elI storby? Hvilken by
er aller størst i hele verden? Atle spØr
og alle vil gjerne hØre svaret. Og en
hver slorby med respekt for seg selv
sØrger for 1 vokse uten opphør, utvider
grenser, innlemmer forsteder, teller og
regner og teller igjen for i vise at den
er landets største om ikke verdens, at
den virkelig er millionby - eller iallfall
halvlllillionby. Og nytter det ikke med
bare byen og forstedene, så. tar den med
nabobyer og byer lenger borte inntil den
endelig synes den er blitt så stor at tallet
kan publiseres, kanskje kommer da by
ens navn Id. fØrste side i utenlandske
aviser.

Vi kjenner litt til det her heime. Oslo
romllIer bare 271 000 innbyggere, men tar
vi Aker med blir det 389000, fØyer vi til
Bærum blir det 410000 og slenger vi
også Asker og Ski og Oppegård og

L

ogDøvhet

Disse to ord \-ekker, nliiT de sidestilles,
et tr('(lie i COIlS bevissthtl - IkethovclI.
Hvem har ikke sett Beethoven. Hvem
har ikke sett en gillS3vstPIHling av detle
~kaJlerhode med dets ujevne fOflll, som
al' el indre trykk formede panne, med
Ilens grublende. men heller ikke.' innat
vendte blikk. med dets bitre og enda
milde lepper. Uro og harmoni. motgallg
og seier. sorg og en alt overveiende skap
ende kraft taler ul av hvert trekk. Beet
hovens ansikt bærer llreg al' del valg
spr~k som ledet ham gjennom hele hans
liv; glede gjennom lidelse.

Men dØvheten var ikke for Beethoven
bare et hinder som var til for lover·
,·inncs. Det gav ham hans indre samling
og den isolering som kreves for hvert
nytt og selvstendig verk. Det ligger kan
skje en dypere mening i den ofte anfØrte
satsen: Det som stort skjer, skjer stille.
Med dØvheten fulgte for Beethoven som
for lJ<'sten aUe dØve også dette uavbrutte
brus som fra et bruse:tlCle v;l.llllfall. 
Av denne nye prØ\'else gjorde B«thoven
et lydig verktØY. Det sies at han i de
seinere arene av sitt Hv bygde sine sym
fonier omkring bruset og tonene i sine
ører. Disse meningslØse lydene ble byg
ningsstej[l('lJ<' i hans musikalske verk, de
\'akte nye toneganger til live, de lot seg
til sist lydig formes etter inngivelselI og
stemningen. 51 ble lidelsen til glede,
først for skaperen selv, siden for millio·
ner mennesker i århundrers lØp.

Musikk er ikke hare de toner som hØ·
res j musikken kan tenkes og kjennes av
alle, liksom den engang bare kjentes og

tenktes av tonesetteren. l et brev til en
barndomsvenn skover Edvard Grieg: eSå
skal nok den tid opprinlJ<', hvor vi sam·
men jubler mellom tindene, mens den
klare luft gjenlyder av det uforglemme·
lige .....t, og så fØlger et notetegil,
enstrØken g. Denne tone ehØrert Grieg,
nlr han tenker på. den hØye luften over
Jotunheimens hvite tOPller. Det er hØg
fjellets tone som klinger i hans indre.

Men vi kan gl et steg lengre. Tonene
kan eoversettest i farge, musikken kan
fornemmes med andre sinIl. Carl Jonas
Love Almquist sier i et av sine skrifter
at trompetens tone er rØd, filolinetls tOlle
er bli. Det finnes ikke så skarp grense
mellom våre sanser, som vi ofte tror, og
for den dØve er hukommelsen et samband
mellOI11 det engang hØrte og de toner SOI11
han no bare eSert.

Den som nyter en symfonikonsert er
ikke ellsom i sin nytelse, og det er delte
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L A~NO~ SIKULAND
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Telefoner:
Hovedkontoret Langesund
lng. Skuland privat
t agerei StallheJle
Avdelingskontorer: Risør
Tvedestrand
Arendal 2490
Mandel

LANGESUND

17
91

272
166
202

(3 g.)
1431

SPRENGNINGSARBEID
FUNDAMENnRING • HUSBYGGING
SPESIALITET:
JERNBETONG • KAIER

8665000
7380 000
6779000
4963000
4339000
-1137000
3533 000
3490 000
3!94 000
3191000

rent utrolig hurtig ,'ekst, "i kan hare
tenke på en by som Chullking - d...n III~

allikevel i tabellen føres OIIJ) med tallt"l
fra 1936.

I dag kan vi passende begynne med tie
10 storbyer som har over tfe rnit1iolll'r
innbyggere hver. (For hver by anf~irl,'S

el ru"stall som allgir nllr tellingen el1t"r
beregningen fant sted.)

I. l.01ld01l J939
2. New York 1940
3. Takie 19-11
4. Paris 1936
5. Berlin 19-10
6. Moskva 1939
'l. Chicago 19-12
It Shanghai 1936
9. Osaka 19-11

10. I.eningrad 1939

LI.
T min fØrsle oppstilling av \'erdcns 10

største byer er 2 av de aller største 0PI)
fØrt med lillegg av sine forstWl:'r, det
gjehler London og Paris, Disse to er
naturligvis organisk sammenhengende
med forstedene, men administrativt skil
ler de seg ut fra de andre byer.

London er egentlig elt av de 49 grev
skaper som England administrativt er
oppdelt i. Dette grevskapet London dck
ker olllkrillg" 300 kvadratkilometer' og har
et folketall p~ 4094000. Mell hyen (lar
forlengst vokset ul ovcr disse grenser
og inn i gre\'Skallellt' ~liddll'ssex. Hert-

ford, Essu. Kent og Surrey. I 1899
skaptes så et n)'lt adlllinistrati\,t begrep,
:MetrOI)Qlitan District of London, som
fikk ensartede bestemmelser med hensyn
til IKlliti, trafikk, sunnhetsl'esen etc. Her
med forståes det mooerne Stor-l,olldol1
som omfatter byene City of London og
\Vestminster sann 27 andre bykommu
ne-r, alt sammen innenfor en radius av
15 eugelske mil fra Charing Cross. Stor
London dckker et areal på ca. 1760 kva
dratkilometer (Vestfold er 2340 kv.km)
og har pr. 1939 ct beregnet folketall på
8665000.

I virkeligheten er hyen enda større.
den har naturligvis ikke stanset i vek
sten i 1899, og da man i 1935 tok opp
arbeidet for om mulig å begrense til
strØmningen av nye bedrifter og inn
byggerc~. regnet man at minst 10 millioner
mennesker bodde i Stor-London og byC,r
som har ,'okset organisk sammen med
delL

Nrll' Fork er en by SOlli omfatter de
fem kretser Bronx, ManhaUall, Brook
lyn, Quccns og Richmond, Ved folke
tellingen I. april 1940 var innbygger
tallet 7 380 259, hvilket representerte en
Økning på 6,5 pst, siden tellingen av 1930.
Byen dekker et al'eal på 770 kvadrat
kilometer (omtrent som Oslo, Aker, Bæ
rum og Asker tilsammen). Man har UIl

dertiden OllCrert med begrellCt Stor-New
York som etler 1930-tellingen skulde ha
10 901 000 innhyggcr~, Men ~Ictte er en

nokså luftig kOnstruksjon, 11\'01' man reg
net med byer fra tre forskjellige stater
(New York, New Jersey og COllnecticut)
og fikk et landområde på 9420 k1'klll
(eller omtrent som Østfold og Akershll~

fylker tilsammen). Denne kjempeby 011\

fattet da byer som lå over 70 kilometel'
fra New Yorks 5entrum, omregnet til
norske forhold vilde det si at Tøllsher/o!:
og Kongsberg var forsteder dersom
sentret ble j)lasert i Oslo, En rimelig
beregnet Stor-New York vil foruten dell
egentlige by omfatte og5å byelle på vest
siden a\' HudSOll-elvell, Hoboken. Jerse)'
City, Bayonne etc. hvorved innbygger
tallet belØper seg til IIØyaktig 8 millioner,

1'okiø vokste enormt \'ed et bYUlvidcl~

av 1932 da grensene ble trukket med {'n

radius av ca. 15,5 km fra byr-ns sentrunI.
Innbyggertallet var dengang ca. 2 mil
lioner, men det ble opptatt s.t nye byer
og småsteder med 2916000 illndnr-re,
slik ;.It Tokio sprang fram på tredjel)las
sen blant verdens storbyer med 4 986 400
innvånere, Denne tredjeplassen pr siden
beholdt ganske ubestridt og snart hor
det 7 millioner japanere i hovedstaden,
Byen Paris har egentlig bare 2830000
iunbyggere, lucn det er bhll alminnelig ~

regne lIIed Stor-Paris, omfattende for
Sleder. Bygrensene går egentlig barc til
vollene pli de festningsverker som Louis
Philillpe bygde i årene 1840--44 og
disSt' grellser fikk Paris i 1861 ved et
dekret av Napoleon Ill. Innbyggertallet



Nr. 5 HG N OG TAL"'E'----_ 105

THIIS & CO.
Jern, og Bygningsartikler

Vis å vis Vestbanen

~tcg fra ca. I 300 000 til 1696 000 i 1&)1.
til 1750000 i 1870, og var ve<! siste år
hUlKIreskifte nldd OPll i Z 700 000. Sam
menliknes <let med vlre dagers tall, så
Slll'inger dd i øynene at den indre hy
forlellgst er helt utbygd og ikke gir ,)lass
lil noen ul\'idelse - den olllfallU bare
JO hadratkilometer (5 ganger Oslos
areal med 10 ganger dellS folkemengde!).

Paris har altså SlIreng! rammClI, men
når man skal avgrense Stor-Paris fØlges
ikke byen slik den virkelig har vokset
seg uto\'cr. Det alminnelige er at man
fører OJlp departementet Seine som ens·
bet)'den<!l: med SlOr-Paris og det er delte
dep;arlement som ved tellingen i 1936
llildde ~ folketall på .. 96J 000 innenfor et

område ;1\" bare -ISO k\'adralkilomeler
(mindre enn en trMjeparl a" Londol15
areal). Men Paris har 1m enkelte st~r

ikke nådd fram til gr('n~ne: for de:[>arte:·
lllellt('t Sein(', d('rimol har by<'11 mang~

steder \'ok~1 ~g inn i !':t i1mll':t av Fr.l11k·
rikes 90 dl:partem!':nt!':r, lll':mlig Seine et
Oi~. Eli skikkelig bC'reguing av folke
tallet etter byens "irkdige utstrekninJl:
har jtg ikke kunnet fimll':, sA vi får
godta den gje:ngs(' ollilfatnillg og si
-I 96J 000 innhyggere for verdens fjerde
største by. (Del kan nevn('s at ved en
utdeling av rasjoneringskort i februar
19-1] anslo man innbygg~rtallet til
-12-17957, men e:n slik bC'regning er na·
turligvis lite! slole llå. Man kan imid
lenid gå ul fra al befolkningen er min·
~ket sterkt elter krigen).

lIrrliu er en telllmdig ny by, for 250
lir sidelI hadde dcn bare .30 000 innbyg·
grrc, for 200 år sidcn var det vok~ct til
I'd lUO UOO og seIl' for hundre ;11' till>:lkc
I'ar dell ikke stilrre enn Oslo i dag, den
hadde hare 323000 innbyggere i 1840.
FØrst omkring midten av forrige årlnll1·
dre bil." del riktig fart i byens I'ekst, dCll
tclt{'t nesten en halv million innbyggere
da brgrensene ble utvidet i 1861, og da
dl'n fransk.prpysiskc krig brØl ul i 1870
hadde Berlin 745000 innb}'ggere (I mil
lion mindre: enn Paris 11.'\ samme tid).
SOllI det nye administrative s('nlrum for
Ty~kland gikk den h('r('uer fram med
kjeml~skrilt, i 1890 er folk('tallet
15i9000, i 1910 l13.ssere:s d('n allTll':n mil·
lion, men sl ble d('t ~I stillstand som

VaIlfl4Ucietl<>
5MlIJWUfa8'UM
K, KriSlians('n

HAMAR - Tddon 1352

Dører, vinduer, trapper,
jnnredninge~

ikk~ bare skyldle~ l'erde:l1~krigen, 1l)('11

også de altfor trange grcll~r. I 1919
\'ar det 1980 000 innb}'ggere, men lr('1
etter skapes Stor-Berlin som en ~Iv.

stendig provins med et areal på COI. 880
kvadratkilometer og ~I fordobkt folke
lall. Seinere har Økning~n YZrt lit('ll, fra
.f02HlOO i 1925 st('g !all('t til -1347000 i
1930, sank så til -12-13000 i 1933 og er
sidell langsomt kommet nesten 0(111 til den
tidligere hØyde, for 19-10 ble oppgill at
Berlin hadde: -1339000 innbyggere.

Jfosin:a ~r ikke særlig gammel, nll':n
,'anl sin hovedstadbC'trdlling i den tid da
det moskO\'itiske rike \1t\'iklel 5<'g fra
storfyrst~dØmme lil tsarrike. I 1328 ble
d~n residens. omkring !r 1500 hadde den
100 000 innbygg('re og i 1571 var tallet
fordoblet. r 1711 Hyllet Peler den Store
residensen lil St. Petersburg, men ~Ios·

kva for~satte å vokse, lakket være sin
geografisk heldige posisjon. P! NallO
leons tid hadde den ca. -100 000 il1nb}'g
gere om vinteren (men bare ca, 250000
om sommeren) og omkring 1870 passeres
den førsle hall'e milliOIl, meliS millionelI
blir nådd i 1897 og Moskl'a har temme_
lig nØyaktig 2 millioner iunhyggere (In
den rllssiske revolusjon bl'ytel' ul,

Revolusjonell ble både Ødeleggende (J~

ansJlorende for byen. Den ble Ilemlig
gjort til rikets hovedstad 1-1. mars 1918,
men krig og hunger avfolkel Mosk\'a s;\
dell i 1920 bare hadde ca. 800 000 inn·
byggere, D.a ordnede forhold ;nntrfJt!te
('tterat Sovjet-Sall1veldet var 0llpr('llet i
1922, vokste byen med ,amerikansk> fart,
i 1926 er innbyggertallet 1019000 og i
1931 allerede 2781000. Byggevirksolll'
h('ten holdt dog slett ikke trin lI1ed Øk·
llingen i folketall og da byen all('rede i
1933 hadde fått 3663000 innbyggere, \'al
det tydelig at noe målte gjøres. Det ble
så \'edtatt en plan for Stor-Mosk\';ils re
gul('ring og vekst, bC'r('gn('t llå en trin
vis utvikling og med begrensning av inn·
vandringen når boligforholdene og tra·
fikkmidlelle ikke tillot folkeøkning. Som
et fØrste stadium fastsatte n\;lln innbyg·
gertallel til 3,5 millM>tlCr ved ytterst
strenge bestemmelser for innrei~, 0(I1l
ho1ds- og arbl"idstillatelsc: og det gikk bra
til en bC'gynnelse, for i 1936 \'3r innbyg
R:ertallet gåll ned lil 3642000. EIt('r

A.S

den I'lanlagte ulI'idelsc: al' trafikkmidlen('.
undergrunnsbane. 4 nye broer o\'er Mos·
kva-elven ('te. bl(' det så et rykk frnm
o\·er igjen slik at tdlillg('n a\' 1939 gav
4 137 000 il1nbygg~re som resuhat.

Chicogo er det aller største e\'entyr
b!;l.nl storby('ne. I 1818 bodde det fire
nybyggere hvor e1l'en Chicago faller ul
i Michigan-sjøen. (Chicago bC'tyr anta
gelig: cH\'or den \'ille lØk blolllstr('r~

og komnær av OjiOOa-indialærllC'S ut·
trykk sji.kag--ollg,) 1 1&31 \-ar det en
liten flekk, i ISJ3 ble den ladested og i
1837 by, Da hadde Chicago -1179 inn·
byggere, ~Ien borgnne "ar foretak
SOlllllle, d(' bygde ul havnen og: grov ka
nal til llIilloisfloden h"orelter byen ble
lIaturlig havn for læle dell veldige tra
fikk som over de store innsjøer i U. S,
A. bl(' ledet fram til det midtre vesten,
I 1852 fikk Chicago jernbaneforbindelse
med de Østlige stater og det begynte ell
utvikling SOm har gjort byen til landets
stØrste jerbaneknutellunkt. Innbygger
tallet SOlli i 1850 var 3/}000 ble tidoblet
p!! 20 år så det V<lr 307000 innv!lnere i
Hl70 like fØr den store brann S0111 [Irakt
isk talt utslettet byen. Dell rcistes imid
lertid P;I el par år vg i firet 1900 I'ar
folketallet lllidd 1699000 - med fur
stedere 20080QU. Veksten fortsatte, lil
ll85000 i 1910, l 702 000 i 1920 fJg
3 376000 i 1930, Siden har veksten \'<I:1't
forholdSl'is ringe, eller byens egne bereg·
ninger fortsetter det til J 525 000 i 1934
og 3678000 i 1939. Men den offisielle
amerikanske folketelling i 19-1{) fastslo
tallet til 3385000 Iwilkel bare er 0,2
IlCt. stigning fra tellillgeu av 19JO med
J 376 000 innbyggere, Det skyldes natur
lig\'is at tilveksten har foregiill i for
stedene som imidlertid aldri blir bC'r('g
net ensartt't, Byen Chicago har et areal
l~ 535 k\'3dratki1011æter, lIlen regner man
med hel(' distriktet Cook som dekker
2332 kvkm, d var innbyggertal1t't her
3982000 i 1930 og bC'regnes for 1940 til
ca. 4,5 millioner. For 1925 ble bC'regnet
at Slor-Chicago med forsteder i stalen
lIIionis og nabostalen Indiana, men ikke i
Wi5<'onsin (som forrest!':n ligger 80--90
km borte) hadde 3986000 innbyggere,
En IJtor('glling fra i fjor gir 3533000 som
innbyggertall for selve Chicago b"
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6lir Skjorter og Snipper lios

Jo"tfummet

anteelte.

CENTRALBORD 61910

totiale

KJEMISI( IHH~flll OG ~AIlV[1l1

B·UlticLer LDnGE

en dame fra Goteborg. Så begynie
han l11ed korrespondanseundervis
ning og tok realskoleeksamen fal
en del !lr siden.

Etter to års forlØp var han kl,\!
med artium.

Sven johansson forteller beskje·
dent om seg selv:

Han har lest meget i de seinere
årene og no vil han fortsette å stu·
dere matematikk, fysikk og kjemi

ved universitelet i Lund. Det
interessanteste er dog botanikk, siel
han, og det minst interessante Cl

Edda og Brigittalegenderne, 11ll;:11

disse sakene lærte han 5eg allikevel
like omsorgsfullt S0111 det andre.

Strindberg og TolslOY er Sven jo
hanssons favoritt-forfattere.

film og ukeblader anser han for
lØV og tull og politikk mener han at
han er for ung ti! å bry seg 0111

en no.

Sven johansson skal utdanl1C seg
til lærer ved korrespondanseinsti
\tittel," slitter han sin lillt, omtale.'

dene etter hvert fikk kjl:llnskap til
de dØvstumIlles virkelige mangler
og vesen. er dcres lodd blitt en helt
annCIl, men betegncnde far hvor
langSOlllt det gikk med å kOll1me til
klarhet Over dette. er at del f~lr~t i
siste lialvdel av det 17. hundre:\!
ble opprettet skoler for dØvstull1me

På grulln av de d~:lvstl1111111eS re·
lativt lille antall (i Finnland cr tal
let likevel no 0111 lag 4000) og na·

om

En døv student.

, .....s VE$THe'M A 'Le~IRIS~ VA$1(1
'VeL.:vusk.

Fra «Svenska Dagbladet» sakser
vi denne biten:

«I det kull av j-Iermocls privat
ister SOIll forleden erobret dell
hvite studenterluen i Malmo. var
ogs!l en funstendig dØv manll på
20 år, varmlandingen Sven JohalIs

SOll, som avla ell glimrende eksall1en
med beste karakter i alle fag. Sven

Johansson har ikke alltid v:.ert dØv
Han gjennomgikk fØrst den nor·
male folkeskolen heime i Varmlalld.

Han hadde en llsedvanlig leselyst
og fikk hjelp til fortsatte studier av

Liff

At de som er vanstelt av naturen

eller skjebnen ikke nyte\- noen h~:ly

anseelse, er el velkjent og gamIllelt
faktum. Åndssvake og epileptikere
hal' likevel i noen grad vært unntak
fra dette, idet en del naturfolk hal'
ansett dem for en slags hellige. ]'vlcll
de kunde også ansees som besatt av
onde ånder og drives Ul i pdelllar

·ken. Det er ikke å lindres over at
uvilenheten i gamle dager stcmplet

også de dØvstummc som «besatte»
eller åndssvake. «Dum» betydde

for Øvrig tidligere både åndssvak,
dU/JI, enfoldig og stUII/. Om en dØv
stUlll seinere ble betraktet som gal
og derfor «hellig», ,Jar det neppe til
større glede for ham ('nil det å hli
drevet i Ødemarken SOill besatt av
djevelen. Etter at ('n gjenllom ti-

Linne l Paris.

9;J(ls!lef reile

.§rføliet pelle

c-51;,;u!/ Æorrelit

t:pa/iAet per/eld

Den døves minne.

Fra vår kollega «Dovas Van»
henter vi nedenstående godbit 0111

den berØmte svenske botanikeren
LinIle:

I 1738 foretok Carl von Linne en
reise til Paris. Straks hall var
kOl11met dit drog han av sled til
«Jardin du Roi» (Kongens hagc).

•
Der holdt botanikeren Bernhard

de Jussicu nettopp på å undervise
sine elever.

Disse var i ferd Illed å undersØke
en ukjent plante, hvis opprinnelse
de skulde oppgi, men ingen kunde
uttale seg 0111 den.

Plutselig hØrtes en slemme som
sa «Facies amcricana».

Jussieu stuS.':ict et Øyeblikk og he
traktet ham som hadde uttalt Ql"

dene.
«De må være Li11l1e» sa han, fOl

han visste at b.'l.re to mennesker 1'5
jorden slik ved rørste ~~yckas!

kunde ha sagt navnet på den plan·

ten.
Slik traff de to berØmte forskere

Ilvcrandre,

11. februar 1937. årsdagen for

Thomas Edisons dØd. avsl~frtes det
j. Menio Park i statcn New York

en statue av ham. i\'lon1ll11Cntet er
hugget i fonn aven gigantisk glØde

lampe som er 0111 lag 32 meter hØy.
I spissen er det innmontert en 5
meter hØy glØdelampe llled en
strØmstyrke j)å 5200 watt.

Amerikansk og - forferdelig!
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Karosserier for busser, lastevogner
spesialkarrosserier i kvalitetsutførelse

t\lt'lige UfOrlllllcnhet i å «gjøre ve
seil» av seg. er og blir trolig kjenn·
~kapet til {lem og deres egenart li·
kevel ytterst minimal blant almen

hden. Det synes som 0111 en og an·
nen CllllO forestiller seg al den dr"
stummes mangler skyldes mang·
lende forstand eller til og med al
han i Iloen grad er sinllssyk. Men

CI1 kall også få hØre en tvilende
I1l1drcn - og det ikke av helt udan
nede mennesker - en lindring om
hvol" vidt ikke de dØvstul11111e i
eventyrlig grad er utstyrt med mer
enn vanlig intelligens. De dannede
har i alminnelighet heller ikke he
grep 0111 arten av de dØVSltl111l11CS

Illallgler. Kanskje det ikke skader
;"tlllillIlC 0111. til og lIIed her i BOl"gå.

der vi har landets l'ldstc og snan
lOO-årige skole for dØvs11ll11111C. al

{;11 dlJvStllll1 helt enkelt Cl' et menne·
~kt: som fra f~$dscJell eller de ff.frstc
barneår aven eller annen grulIn

(l,ite sykdom). er d~jl' og derfor ikke
~Ol11 andre l11ellllCsker har kunnet
la:rc il lale. .<\ tale lærer ell ved
hjelp av h~'rsdcll. og S<IVller en hØr
~d('n kan en b..,re mangelfullt ken:

srg å tale og del med stor vanske
lighct og bare av spesialntdannedt:

lærere.
l\ICllnesker som er kOllllllet i bc

r~5ring mcd dØvstulIltllc. så som ar
lx:idskal11crater i CI1 eller anncn fa

lnikk e. l.. 1:t'rer snart li vurdere
den dfjvstuI111l1e som en meget dyk
tig arl>cider. Arbeidsgiverne er li

kevel Oftl' tilbtlyelig til 11 underbetale
dØvstul11me. dels fordi disse natur
lig nok ikke i like hØy grad SUll)

htjrcn<1e kan overvåke sine inter

esser, dels fordi en kanskje lllener
at en dØvstul1l - som lett kan 111is
forst:l gitte instruksjoner om disse

Kolonial - Fisk - Kj0tt

Tlf. 89563 • 89118 • 88739

NORDSTRANDSHØGDA

ikke gis særlig tydelig og på en an
skuelig måte - trass i sin 1llulige
arbeidsdyktighet er I,)csværligere å
ha i sin tjeneste enll ClI htJrende
Den siste omstendighet er en ulelll'
pl' SOIll ikke er til å komme fra.
men arbeidet må naturligvis ordnes
slik at det oppstår færrest mulige
tilfelle av misforståelse. Ofte ut·

liknes denne ulempe ved at den elflv
stuI11me er el1 villigere arbeider og
en mer hjelpsom kamerat enn elell
hØrende, og som oftest har han hel·
ler ikke den (IUlllllle slolthet SOIl1

preger mang en arheider SOllI h~n

alle sine sansers hrnK. i\'Jcn dess·

verre er ikke ydmyk he} og saktmo'
dighet egenskaper som $jker anse·

e1sen på delte «forfel1geligheten~

marked».

Ved sin mang-elflllle spri'lkkllllll'
skap gjør til og med en relalivt
intelligent dØvstum el harnslig inn·

trykk. Han er henvist til et knapt
og enkelt ordforråd. Hall er tvun·
get til il uttrykke sine tanker
tafatt og på en måte SOI11 for hlJr

ende i blant kan virke lØyerlig
Likevel kan hans tanker være helt
riktige og slett ikke lØyerlige. enn si

barnslige. men det er tyddig at i vår
verelen. der den velfriserte. for ikke
1'1 si pompØse, tale ofte er viktigere
cnn tanken. kall den d(ivstull11l1e

ikke gjøre seg gjeldende. Med dette
er likevel ikke sagt al de dØvstlllu·
me går omkring og blir stadig urett·
ferdig undervurdert. Del forholder

seg dessuten slik at den dØvstum
nles tankegang ofte ikke bare av
viker fra den hØrendes derved at
dell ikke bare i overveiende grad
sysler Illed bildeforcstillinger. men

også i hØY grad savner dell støtte
som talespråk(-t er for den hØrende.

Det er ikke mange mennesker SOllI
gjør det klart for seg hva denne
støtte belyr for v:ln åndelige liv:

uten denne støtte er et htjyere ån
delig liv en ulllulighet.

Av bibelen kan en trekke den
slutning at jtklel1c behandlet si Ile
dt.fvsttllllllle noenlunde vel. selv om
de betraktel dem som syndesonCfe :
Illen det er f~jrst' K'ristendon11llell
«som har lært oss å al,te også det
S0111 stål' under oss» sonl Tysklands
stt$rste dikter synes ;1 ha kOl11l11ct

underfulld med. Det Cl' jo godt og
vel om hver og ('11 kan konstatl:re
111ed seg selv at han faktisk har lært
seg dette. og vil en lette samvittig·

hetens byrde når det gjelder dØv·
stUlllme, (la må e11 gjprc det klart
for seg at det er like lite grunn til

å ringeakte en df1vstl11n SU111 å se
ned på elI blind. l-lvis nocn av le·

scrne gj~1r seg det dypsindige spØrs
mål 0111 hvorfOr dell ellers så undcr·
bare verdensordning har tillall ell

slik ulykke SOI11 djjvstul11het il kOI11'
me til, da kan hanlikc gjerne spjlrn:
hvorfor menneskene er blitt tildelt
alle de andre ulykkene. J\'led' den
beste vilje i verden kan en likevel

ikke inllse at' d~jvstlllllheten har
vært til ulempe for den d~:ivst1ll11lne

selv, men derimot kan den gi et 1Ie11
ypperlig hØve til selvhevdelsc fOl
hØrende personer SOlli ellers har
vanskelig for å finne noen som (le

tror seg overlegne overfor. Måtte
likevel den dØvstummes skjebne
være den innsitktsfulle nlcdborger
ell påminnelse 0111 dell menneskelige
ringhet : en av våre S<1.nser i de fØr
::;te leveår er horle. og hare vanskelig

og mangelfullt kan vi la~re oss det
språk SOI1l cl' forutset ningen for
omgangen med våre medmennesker
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Historien om Mount Everest.
IV.

Vi fortsetter i dag beretningen om b('·
stignillgsforspkenc i 1924.

Klokken var 12.50 den 8. juni 1924 da
Odcll sa sine kamerater 11'\'I11C og Ma
tory for siste gang.

Etter de forhåndsberegninger S0111 ~Ial·

lory hadde gjort skulde den snØflekken
hvor Odel! så dem siste gang', ha vært
passert allerede ved lO-tiden, altså neslen
J timer tidligere på dagen. Odel! (/111m

at de må ha brukt tid til å .-lappe:t på
sUfstoffappara telle.

Odel1 gikk alene (!) lO. jUI11 lil en
hSJydc av 8480 meter (SOIH Cl' den stØrste
hØyde nocn Cl' n;uJd U!J kOlllmet IICr!

il/jell fm) uten li filllle spor av vennene
sine.

Hvordan det er gått med dem får VI

kanskje aldri ordelltlig rede på.
No er det allerede gått nesten 20 al

siden den gangcll .

Det er flere Il'or;('r: En av dem gål
ut ll~ at det ikke tilstØtte /n'illc og MIl/'
IlIr)' noc på det tidspunktet, men at de
virkelig nådde helt opp p,i toppen av
1'1'1. F.., men derener bukket under for
kulden eller liknende, Andre mcner at
de kan vært: falt ned i hrespalte, som
Odell ikke kunde se derfra hvor han
befant seg. Der er i det hele tatt mange
teorier.

Vi for vår egell del har denne teoricn:
Hjertet, pumpeverket i det mcnllcskelige
legemet, arbeider overmåte anstrengt i
slikc hØyder. hl an gisper fornwIig etter
lnft, mell luften strømmer til fra sur
stoffapllaratet og for så "idt er alt vel,
lIIell s(>lv om trangen til surstoff tilfreds
stilles, sii arbeider hjertet allikevel 111eget
Il1l1gt, ja tyngre og tyngre for. hvert
skritt dct går 0IlPover i hØyden.

(Vi var'en gang med på å holde liv i
Cll god veun (som var angrepet av dob-

og for oppfatningen av i det minste

hØyere abstraksjoner - hva er da
mennesket. det «Guds enbnrne»,
hvordan blir det da med de him
I1JclstOTlllCnOe nJål, med sllbtilite·
tene. den hØye «åndelighet»? - og
målte den nlykkeliges skjebne gjfirc
oss takknemlige for vår bedre lodd

og mane oss til ekte medfØlelse og
forståelse overfor livets stebarn.

RaJal'f J-I dlillg,
( Borgåbladet,)

bellsidig IUllgebelcm[e1se) i 3 dØgn ved
hjelp av surstoff (flylcmlc oxygell), men
i alle disse timcne som vi satt hos ham
arbeidct hjertet allikc\"c1like tungt - det
hele ble bare en forhaling av dct ullnng~

clige. Stedets distriktslæge 60111 med en·
orlll i11leresse fulgte eks]l"erimentet vårt
overbeviste oss om at alt allikevel ,'ar
tapI, og v~r venn dØde, tross han var cn
sterk kar).

. Når hjertet er s5. overanstrellgt, skal
det svært lite til for at det hele stanser
Vi vil alle og enhver av oss Cll eller
annen gang ha /nid/ fe;1 i ell trappe
gan;,: cller pil glall mark og fØlt en iling
gjenllom oss ved det, en iling som går
direkte til pumpeverkets scntral - nem
lig hjerte!.

Vi vil gjflre 110k en digresjon.
En januar dag i 19.11 kom vi oJll}over

Grensen fra Glassmagasinet. Rett forall
oss gikk det en malln i .JO-års ald(>ren.
Del var nysnfl og meget glatt. På hjør·
nd ved c.Gjestgive,·iet~ falt manllell foran
oss. så il si over våre beill og slo ha~

hodet temmelig hardt mot den kllu<lrete
murcn på c.Gjestgiveriet), der del val' Cll
telefonrist som var særlig glatt. !lIanIlen
ble ilsomt lØftet opp Ilå en lastebil og i
all hast fØrt opp til Lægevaktcll (som.
den gangen var ovcllllå apoteket «Kro
nell) i Grensen). Vi fulgte med, Inen
bcg-ene kunde bare konstatere at mannen
var dØd. Vi fortalte al vi hadde Over.
vært episoden og sa at vi ikke kunde
skjønne at støtet hadde vært så kraftig
at det kunde ha foranlediget kranie
brudd. 1\Iannen hk seim:re sendt lil
patologisk institutt for obduksjon: /-fall
'1'flr dpd m' hjrl"!l'slll!/!

På basis a v dellne hendelsell, for OVel
30 5.r tilbake. mener vi å ha grunnlag
for viir teori om !rviliCS og Mal10rys
dØd, Noen Øyeblikk elter at Odel l hadde
tapt begge velmelle av syne (i kikkerten)
Irar dCII .sis/c av dem ;/I/lhclI/el dell før.ste.
De var da begge på fast grunn. men
llaturligvis ligger det små is- og snØ
[lekker overalt i dell hØyden, mellom
steinene (som opp'!: pii Rondetoppene f.
eks.) Så glir deu ene og dør av sjokke/
og eim al/drl' dpr av at dell /ør.s/c døl"!

Slik som gamle ektefeller SOI11 dØl
mcd nocn få miuutters mellomrom etter
et langt samliv.

Vi \I'or på at om noen lIocngang når
opp S1°1 vil de virkelig li/llle Mallor}' og
lrvine der Otlpe. uskadt liggende i snøen.
Fugler elier bakterier eller l'ovd)'r av
nQCn art finnes ikke der oppe og kulden

virker ]lre~cr\'crelldc. så vi Iror hcgg..:
A'II11 bli [unnet og vi tror en obduksjon
vil vise at de er dØde a v hjertelarumebc
bcgge to,

On verra ,

l 9 år slumret så i\lount Evcn'st i ('n
(Tornerosesøvn). Vårell [-932 ble det
gjort tilnærn1elser til Dalai Lama i
Lhassa for om mulig il få tillatelse til
ell ny (beleiring). Dalai Lamas tillatel~e

ble også OPlln;ldc1, mcn deu ble kjent i
Lomlou fØrsl i august 1932, og ettersom
starteu Ira Lom!ou måtte linne sted i
januar 1933 ble det hal'e 4Vz måned lil
forberedelseul.'. Delte «bare) kall se pus·
sig nt. ! sin alminnelighet skulde jo en
rc;s<'.J forberedelse kunne klares godl på
'ly:.! måned, men d!:t var atskillig å ordne
med, En ny ting var en tl'l//,1'pc anvendl
av engelskmannen IVIlI/fil/.r (ham vi lcste
om i avisen, som fantes nedgravd langt
inne på Gr~julands innlandsis). '['eltet
skulde v;ere den tetteste type som fantes.

Nåvel - det var meget å ordne. Der·
til kom at bare 2 mann hadde anlednillg
til fl hli med av dem som fØr hadde [or.
sljkt seg på :-'1. E., nemlig E. O. SlIdl'
belll'l' og C. G. Crawlard.

Ekspedisjoucns hovedmeull i lY33 hle:
Hugh Rull/rd{JI', C, G, C,·M('/onl. S.

St. J. l3iru;,', J. E. NOII.s/rad, P. "'.1'/1

/-/aI'6.s, C. R. Creelle, "V, 'IN, .111'. I.rull
J. L. l.ol/!/Iaud. E. E. Sfr;pt<Ju. K O.
Sfrebbrarr. F. S. SIII)·/Il1'. G. W. I/I,wrl
1ullll.s01l. L R. /VaNCr, T. A. RrucA-it··
bIluk, E. C. TJw!IIp.soll og W. R. Smi/ll'
r/I im/{ralll.

I roredrag og diskusjOller og i pcrson·
lige samtaler mellom alle Englands ~ks·

perler var det i eie årene som var gåll
~iden 192.J blill mer og mer klart al
ekspedisjonen målte utrustes med IIlall,ll'

europeere', Iwer især kapabel til å gi seg
i kast med $cl~IC oPPuaz'clI - det siste
rramstøtet imot toppen av M. E. Det
hadde vist seg atter og atter at 0111 cn
mann om morgenen fØlte seg sterk som
en hjØrn, og dro av sted, kunde hallS mOl
v:ere knekket før middag. Under slike
forhold gjaldt det at andre, alltid andre,
stod parat til li gå videre, mens tidspunk.
let var gunstig (godt vær l) Det hele
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haude mest av alt karakttrCll av ct SlQrrn·
angrep i felten.

Forutcn dc n)'c teltenc hadde de med
SI'Il o:n liten InilU"s I/lQlI(lycrstØSjUII hvis
hcnsikt \'ar li kunne motta ...ær ...arslell(
utcnfra (India). Solli vi før har ne ...nt
er forholdene i Himalaya i hØy grad a ...·
hengig a ... mOI,.,,.,,rll som kommer sørfra
fra del Indiske Hav, bestryker hele
Dekan, lager bra\-ader og uI'ersl'Øm
Illeber (snØsmelting) i Himalayas sØr
skr3.nillger og enddig når SOm tn 1'1'1

fwmmell varm I'ind til strØkene 0llile i
Tibet.

(I mindre forhold, akkurat lJOi. !>all1me
mate SOlli r. eks, i St. Morilz i Sveits,
l1\'or en kan g3. ul en kald morgen på
ski og komme heim i øsregn til middag,
fordi eFØhn·\'inden. er llidd 0111' fra
Lumbardia gjellnom )'lalt>;a-I)lIS~el).

Denne m(lllSllllenS bel'egelser hadde tie
l"i. de 3 fØrste ekspedisjonene ikke kun·
IK'I folge. Det er ab!'oOlutt ingen teldoll'
lilljrr i disse traklellC, men nu skulde den
lille radiomottageren klare brasene OG

dl'l !/jordr dr" oysd'
Blant deltakerm: i 1933 var som 1'C\'1l1

S"',I'II,I'. ShiptlJlI, Grrr"r og IIi",;r, alle
I'dkjcl'te folk fra seineste RanlCt-cksllC'
disjon·. hvor nye hilyderekorder saltes
og nettopp til disse -l sattes det dCIl stØr
ste Ht,
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.) Kamel ligger um lag midt i Hima·
laya-kjedcn,

( Furl5,)

Berømte menn og tobakk
Dell tyske' komllOnist, Johannes

I3rahms, holdt meget al' tobakk, men
var ikke svært kresen i silt valg, han
brukte saledes til daglig et meget billig
merke som het CSI>orft, En dag kom
dell unge komponist Erie wom Ollp til
ham og forela ham en koml>osisjon, som
behaget mesteren 053. megel at han som
tegn p.'\ sin anerkjeullelse bØtl den uuge
lIIanu en meget fin sigarett, \Volff tak·
ket og tok imot deu, men istedenfor å

teulle den gjemte han den i sin lomme·
bok Da Srahms sl spØrrende 1m ham, sa
han: eNei, mester, dtntle sigarett gjem
mer jeg l Det går ikke ofte ]l3. at en få,
sigaretter a ... Srahms.• ela meg få de.n
lilbake ig;ellt sa Brahms hmt, etil dr!
bruk kan ell eSport. være god nok.•

•
Den store skuespiller, Josef Kaill:(,

rØykte alltid p3. teatrel, og del var el
munnhell i teaterkretser, at n3.r Kainl.
\'ar p3. gjestespill, s3. lukket direksjonen
øynene, nlell spilet til gjengjeld nese.

bortnc godt opp. Kaillz rpykte Ilemlig
et meget fint havanamerke.

Noe liknende var tilfelle med verdens·
telloren Caruso, J hans kontrakter I'al
llet alltid innfØrt en passns 0111 at fur,
hudet mot rpyking ikke gjaldt for Iians
1'(,'iIJ:ommcnde, Pti teatrel fulgtes han der·
for alltid a ... ell branlllllallli med el fal
\'ann, h...od sigaretten ble slokket.

•
Da man eugang spurk Voltaire, dell

franste forfatter og filosof. om han ikke
anså tobakken for å ...ære menneskehe
tens verste fiende, svarte han med sitt
sedvanlige satiriske smil: eJo det gjpr
jeg ganske visst! Men De m3. endelig
ikke glemme at man i fØlge skriftens ord
skal elske sine fiender It

•
Victor Emauuel den I a ... Italia var ell

avgjort hater av all etikene (hoffskikk)
og pleide alltid å sjokkere sille hoffolk
elter tafielK' med 3. bite spisseIl al' sigaren
med tennene og deretter med en flott
bel'egelse sU)'ke tamstikken a ... 1m sin
stramnle buksebak

•
I Frankrike er det tobakkmonopol.

Derfor er tobakken der både dyr og dår
lig. Forfatteren Jules Verne traff derfor
spikeral på hodet da hall 1m el spØum3.1

om IlI'ordan han stilte s~g til n)'tehell
av IOb.1kk, ganske tørt svarte: «Tobakk?
Jeg? Jeg aner absolutt ikke hva tobakk
er! Jeg har hele mitt liv bare rpykt lIlU
IloJlolsigal'ctter r.

•
Nall'ukVll I huldt 1I1tgl't ,n° lolJ.1kk,

Illen 1>'11'\' i form <I'" snus, Betegnende fOl'
hans iltre telllperal1lent I'ar det at h,t11
aldri hl'Ukte snus<lhe. da han syntes lid
var for slort tidsSIlille å åpne og lukkt
lokket p5 cn s5dan, når hall skulde ha
seg cn pris, Derfor haddo.: hau sin snus
Itlst i hØyre l'este1ommc, SOIl1 til dette
spesielle bruk var foret med tynt metall

•
Om kong Fredrik VIII fortelles at hall

en dag på en al' sinc spaserturer \,ilde
rØyke eTl sigar, men hadde gleml fyrstik·
kene, Så ba hall en brolegger SOlli ar·
beidet i Amaliegade 0111 han måtte lenne
ved hans sigar. Broleggeren var natur
ligvis hØyst beæret, men da hall så kOIl
gen dreie sigaren rundt for il lenne rik
tig godt, kunde han ikke dy seg, men nt·
brØl i en ad,-arende tone: eime bore,
majestet! Ime bore It

SlIlublIJdt JOl' DI1/slIlI/llllt.
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Ti budord til syklistene.
L Vis hensyn og kjenn ditt ansvar. Ved

ul'prrcn fril.lllferd skader du deg selv og
er en fare for andre. En likegyldig syk
list trekker ntd anseelsen for alle andre
syklister.

2. Se til at syklen er i god stand fpl
du gir deg ut på den. En løs mutter kan
bli OIlphav til store skader om ull/kken
er ute.

3. Man bØr ikke sykle lO elJC'T flere
i bredden. Det er risikabelt og dessuten
ulo\'lig når man ikke har full Ol'crsik.

o\'er \'cgbanen eller kjØretØyer som
lIær~r seg.

.1. Man sykler alltid I~ hØ)'re side og
står ikke i klynge ~ vegen.

5. Gi alltid tydelig til kjenne i god lid
um du skal forandre retning eller stan~.

6. Ta alltid med lill fprsleh;elll på
sykkdluren. Del koster så lite, men kan
bli av stor ,'crrli.

7. Kjør \'arSOlllt og la ingen unØdige
risker. Del er bedre å komme fram fem
minutttr seinere enn ikke .3 komme fram
i det hele tall.

8. På sykkel som cr beregnet til en

perSOIl lIIå bare fli voksen ferdes. Mangen
~kalt skyss har vært årsak til svære
ulykker.

9. Forsiktighet Ola vises \'ed vegkryss
og balleoverganger, og farten brcmses i
god tid.

lO. Man iakttar OII]lSaUe vegmerk<,r og

hllger tier<'s anvisninger.

Man kan være gal uten å vær<' noe
geni. men man kan n<'P11e være IlOC geni
lItell ~ være lin gal.

Vær elskverdig mot din<' kamerater.
Den tid man bruker til å skaffe seg ven
ner, er aldri forspilt.

Mange sykdommer kommer gjennom
mumien. En av dem er skravl<'syken.

Vennskapet kan tåle meget, men bare
ikke å bli bes\'æret med bØnner om å lane
penger.

Den vise omgir seg med skjØnnhet.
fred og glede.

Innpåslitne mennesker er SOI11 regel
ul~litelige, hvorfor enhver som ikke Øn
sker å bli skuffet gjpr besl i å pass<: seg
for dem.

D. V.

En spøk til ferien.
En ung dame og hennes mor sØkc:r el

sled hvor de kan lilbringe ferien. ~lan

skrev tit ell gammel storgård som er blitt
pensjonat og fikk el langt prospekt med
gårdens historie som gikk langt lilbake
lil middelalderens natt og for Øvrig hadde
,'ært ganske blodig. Allting var bra,

men den gamle frue ble skremt av de
bloddrYPI)Cllde historier og forlangte at
datteren skulde forhøre seg om del spØkte
på gården. Hun telegraferte altså:

cFinnes spØkc:1se?»
HeTl~ kOlli fplgende telegrafiske svar:
cRom med spØkelse ordnes. 50 Øre ek-

stra pr. dag.»
D. V.

Hemmeligheten ved å
komme seg fram.

Hvordan kommer man leites fram i
\'erden? Amerikanerne skulde være dr
tids mest sakkyndige på dette område:
la oss hprt hva de h;ir .i si:

sørg for å Vil're fØdt av rike foreldre!
Det lØnner seg ikke se:lv å bygge den
stige man skal bruke OJlpad.

Lær deg ikke mer eUII nØd,'endig l
Hver og en som har skalit se:g sin egell
framtid kall si at det ikke var hans lær
dom som gjorde det.

Vær ikke redd for å begynne llå en
lilV IVun. Lincoln. EdisoIl og WooI
worth begynte på lav lØnn. N~r du gjør
noe: for dollarelI. vil dollaren hjelpe: deg'.

Vær sparsommelig! Klilill aldri opp
nocn pakkhyssinger om du kan lØse det
opp.

Men - man vet ogs.~ al:
De fleste store menn er fØdt av fanige

foreldre.
Lær deg allt I\\'a du kall. Kunnskap

er makt.
Vær ikke redd for 1'1 forlange mer IØnll.
Se ikke pli pengene.
Pass dine egne saker og la andre selv

skjØtte sine.
1,.vd ordre. Tro ikke. men lenk.
Hemmeligheten er: Det fins ingcn reg

Ier for ~ kamille seg fram i verden.

Blusen.
En tysk språkforsker har satt seg forc

li finne ut opprinnelsen lil ordet cBluse»
Etter å ha bladd i gamle skrifter har han
no funnd ut at benevnelsen har sin opp·
rinnelse: i korstogene. Når elI korsfarel
på sin ferd mot Jerusalem llasserte Egyp·
ten, kom han til en by som hette Pelusia
og lå i en egn 11\'01' man dyrket indigc
og h"orav man utvant fargen indigoblått.
Denne fargen hadde en egen evne til ~

beskytte mot den sterke sol. og i Pelusia
forferdigedes en slags vest som korsfa·
rerne trakk over sin rustning. Dette
plagg kalles elter tilvirkningSSledet "Pe·
lusia. som med tiden ble den europeiske
benevuelse: cBlusa. Del er altså fast·
slått at blusen historisk sett er et m.2nll
lig plagg.

lt\OBYU 8R1JG~
oliekogte
H.JUL

er ae
anerkjendt
stlllrkeste-.-

Tildelt
IOGuld

&
Slilvmedaljer.

Da smøret oppfantes.
r~or tusener av år siden red en dag t'll

rytter i galoPl1 OVl'f eu asialisk slette.
Reiseu var lang og besværlig ~ del var
temmelig varmt. Da rytteren kom fram
steg han av for å sIlise. Til sin forbau·
seise: fant han noe: annet enn melk i
geiteskinnet. Han smakte på den gule
massen og syntes den "ar god. Det \'arte
ikke lenge før hele stammeu begynte å
kjerne smør. De hengte opp geiteskinll
poser fyllt llIed sur melk på hesteryggen
eller slo den med kjepper til dell gule
masscn ble dam)Ct.

De gamle hinduer fikk tak i oppskrif·
ten og gjorde smØr allerede to tUSC'1\ år
fØr Kristus. Dette var altså begYllllc:lse:n
til smørets historie.

D. r.
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Av pavenes
historie.

Il.

Vi fortsetter listen over pilvene.
Aret er tiltrcdelsedret.
900 Benedictus IV.
903 Lco V.
903 Christophorus.
904 Sergius Ill.
911 Anastasius 11 I.
913 Landa.
914 }oannes X.
928 Lea VI.
929 Stephanus VIII.
9JI loannes XI.
936 Leo VII.
939 Stl"phanus IX.
942 Marinus Il.
946 Agapetus Il.
955 }oannes XII.
963 LeD VIII.
964 Benedictus V.
965 Joallnes XITI.
973 Benedictus VI.
974 Bcnttdictus VII.
983 Joanlles XIV.
984 Bonifacius VII.
985 Joannes XV.
996 Cregorius V.
999 Sylvester Il.

1003 Joannes XVII.
1003 Joan~ XVIII.
1009 8ergius IV.
1012 Benedictus VIII.
1024 loaunts XIX.
1033 Benedictus IX.
1045 Gl'cgorius VI.
1046 Clcmcns Il.
1047 Damasus Il.
1049 Leo IX.
1055 Victor Il.
1057 Stephanus X.
1058 Benedictus X.
1059 Nicolaus Il.
1061 Alexander Il.
1073 Grcgorius VII.
1086 Victor Hi.
1088 Urbanus Il.
1099 Pasd~lis Il.
1118 {klasius Il.
1119 Calixtus Il.
1124 Honorius Il.
1130 InnOC"t'ntius Il.
1143 Coelistinus Il.
1144 LUc1US Il.
1145 Eugenius Ill.
1153 Allastasius IV.
1154 Hadrianus IV.
1159 Alexander 111.
1181 Lucius Ill.
1185 Urbanus Ill.
1187 Gregorius VIII.
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1187 Clemens Ill.
\191 Coelistinus Ill.
1198 Innocentius Ill.
1216 Honorius Jfl.
1227 Gregorius IX.
1241 Coelistinus IV.
1243 Innocentius IV.

(Forts.)

Norges 30 største
innsjøer.

Under en debatt inne i Odda i Hard·
anger engang om de største innsjøene i
Norge, kom en Haldens-mann i laget
med fØlgende bemerkning: eJa, jeg har
ikke noe særlig rede på delle jeg, men
dt'l er jeg sikker på at Ftlllsj,rll. der
min far har en h)'lte, er nok en av de
lO største iallfalb.

Alminnelig latter ullpstes ved Jennc
vhtanden. Femsjøen t';T helt bagatell
messig, bare 10.7 kv.kilometer og kom
mer neppe med blant de 50 største en·
gang!

Men alt med mite. Vi gjengir neden·
for listen over de 30 største og deres
kvadratkilometertall. Vær 53 god:

l. MjØsa 359.
2. Femund ZU5.
3. Røs"atn 191.
4. Randsfjorden 136.
5. Tyrifjorden 134.
6. Snisavatn 118.
7. Tunns;Ø 99.
8. Limingen 9·t
9. øyeren 87.

lO. Nisserv.md 80.
11. MjØsvatn 63.
12. NorsjØ 60.
13. Selbus;øcn 59.
14. Fyresv-atn 58.
15. Hornindalsv-ann 57.
16. }esjavrre 55.
17. TinnsjØ 54.
18. StorsjØcIl, Rendal 51.
19. Altavatn 50.
ZU. Ossjpcn 47.
20. Bygdill 47.
22. Storsjøen, Odal 46.
23. Aur.sunden 44.
24. KrØderen 42.
25. Isleren -ID.
25. )Ølstervann 40.
27. Totak 39.
28. Vansjø 37.
29. Spcrilkn 36.
JO. Tyin 35.

Interesserte vil i eHalvorsen & Lar·
senn lomme-almanakk 1943, side 103 fimte
en oppstilling over enda flere innsj~r,

samt deres høyde over havet og største
dybde.

Eli fro 9l.

III

De .'ore ~urli..fo..ene
VI.

Etterat I·i l de nærmest foreg!iclldc
nummer har foretatt reiser til

Sverige, Danmark og Tyskland. (i nr
10/1942. side 28),

:":ederland. Belgia, England. Frank·
rike. Spania og Port~gal (i nr. 1/1943,
side 13).

Sveits og Italia (i nT. 2/1943, side ??),
skal vi i dag dra mot sørøst, til !Jal/ulH

IlUlv;)'1I med dellS ville fjell, dens maler·
iske befolkning og dens - veggelusl

Vegen til BlIJl101I fprer fra Oslo om
Berlin og Wien.

FØrst må vi altd lil Witu.
Fra Oslo om Sassn1tz til Berlin 'gåt

unna 1>3 24 timer.
Fra Berlin til Wien kall ,vi dra a(1 fler~

veger. men den mest alminnelige er 0111

Dresden og Prag.
Reiser vi fra Berlin med et morgentog

"ed a..tiden er vi i Wien om kvelden "ed
U-tiden. (Undertegnede har prestert å

reise fra Berlin kl. 7.50 og allike\'el råu
se sisle akt aveAida» på WienerOI}('raell
samme k\'eld, llIen da må en flok - 50111

jeg - ha ct pressekort for å komme iun
Ilz'Clfslct).

Om vi reiser fra Oslo en mandag
kveld, er vi i Berlin tirsdag held. En
morsom kveld omkring Kurfurstelldamm
bØr en saklens Ul1lte seg og tar s3 loget
(ikke særlig morgelIfrisk) onsdag mor·
gen fra Berlin (Anhalte.r) og n3r Wien
(Ostbahnholl om kvelden ved 21.30-li<1l:l1.

Det er intet i vegen for å fortsdte {ra
Beriill med en gang - tirsdag kveld,
da når vi Wien onsdag middag ved 13
tiden, nten da kommer vi til Franz )0
seph~bahnhof (i byens nordvestlige
hjørne).

Vel - Oslo-Jf/irll ad snareste veg:
42 limu. (Fra mandag k"eld til onsdag
middag) .

Hvor skal vi så hen fra Wien? La oss
ta UJlgaru fØrst.

Fra Wien til Budaltest gh det mange
tog om dagen (vi ber leserne stadig
erindre at demte artikkelens basi~ er
lIorlllo/c reiseforhold). Det tar" timer
og 35 minutter med de ebeste. togene.

Men vi kan komme fra Oslo lil BlKia·

[lest uten A. ta vegen om Berlin.
Vi drar i sil fall om Dresdell og Prag

og når fram til Bratislava og derfra til
Budapest.

Med avreise fra Oslo en mandag held
er vi i Budapest onsdag kveld, dvs. 46
å 48 timer.

Oslo-l1lfdapl'JI: 46 a 48 tillltr. (Altså
fra mandag held til onsdag kveld).
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Iforretning A.s
O.lll Sentralbord 43855 - 14360

Fabrlkerea I Norgo "y:

Isbergs B
Lindemann. gele 5

:'.Icn så fra Budapest? Hvorhen da?
l.a oss la JllfJoslm·ifl fØrst.
Fra Budallest gflr det cl log f. eks

kl. 0.15 (som har forlatt Wi<:n kl. 17.15,
mel1 «stått» i Buuapcst i vel 3 timer).
Del når fram til Beograd neste morgen
(med avreise fra Oslo en mandag kveld
vil del si) torsdag morgen kl. 7.3U.

O$//}-IJ('o.lJ'(I(/: altså 60 1;111..,.. (Fra
mandag kveld til torsdag 1I10rgen).

l-! VOf skal vi s,; hen?
l.a oss ta ri "/las fØrst.
Fra Beograd går det el tog f. '-'ks

torsd:lg kl. 8.25 (det samme loget vi hal
nevlJt ovcl1fur. sam kOlllmer til Beograd
kl. 7.30). Vi drar 01'1l gjennom ,vakre,
\·ille Balkan), som Hakon Mørllle kalte
det i Si11 utmerkede bok for noen 31' siden,
og uår via Nisch (hvorfra vegen førel
\'iderc til Bulgaria og Tyrkia) fram til
Saloniki natt til fredag kl. OAO. Fort·
seiler så kl. 1.15 llatt til fredag og nål
fram til Athen kl, 12.-15 fredag middag.

OJlo-Wien~Budal'est-Beograd

.11/1('11: R9 limer. (Fra mandag kveld til
fredag middag).

Vi nevnte ol'ellfor at byen Nbch i
jugoslavia er virke]!unktet hvor baue11 til
J lellas og mUlen til Bulgaria skilles.

Reiser vi fra Oslo ell mandag kvdd
(som fkre ganger antydet ovenfor) cr \·i
i Berlin tirsdag kveld. I Budapest onsdag
kveld, i Reograd torsdag morgen kl. 7.30
og i Nisch torsdag middag kl. 12.16.

Vi når så fram til Sofia, Bulgarias'ho
vcdstad torsdag ettermiddag kl. 17.1 I.

Oslv-Budal'est-Beograd-Sujill: 69
limct. (Fra mamlag kveld til torsdag
ctterllliddag).

Mcn hva så? Til Tyrkia, til halvrnå
lI<~ns land.

Fra Sofia går 4:\'årt~ tog, det vi har
brukt mellom Budapest og Sofia, videre
torsdag kl. 17.25 og når så fram til [stan
hul (ex Konstantinopel) fredag morgeu
kl. 8.25 (altså 4 timer før vi vilde ha
nådd Athen).

Os(u-Budapest-Beograd-Sofia
Is/alibI/I: 85 timer. (Fra mandag kveld
til fredag morgen).

I neste artikkel drar vi til Romania og
Russland.

Globl'lIlrolll'r,

(Forts.)

Viktige data
i Napoleons liv.

1196:
12. april. Napoleons første 5ei1'! Ved

i'.-\ onlellotte.

IU. mai. Seiren I'cd Lodi.
5. aus:ust. Seiren ved Castigliolle.
15.-17. november. Seiren ved ArcoJe.

1197:
1-1. januar: Sein'll \'ed Ril'oli.
1. februar. Inntagelsen al' ~Iallto\'a.

16. mars: Napoleons seir ved Taglia-

mel1to.

1798:
I. juli: Landgang i Alexandria i Egypt.

21. juli: Seiren I'etl lJYI·amit1cne.
2.-3. augnsl: Dell franske mltes uc·

derlag ved Abukir.

1799:
10. februar: Felttoget i Syria begynner,

7. mars: luntagelsen av JafFa.

16. april: Seiren vcd Tabor-bcrget ,
S)'1'ia.

25. juli: Seiren vet.! Ahukir i EJ,:Yl!t

9. november: (JR brl1lllaire). Napo
!cous statskupp.

2-1. desember: Napoleoll utncI'ncs til
første-konsul.

1800:
20. mai: Napo1con går I spissen fOI

Italia-hæren over Store St. Bernhard.

14. juni: Seiren ved Marellgo,
24. desember. Attental mot NallOleon
Paris mislykkes.

1801 :
9. februar: Freden i Luneville.

IS. juli: Konkordald med 11:11'el1.

1802:

27. mars: Freden i Amiens.

2. august: Nal>oleon blir etter en folke
avstel11ning av senatet utnevnt til fØrsle·
konsul pA livstid.

22. mai: Krigsel'klærillg mot England
pa grunLl av brudd pa Freden i A.l11iem.

180-1 :

18. Inai: Nalloleoll blir i ffollge seuats
beslutning utropt lil keiser.

10. juli: Georges Cadoudals salllmell
svcrgelse mot NallOleon.

l. desember: Nal>01cou og josellhine
krones i Notre Dame-kirken,

1805:

17. mars: Nal>oI~'oli llroklamert's som
kouge av Italia.

27. angust: Leiren i Boulogne opphe
ves. Felttog!.'t lIlOt England oppg'is.

3. september: Østerrike crklærcr
Frankrike krig.

I. oktober: Napoleon går over Rhin('ll,

17. oktober: Østerrikerne overgir seg i
Vim.

21. oktober: Den fransl(l~ flåten tilin·
tetgjøres ved Trafalgar.

IJ. november: Nal>o1cons illillog i
Wien.

2. desember: Napoleons seil' vcd
Austerlitz.

16. desember: Fn..'{len Prcssburg,
1806:

1-1. oktober: Scil'cn vccl jella.

27. oktober: Napokous inntog i Berlin

1807:

8. februar: Slaget ved Preussisch
J::ylau.

1-1. juli: NallOlcolls seil' ved Fricdlaml

8. juli: Freden i Tilsit.

27. oktober: Freden i FOlltaincblcall.

5. mai: Fredell i Bayo11ne med Spania

6. jUlli: Joseph Bonaparte !'1'oklalllere~

som konge av Spania.

GRUNDVIK 6. ENGELSVIKEN
PACKING CO. A.a Fredrlkstad
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Tønsberg Farvehandel
Inneh. E. Grinvoll

Ekspedisjon, butikk: Tlf. 1149. 1J07

Kontor: lO 2125

Tønsberg

1808:

23. juni: Oppstand i Spania.

19. juli: Fransk nederlag ved Bailen

9. november: Fransk seir ved GamonaL

23. november: Fransk seir ved Tudela

4. desember: Madrid kapitulerer.

1809:

16. januar: Slaget ved Coruna.

22. april: Napoleons ~eir ved EggmiihJ.

23. april: Inntagelsen av Regensburg.

3. mai: Seiren ved Ebelsberg.

12. mai: Wien kapitulerer.

21. og 22. mai. Slagene ved Essling og
Aspern.

5. og 6. juli. Napoleons seir ved Wa
gram.

19. oktoher. Freden Schonbrllllll
(Wien).

15. desember; Napoleon og )Oscflhinc
skilles.

1810;

I. og 2. april: Napoleons hryllup med
Marie-Louise.

24. april: Landene v<,sl for Rhincn ('lr·
<'11<'S med Frankrik<'.

9. jllli: NC{lerland innlclmnes i <Id
franske imperium.

1811 :

20. mars: Kongen av Roma blir f~Jdt.

25. oktober: Fransk seil' ved Sagunto.
1812:

22. januar: Fransk seir ved Altafuela.

22. juni: Ålming av felttoget mot Russ-
lanrl.

23. juli: Fransk seil' ved Mohilcw.

17. august: Napoleons seir ved Smo
lemk.

7. september: Seiren ved Borodino.

14. septemllcr: Napoleons inntOJ:" i
1loskva.

19. oktober: Napoleon forlater Moskva
og tilbahtnget !>egYlmer.

18. novcmber. Slaget ved Krasnoj.

26. nOVelllber: Overgangen over Bere
sina.

18. desember: NallOleons ankomst til
Paris.

1813:

l. allril : Frankrike crklærer Preussen
krig.

2. mai: Seireu ved Grossgorschen.

20. og 21. mai: Napoleons seir ved
Baut:ten og Wurschen.

21. juni: Fransk nederlag ved Vittoria
(Spania).

Il. august: Østerrike erklærer Napo·
leon krig.

23. august: Fransk nederlag ved Gross
beeren.

26. august. Fransk llcderlag vt'{l Kat7.-.
bach.

27. august: Napoleons seil' ved Dres
den.

30. august: Fransk nederlag ved Kulrn.

6. septemher: Frallsk nedcrlag ved
Donnewitz.

17. og 18. oktober: Napoleons nederlag
ved Leipzig.

1814:

29. januar: Napoleons seir vcd
Brielme.

l. februar: Napoleons nederlag ved La
Rothiere.

I l. fchruar: Napoleons seir ved i'l'Iont·
miraiJ.

18. februar: Napoleons s('ir ved
:Molltereau.

20. mars: Slaget ved Arcis.

30. mars: Fransk nederlag f,)ran P'u·is

I l. april: NallOleon abdiserer.

20. april: Napoleons avreise til Elha.

1815:

26. februar: Napoleons avreise fra
Elba.

20. mars: Napoleons ankomst til
F'ontainebleau.

16. juni: Napoleons seil' ved Ligny.

18. juni: Napoleous nederlag v('d Wa·
terloa (Belte Alliance).

17. oktober: NallOk'Ol1 glir i land Il!! St.
Helena.

1821 :

S. mai: Napoleon~ dØd III St. H(']('llil.

Fremmedord

Beatrise - petrolcLlllIskokcappnrat.

Bed\liner - nOl"lnadiskc aral)cl"('.

Begonia - prydplante.

Beige - ct slags tøy av ufarget ull:
lys gr!'lgul fargc.

Belga - helgisk myntenhet ca.
kr. 3.60.

Benefisert gods - gods hvis nytte
og hruk er overdradd til en el11~

lJetSl11al111 eller en kirke: Bel1e
fisert sak - en sak hvol' den ene
part har fri sakfØrsel.

Bengalsk ild - farget lys. hrl1kt til
fyrvcrkeri o. l.

Bcnsin - Cli flytcndc kull vannstoff
forbindelse.

Bensol - kullvanll5toff, framstilt
av.tjære.

Berbcre - dell opprint.lelige folke
stammc i Nord~Afrika.

Berceuse - vuggevise.

Beri-beri - tropesykdom. (mangel
på B-vitaminer).

Bcsse1"ll1<!cher - en som tror hall
kan gjøre en ting hedre cnn an

dre; selvgod skrythals.

Bestikk - etni; kniv. skje og gaf
fcl: heregning av ct skips posi~

sjOll vcd hjelp av fart og kurs.

Betong - blanding av sement,
Slllld. pukkstein og vann SOlli her
des til stein nih den tjirkl'r.

13ihliotek boksal. boksa1111ing.
Bibliotekar - hestyrer l'llcr opp~

s)'l\smann ved et hibliotek.

Bigami - dohbelt ekteskap. Bi
gamist - ('11 som har to kQl\cl'.

Biljnrc1 - bordspill med elfcnhcns
kuler og kfjer.

Billett - lite hrev. seddel. adgangs
tcgn. l3illettf.lr - billeIlselger.

Biogencse - læren om livets Clpp
rill1lelse.

I~iogr;'lf - 1~\'lH'ISskilllrillg.



MURMESTER

ANDREAS BUER

Skien Sandefjord
hlokade av arheidsgiver for orga·
nisert arbeidskraft.

Bojar - adelsmann, friherre i slav
iske land og Romania.

Bolometer _ fysikalsk måleinstru
ment for måling av varmestråling
og små endringer i temperaturen

SKIEN TLF. 3118

Bonbon - sukkertøy.
Honifikasjon - godtgjØrelse; boni·

fisel'c - erstalle.

B. Pettersen A.s
Sag. Høvleri. Kassefabrikk

Trelast

Gustavsen
&. Henriksen

Tlf. 3973 Tlf. 3973

Ai
iS

Fargehandel og parfymeri

Bonus - ekstrautbytte. S0111 tilfal·
ler parthaverne i et aksjeselskap
foruten rentene, eller som livsfor·
sikringsselskaper utbetaler de for
sikrede foruten forsikringssum
men.

Skal De kjøpe møbler?
I d fall V;lef oppmerksom på mitt
1.lgcr av gpf!1esfl/er. soveuleeel!u::r,

safollg_ DU snlrlmø611!:" av alle sbg.

J O H A NN IL SEN T"""f,b"kk
og Møbelforretning

Aag;l,ilrds plass og Kongens gt. 28 - Sandefjord

Ved den nye jernbanestasjon

Skien

Telefon 2119

Biolog - dyrker av biologi. læren
om livsprosessen og levende
vesener.

Bivuakk - væpnet nattevakt un
der åpen himmel: bivuakere 
ligge i leir under åpen himmel.

Blamasje - elet å blamere seg.
skjemme seg ut, gjøre seg ufor
delaktig hemerket.

Blankett - dokument eller"liknende

'j ikke utfylt stand.

Blasert - livstrett. slapp. ~matlei».

især S0111 fØlge av overdreven
Uindelig) nytelse.

Blasfemisk - gudsbespottelig : blas
femi - gudsbespottelse.

Blend - blanding. engelsk ord.

l3lond - lyshåret og med lys an-

siktsfarge.

Bluff (hIØff) - flott, men falsk
opptreden. svind(,\.

Aagaards pl. - Tlf. 2376

Sandefjord

Boa - kjempeslange ; lang hal5
krage av skinn for damer.

Boere - kolonister av hollandsk
ætt på Kapplandet.

Boggi - understell på lange skin
nevogner.

Bohem - kunstner(krets). som fØ
rer et fritt, ulltlndet liv, uten å ta
hensyn til salllft1l1nets vedtekter.

Boikott - (få folk til å) avbryte
forretninger eller samkvem med
en person til straff for at han hal'
sveket felles sak: under streik:

TURBINER
best og billigst fra

A.s Gjøvik Støperi
&. Mek. Verksted
Av 1927

Gjøvik

Boomerang - australnegrenes
kastevåpen.

Bor - kjemisk grunnstoff brukt lil
b.-syre og b.-vann.

Boraks - natrilllllsalt, bmkt me-
disin og industri.

Bornert - innskrenket. enfoldig.

Boston - el kortspill; vals.

Botanikk - plantelære ; botani-
sere - samle planter.

llouiHon(buljong) - kjf5ttkraft.
kjØttsuppe.

Box-calf, bokskalv - kromgarvet
overlær.

Brahma - hos hinduene det hfly·
este vesen; brahmanislllc
hinduenes religion.

Bransje - grell, fag.

Bravo - bra, ypperlig: hravur 
tapperhet, overlegen dyktighet:
bra\'ll rnllllllller, gla nS11lll11l11er.

Bresje - åpning i en festningS1l1111·.

Bridge - kortspill.

Brigade - større hæravdeling.

Brigantine - et mindre (krigs)-
skip i Middelhavet.

Brigg - lett tomastet seilskip.
Briljant - glimrende, utmerket.

Briljant - slipt edelstein, især
diamant. Briljantine - fett hår
middel. Briljere - glimre. stråle.

Bris - s<1.kte vind, luftning.
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ALLE SLAGS TREMATERIALER
Byrtl - kontor: clllhetskolllor. By

1':lkrati(sme) - clllbetsvclde,
kontorstyrc: Byråkrat - tilh('n
gcr av byråkratiet.

l3rok:ul<' - silk<'lpy 111('(\ inll\'Cnle
gull. eller sølvtråder. også flere
sorler mønstret tlfy.

llronkier - hlftrlSrets forgreninger
i lungene: br011kilt - betend~lsc

i luftr~irsgrellelle.

Ul'osjc - hrystntll.
Brudulje - forvirring. stort :-;P{'+

takkel.
Brullell - mØrklett. mørkhåret.

Brunette - 1Il1Srkhåret kvinne.
BrullO - uten at lloen fradrag Cl

gjorl. Bruttovekt - \'arencs w:kt
iberegnet vekten av innpaknin'
gen. Bruttoinntekt - uten fra
drag av de tilsvarende utgifter.

Buddha - indisk vismann. stifter
av ny religion, buddhisme.

Budsjett - egentlig pengepung,
lommebok: særlig i offentlig hus
holdning: overslag O\'er iunlektc"
og utgifter SOlll en må regne med
i kommende hudsjclI-termin (sec\·
vanlig et år).

Buffer(l) - st~llfanger pl'I jern·
hancvognel' : bufferstat 
cn(111indre) stat :-;0111 ligger SOlli

e1\ støtpnte mellom In stormakter.
Ruffet - skjenkclxlrC! i re:.laurant :

spisestuemØbel med rom for dl,k·

kelpy o. I.
Bulletin - offisiell lllelcling Olll

krigsbegivcnheter dIer hØyslå
ende personers tilstand tlneler en
sykdom, 01\1 vedtaIle lover. lærde
selskaps l11f.ltcr o. l.

Bungalow - lettbygd enetasjes hil"
(\'il101) med veranda.

Buridans esel, suller i hjel mcllom
to knipper hpy fordi lysten lirar
det like sterk lil hegge sidcr:
hrukes figurlig.

TANGEN

203
222

Bøverbru

Tangen Landhandleri
9Imdi. C. o/}ogsfad

Tlf. 55

Huvedkontor Moelv
Filial Brumunddalen

Alle vanlige bankforretninger
utføres

Ringsaker Sparebank

Kalkverket telefon
Butikken «

BRUMUNIT

HANS SANDBAKKEN
REINSVOLL

Kalkverk - Landhandleri

Fiberplate, utmerket tak, og veggbekJedning, lyd,
og varmeisolering. Prøver og priser på forlangende.
BRUMUNIT garanterer kvaliteten.

BERGER LANGMOEN, Brumunddal.

VIle.verer:
Elektromotorer, vannturbiner, damp.
kjeler, dampmukiner, dynamoer.

Vi bygger komplette. kraftanlegg

Telefon 1220. 2M8.

ING. PLATOU

Trelast av Randsfjordlømmer.
Beste sorter bygningsartikler.
Ass. LANDHANDEL

A.s Lands Sag, Høvleri 8. Handelskomp.
ODNES Telefon 13 • 60 • 61

Bysantinisme - lI\'crdig kryp og
smiger: stivt hyråkratisk \"C;;("II.

Byste - legemets brySIparti:
plastisk hrystbilde.

nøl'::; - pengepl1ng. forsamlingssted
for kj~Jplllenll. meglere. bankien'r

Bjll'skurs - prisnotcring P:"I stats·
papirer. ll1)'ntsorter osv.
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c.
Ca.. cirka - omtrent.

Cahin - kahylt. avlukke. lugar.

Cal"ini~llle - den frall~k-:>\'("its-

i!o.ke reformerte lære.

Camouflage - forkledning, maske
ring: i krigskunsten: ovennaling
for å gjøre skip, lIl11rvel'k. kano·
neI' O. l. lite synlige.

Camp - leir. Camping - teltliv,
leirliv. især i forhindeIse med

Ililtlll'.
Caml.. forkortning av canc1idatus,

kall(lidal. Cand. philol., - dell
SOlli har lat! lektor-eksamen n.°d
dl'l hi:;lorisk~filosofisk fakultet
Cand. jur. -. den ~111 har lau
juridisk eksamen. Cand. med. 
uteksaminert læge: Cand mag. 
den som har latt den la"ere (ad
jllnkt~) grad "ed spr.\klighi~tor

isk- og real-lærereksamen. Cand.
real - dell som har tau real-

lærereksamen. Cand. min. ~ en
som har tatt bergeksamen. Cand.
phann. - dell som har tatt far
maspyteksameu. Cand. oecon. 
den som har tatt statsØkonomisk
eksamen.

Canoss.1. - hy i Nord-Italia: «gå
til Canossa:t - ydmyke seg. falle
til fote.

(ports. nesle nr.)

De fleste har lIok hørl omtale

både de store t'Unnelene i Alpene
(Simplon, Sl. Golthard osv.) og
våre egne nye svære tunneler på
Sørlandsbanen (Kvinneheia og
Hægebosladtunnelene osv.) og
dessuten hør I nevnt den projek
terte tunnelen under Saltfjellet
på 4/ kilometer, som dog ikke
blir bygd.

Men enno når disse linjene
skrives (april 1943) er dog Ora
vehalsllJnneien med sine 5311 me_
tcr den lengst i drift værende tun
nel i Nord-Europa.

Gravehalstunnelen ble slåll
igjennom den 6. juni 1902, altså
tor snart 41 år siden, men ble
først satt i regulær drift somme
ren 1908.

Den som skriver disse linjene,
hadde elen blandede fornøyelse ti.
gd gjennom tunneler. i 1908 i
august. Det tal< over 2 timer, og
vi kom søkkvåte fram, slik dryp
pet det fra «takeb.

No - Gravehalslunnelcn ble
som sagt ferdig slått igjennom j

1902. Tunnelen kom på 3 millio
ner kroner, en anseelig SUIll den
gangen.

En fra 92.



Alesund

2;;)1 - 2 linjer: O.la& ti. J(;"i~
..9iødz .sønner

~
)211 - 116;;

Telefoner; Kontor 2614 - 24S0

IUesunb ALESUND

Destlanbs~e .stol- f:La;"eid Y3/Ud:, .fl.6
og m.6elfa6tinlt J'l.S

ÅLESUND

fenestof. og t"r:euatefaGdfiJ{ :e""e.d.to.le4
nf. 20 - SljlCftl,foen pr. Alnullb Kun hl forh;lndlnc

Et godt råd til syklister.
Slflr:'1 fare {Ol' Irafikk1><.UlIlIH:Il

sl pL Cl' SOIll syklistene vet. gatchjpr

ll1'r. Skallllan kj~lre rell fraIll over

IvcrrgatclI N det klokl å svingc lin

lil hpYfC vcd gatehjØrnet. Da fål

man beelre oversikt o\'er tverrgaten

dier kan lettere unngå :i<UlllllCllstpl

hvi:. andre kjpfcncle plutsclig kom·

mer {ra h}}yn: eller vellstre, fØr 111an

for(scllcr rl'i:1l1l0vcr. A1I:<5: runde

litt SOlll Olll ell tordolltcllc st!lr

midt i g'dlckrysscl.

O. H.

NORSKE GJ.
FORSIKRINGSFOREN ING

Karl Johans gate 45 - Oslo

Telegramadresse: SAM TRYGD

Telefoner: 14031 - 166i9

Hvorfor faner ikke
fuglene ned?

Som kjent bitter fuglene under 'llvnell

hele nattell igjennom på en grcin eller

kvist. De faller ikke ned uår bevissthetcn

fors\'inuer. fordi de har en spesiell mus

kdanordning.

Når en fugl seiler seg llå en grein

gril)er han fatt 0111 dem med klpme og

lar seg synke lied så meget at hau bjl)'el

kneet. En særskilt muskel som går om·

kring fuglens kul-ledd spenner ti\musk·

lene så at kljlrne stadig omklamrer grei·

neLl og s..; å si låser dem. Klprne lllsncl
sitt grell fØrst når fuglen igjen retter ul

beina.

Små råd for hjemmet.

Når \'egger eller tak hkal kalk

hlrykcs cr d~1 fordelaktig å lilsette

litt (1/1111 lil katkblandingcn. Alun

heskytter dell nemlig mOI fluer.

IfØlge en læg~s råd. l>Ør vi samle

inn lusler i SOllltlU'rens lØp og tØrke

dem. De kan seinere forvelles. (~'r

kes og hlandes i brØdct. Det har

vedkommendc lægc hclv gjort i 2 år.

sier han.

Nesler er ogs" lira fl tØrke til h~,y

for h",iJlrr. De liker del hedre CI111

hØy. KaninelIe spihcr faktihk llester

med stor begjærlighet.

Fremmedord.
Til Iloen av hladtts k:-.tTl'. :'>lill l

1'<11'11('1' forklaring i de i hfjker Ol;

ilIader forekol\lIIICllclc fn.'111111cde

ord. vil jeg gjfjrc kjcllt med al

fr<"lIllllcd-ordbok cr trykt og utkOlll

for tloen år :,idell. H\lis dell nu er

uthOlgt, l·r del godt at (kue hlad

hringcr \loen ~prcdle l1ulrag a\' ca.

10000 ord i freIll1lled~ordbohl1.

Da de neste lescl'l: ikke s;tll1lt'l

p;i llumrcne av dette' blad. klllldt·

frcllll\ll::dord fylle to hele ~idcr dkl

0111 mulig bedre de to mellomsle bla

der - alls...i. 4 sider til I1lri\'ning og

innbinding.

O. H.

TEGN OG TALE

OSLO, MAI 19i3.

Redaktør: THORALF STRØMME
adr.: Asbjørnsens gate l A IV
Kasserer: AKSEL A. JENSEN

adr.: Øvre Smedstadveg 6, Smed.
stad p. o. pr. Oslo.

TEGN OG TALE utgis av NORSKe
DØVES LANDSFORBUND

og koster kr. 4,50 årlig.
ADRESSEFORANDRINGER

meddeles heretter til ekspedisjonen,
Asbjernsens gt. 1 A IV
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