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Bergen Døveforening feire sin
53-års dag. I den anledning ble
det holdt fest her i Bel'gen. Et
brudd på tradisjonen val' at fe
sten ble holdt lørdag den 2-9.
mai, etter festkomiteens be
stemmelser. Til tross for kom·
munikasjonsvansker var det
flere utenbys døve til stede.

Innledningsvis ble festen åp
net av festkomiteens formann,
H. Nesse, som i sin tale fram
førte en takk til dem som stif·
tet Vål' forening og til dem som
gjennom alle ål' har slitt og bå
ret foreningen fram. Han man
te de unge til å følge de eldres
eksempel og fortsatt arbeide til
foreningens framgang. Det var
de unges plikt mot dem, hvis
minne en ærer, og overfor dem
som framleis lever, å fortsette
det verk de har by;gd og trygd
,gjennom tidene, uttalte han til
slutt, og ønsket aile velkommen
til festen. Hvol'etter pastor
Stuelalld holdt bordtalen. Etter
festmåltidet fikk de tilstedevæ
rende et gløtt av foreningens
historie, om motgang og van
sker som stilte seg i vegen for
arbeidet med foreningens fram
gang. Denne talen val' interes
sant og tankevekkende for de
mange tilstedeværende døve og
hostet stOlt bifall og val' fram
fort av herr Ansgal' B1·eiteig.

Hvoretter hen' Nils Gje1'stad
holdt en tale om Landsforbun
det for Dove som no i som
mel' har 25-års jubileum. Han
fortalte klokt og greit om fol'
hundsarbeidet gjennom årene.
Talen val' framført med godt
kjennskap til forbundets histo
rie og hostet langvarig applaus.
Bestyrer Eng hadde så ordet
og takket på egne og skoleele
venes vegne Bergen Dovefor
ening for den hjelp og de hyg
gelige stunder foreningen har
gitt skolen og dens elever. En
kefru Anna Moe fikk så ordet
og rettet en varm takk til pa
stor Stlleland for hans opp
ofrende arbeid for syke og
gamle døve i Bel'gen og distrik
tene. Herr Hovland gav oss så
en redegjøl'else for Døves Hus.
Etter endt utforelse av talene
fil,k alle deltakerne tillatelse
av bestyrer Eng til å bese sko
len, som el' i etasjen over. Mens
festdeltakel'l1e val' og beså sko
len, ble foreningens lokaler om
dannet til kino. Benker og sto
ler ble oppstilt, og da festdel
takerne vendte tilbake, fikk en
se en film om .Beveren:t, dens
liv og arbeid med -demninger
samt dens forsyn:nger av grei
ner til matforbruk til vinteren.
Bildene var i 90 % tilfelle nær
bilder og gav oss et godt inn

blikk i beverens liv og vaner.

Det ble så framvist en film om

.Alaska:.. Om gullgraving, jord-

bruk og hvalfangst. Folkets liv
og skikker var interessant fl.
folge på lerretet. Dette ble oss
til stol' viten om livet i Alaska.
Så ble det utlodning av diverse
ting, og etterpå hadde vi litt
underholdning. Skolens gutter
samt bestyrer Eng og husmo
ren Stuel(tnd val' også til stede
ved festen. Til den underhold
ningen som jeg no skulde be
gynne med, trengte jeg to per
soner. To av skolens gutter
meldte seg. De måtte stå på et
bOl'd forat alle skulde få øye på
dem. Forst fikk de to fat med
litt sukker i hvert samt hver
sin tes-kje. De skulde mate hver
andre med suld,er, men på den
betingelse at de hadde bind fOl'
øynene. Det var de villige til.

Og så begynte de å mate hver
andre. Men som De skjønner av
dette, kjære leser, så havnet
ikke sukkeret del' det skulde.

Det gikk enten ned mellom
snippene på dem eller inn i
ører og neselfol'. Men de val' da
heldige av og til og fikk det
akkurat inn i gapet, og da slik
ket de seg tilfreds om munnen.

Det val' sikkert til stor munter
het, for da en så på ansiktene
til festdeltakerne, rant lattertå
rene 80m erter a" en sekk. Tå
rene tr.iJlet og truet med en
oversvømmelse i foreningens
lol,aler. Jeg håpet innerlig at
at pianoet i kroken 'ikke vilde
brole og steppe med. Enten det
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skyldes tyngdeloven eller noe
annet er ikke godt å si. Jeg
fikk ikke oppleve at stolene til
festdeltakerne fløt rundt i lo
kalene. Så neste gang en har
fest med moro, vil jeg forlange
at alle skal ta med seg Iivbel·
tel' nål' de er på fest her i Ber
gen. Så hadde vi en leik hvor
et fyrstikkhylster ble satt på
nesen til en person, og denne
skuide så sette den på nesen til
sin sidemann uten fl. bru){e hen
dene til hjelp. No ja, turen kom
til meg, og hylsteret satt pent
og pyntelig på nesen min. Jeg
skulde så levere det til min
sidemann. Men aven eller au
nen 'grunn lot det seg ikke gjø
re. For hylsteret vilde absolutt
være på min nese og hadde fått
stor kjærlighet til den. Hylste
ret val' som ~imt fast og vilde
ikke videre. Da så nestemann
skulde overta det på sin nese,
ble han bare stående og hakke
og pikke med nesen sin bort i
hylsteret lik en høne på et
fluepapir. Nei, hylsteret rikket
seg ikke, og jeg måtte. så fOl··
tærende det val', stå der, og
håpet inderl-ig at ikke nesen
min hadde tatt samme form
som fyrstikkhylsteret. Men da
det endelig lyktes å få hylsteret
los, kunde jeg 1'0J.ig puste vi
dere. Nye lattersalver og flere
tårer! Slik vi lo! Slike latte1'
salver får en ikke kjøpt på re
sept på nærmeste apotek!

Klokken begynte å bli mange
no. Enno kl. l/a1 var mange av
de eldre til stede og hadde full
stendig glemt å gå heim. Men
vi lukket presis kl. l, deJmed
basta! Vi gikk heim med viss·
het om en hyggelig fest.

Jeg vil no få benytte meg av
anledningen og sende en hilsen
til de lItenbysboende deltakerne
med takk for samværet i Ber·
gen den 29. mai

•
Tirsdag forut for festen had-
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de Døvekvinnenes syforening
en sammenkomstfest for sine
medlemmer kl. 5. Det ble sei
nere på aftenen utlodning av
forskjellig: bl'oderier, sofapu
ter, forkjær, grytelapper m. m.
Det var henlagt siden fredsti
den. Alt ble vunnet uten kort
og uten punkter i disse tider.
De som vant var heldige, 'det
må vi alle være enige om. Sy
foreningens formann er enke
fru Rell(le(lahl.

Bergen, den 14, juni 1943.
l-Iamld Nesse.

Referent.

Er De nervøs?
Er De nervos? Ifølge viten

skapen betyr det å være nervøs
cen forøket følelse for selv helt
banale ytre innflytelser».

Ifølge legfolk betyr nervøs
itet «hva som helst fra mang·
lende selvbeherskelse til søvn
løshet!»

En avis siterer en tysk viten
skapsmann som en gang hen
vendte seg til 12 personer med
spørsmålet om hva de egentlig
forbant med ordet nervøsitet.
I-Ian fikk 1'2 forskjel'lige svar:

1) Nervøsitet el' et dumt ut
trykk for manglende selv
beherskelse.

2) Nervøse kvinner, det er sli·
ke som ikke orker å stelle
sin heim, men derimot me
get godt kan danse en hel
natt.

3) Sjefene. unnskylder gjerne
sine urettferdigheter og
avspisende utbrudd med at
de er så fryktelig nervøse
av seg.

4) Nervøsitet el' en svakhet
som framkalles av mang
lende tilfredsstillelse.

5) Jeg el' nervøs, når jeg blil'
overanstrengt.

6) Nervøsitet beror på at en
spiser for mye kjøtt, røy
ker og drikker for mye, alt-
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sA fører et uhensiktsmes
sig liv.

7) Å være nervøs er det sam
me som å være sløv om da
gen og lys våken om natten.

8) Nervøse mennesker er føl
sommere og mer ømtålelige
og stål' det psykiske og til
værelsens innerste vesen
næl'mere enn mer tykkhu
dede gjennomsnittsmenne
sker.

9) Nervøsitet er et tegn på.
bristende kunnskaper og
usikkerhet.

10) SPOl' ikke meg om noe så
dumt. Det gjør meg bare
nel"Vøs.

11) Når en læge vil bli av med
en besværlig og spørrely
sten pasient, sier han: eDet
er bare nervøsitet, kjære
Dem.»

12) Nervøsitet er en forbannel
se som en kan slepe med
seg hele livet igjennom,
hvis en først hører til dem
som lider av den.

Fra Hamar.
Hamar & Omegn Dovefol'

ening el' innmeldt som nytt
medlem i Norske Døves Lands
forbund. Foreningen ble stiftet
30/12-1926 og har for tiden
24 medlemmer. Foreningens
formann er hr. G. Bjørkelund
og hans adresse er: Granhaug,
Brumunndals st.

Samtlige landets døvefor
eninger unntatt Aust-Agder
Døveforening står nå tilsluttet
Norske Døves Landsforbund.

MER K dette navnet - og følg

med I annonsene som kommer l
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Fra Bergen.
Bergens Idrettsklubbs hytte

holdt onsdag den 2. juni 1943
genet'alfoJ'samling i Bel1gen
Doveforenings lokaler under le~

deise av idrettsklubbens og hyt·
tas fOl1nann Alf Olsen. Regn
skap og årsberetning ble opp.
lest og vedtatt. Det var uteluk
kende saker vedrørende hytta
som var oppe til behandling.

Til medlemmer av styret for
hytta ble følgende gjenvalt :
Alf Qlsen, formann, Anda!" A"....
nesen, viseformann, Ole F,,·i
stad, kasserel', Harald Har
tveit, lste hyttesjef. Som nye
medlemmer av styret: Harald
Nesse. sekretær, John Wies
ne,., material forvalter og 2nen
hyttesjef. Festkomite: John
Wiesne,,' og Sverre (fi'ebstad.
Revisorer: Ansgar B,,'eitl"ig og
Sivert Samuelsen.

Hyttestyret har i den utstrek
ning det lot seg gjøre leid ut
hytta til enkelte foreninger,
men på grunn av de erfal~inger

en har høstet av det, har en på
generalforsamlingen beslubtet å
ikke leie ut hytta så 'lenge kr,i
gen varer. Under utleie av
hytta i det forlopne året har
det vist seg at de foreninger en
hal' lånt den til, hal' vist liten
aktelse for hyttas innbo og
kjokkenservise. Det er blant an
net tatt bort diverse ting som
dessverre ,ikke kall erstattes.

Eventuelle søknader fra for~

ellinger vil uH avv.ist, da hytta
no skal leies ut til de dove selv
og til skolen her i BeiJgen. Bort
sett fra dette kan hyttas med
lemmer se tilbake på det for
lopne året med tilfredshet.
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Personalia

Enkefru Anna Olsen, Oslo,
fyller 80 ål' den 24. september.
Hlin tilbringer sitt otium på
Lille Tøyen pleiehjem.

•
Sølvbryllup feire<ies den 20.

mai av sementstøper Hjalmar
Otnæs og hustru Marie, født
Solheim.

•
Josef Ankile feiret 'den 4. juli

sitt 30-års jubileum som billed
hogger ved Trondheim Dom
kirke.

Tore Skjørestad feirer den 1.
august 40-års jubileum som
billedhogger sammesteds.

Begge har utført mange sto
re og verdifulle bi1dehogJgerar~

heider til Dom!(.irken ri årenes
løp, og mange oppgaver fra an
dre al'bei'dsgivere. HelT Skjø
restad virket også en tid ved
domkirken i Stavanger og ved
Vigelands Atelier i Oslo.

40 år som håndverkere kan
Binger Bostad feire som baker
og Lunde Johansen som gjørt
ler i disse dager.

•
7. august fyller Martin Hen

?'ichsen 60 ål'. Skjørrt han i de
seinere år ikke har tatt aktiv
del i arbeidet innen De døves
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forening eller idrettsforenin
gene, er han likevel så vel kjent
og aktet innen vAr krets, at vi
Eli' viss på de er mange som
gjerne vil være med og yte ham
sin hyldest. Det er jo særlig
som den energiske formann for
De døves skiklubb gjennom
mange ål' han var kjent, og det
var i hans formannstid klubben
fikk både sin nuværende prek
tige hytte, hvis oppførelse han
forestod, og den kapital hvis
renter gjennom alle seinere ål'
har væl"t en god støtte for dens
vedlikehold. Han el' da også
klubbens æresmedlem. Herr
Henrichsen gikk i 'Sin tid ut fra
fru Rosings døveskole og kom
derfra i boktrykkeriære hos
A. W. Brogger i Oslo, hvor han
også etter utstAtt læretid har
fortsatt hele tiden seinere,
bortsett fra noen få ål' da han
drev eget trykkeri i Drammen.
Han er en meget dyktig bok
trykker som omfatter sitt fag
med varm interesse, og no vier
han dette og heimen i eget hus
på Holtet, Bekkelagshøgda, hele
sin tid.

•
Den andre sek·stJiål'ing el'

«Tegn og Tale:ts mangeårige
kasserer, Aksel A. Jensen, som
fyller de 60' den 18. august.
Også han er vel kjent og aktet

Bel'gen, den 14. juni 1943.

Hamld Nesse.

Sekretær.

(Undervisningsleder: 'ektor H. Bautz)

MERK dette navnet - og '"Ii: med I annonsene som kommer!
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Søndag 11. juli var mange av
de gamle døve i Oslo og omegn
samt av Hjemmet for doves be
boere innbudt til De døves for
enings feriehjem c"Skaug~ i
Bunnefjord. Det store spørs
mål val' som vanlig: Hvordan
vil været bli? Vi har jo hatt
slik en deilig vår og sommel'
hittil i år, med vekslende sol og
regn, om enn ikke så meget
varme. Men i den siste uken
hadde det sett ut som regnet
skulde ,få overhånd. Utflukts
dagen rant også opp med skyet
vær, men snal't tittet solen
fram, og da en kom ned til
dampskipsbl'yggen, lå sjøen
speilblank. Og det val' sørget
så godt for de gamle. Fri reise
fram og tilbake fikk de, og en
kelte som bol' på gamleheimel'
ble hentet i bil. På bryggen
stod hr, Emil Carlst'røm og pas
set på at alle kom i den riktige
båten. Mange unge val' reist ut
alt kl. 9, men vi gamle klarte
ikke å komme før med U-båten.
Så fikk vi en deilig tur i vår
vakre fjOl'd med de mange øyel',
og etter en knapp time var vi
framme ved Pl'esteskjær, Ste
det el' egentlig Rudstrand, men
bryggen del' el' f. t. ikke i orden,
og del"iol' ble det litt lenger å
gA. Men det klarte seg fint også
for de eldste, for de unge var
så snille til A hjelpe, Kommet
fram, ble vi budt på kaffe
erst.:1tning til medbrakte smør
brød inne i hovedlJygningen.
Tykke skyer hadde begynt å
samle seg igjen, og det så tru~

ende ut, Men en &1mlet seg like
vel i det fri li! en liten andakt,
som ole ledet av pastor Stokke
med salmesang og tale over da
gens. tekst: Jcsus som kallel'

MMtælls, og hans ord: «De fri

ske behøver ing'en ,Iæge, men de

som har det vondt. Jeg cr ikke

innen så vel de døves som de

tunghortes krets. Som en som
ble dov i voksen alder, hørel'

han nemlig heime i begge lei

rer. Han er født i Ålesund,

hvorfra han også hal' alle sine

barndomsminner, og kom til

Oslo for vel 30 år siden. På

grunn av sin tunghØl'thet hadde

han måttet lese en hel del pri·
vat, og han studerte språk, sær·
lig fransk og tysk, samt bol,
holdel'i og handelsfag. l 1912
ble han ansatt i Norske Lloyd
og ble der kjent med fOl'sik
ringsvesen. Men da selskapet j

20-årene gikk i likvidasjon, ble
han som så mange andre ar
beidsledig. Men han begynte en
virksomhet som byselger og
fikk noen tid seinere midlerti
dig ansettelse ved Akers her
redskassererkontor, hVOl' han
seinere er blitt fast ansatt. Ved
siden av sin faste stilling hal'
han drevet med revisjon av for
enings- og fOlTetningsl'egnska
pel' både for blinde og døve og
tunghørte, Personlig er han av
dem som har lett fol' å vinne
venner, alltid villig og hjelpsom
som han er. Uten godtgjørelse
har han i de seinere ål' også re
vidert regnskapene for De do
ves skiklubb og Tdrettsforenin
gen. Også han har heim i eget
hus, - pA Smestad i vestre
Aker.

•

Vi ønsker begge seksti.l·in

ge!" hjel'telig til lykke med de

l'undede år og øllsker at de beg

:;c cnno i mange år må fA be

holde sin fulle arbeidskraft, til

r:ledc både for seg selv og fa
l,lilje o~ venner.

TJ. D.

Fra Oslo. l\Ommet fo," å kalle rettfel'dige,
men syndere til omvendelse~.

Mol slutten begynte det så
smålt å regne, men det ble bare
med Iwen dråper, og etter hvert
vek skyene og det ble deilig sol
skinn, så en riktig kunde glede
seg i det fri. Kl. 1,1 ble serve"l
varm middagsmat (veltillaget
kHppfisk med potetel' og saus),
og som dessert deilig f"ukt
suppe, og k,1. 16 på ny kaffe
el'statning, denne gang -endog
med I,aker til. Det ble en deilig
dag. Blant gjestene val' også
den døvbl'inde Anna F01·sb("l'{j.

som ble vist omkring overalt
og fulgte levende interessert
med i alt som ble fort.1lt henne
ved hjelp av skriving i hånden.
En måtte høylig beundre hen
nes hurtige oppfatning og glede
seg over hennes 'Stillferdig lyse
sinn, takknemlig som hun Cl'

for den minste vennlighet tross
den. hal'de skjebne som har
rammet henne,

FOI' en ved 17-tiden dro ned
over ~il båten igjen, taJ..ketllen
ning D(Lhl på egne og alle andrc
gjesters vegne alle som h"dde
vært med på å gjøl'e dagen li!
etl fest. Det vm- De dovcs fOI'
ening og Feriehjemmets stYl'e i
fellesskap og dessuten De doves
menighet og bladet cTegn og
Tale~, lian rettet en varm lakk
til hver især av de yngre og
unge som hadde forberedt all
så godt, sikkert selv i spenning
fOl' hvordan været vilde I>li og
hvordan alt skulde klare seg i
denne harde krisetiden, En takk
til Ham som rår for vær og vind
ble heller ikke glemt, l solskinn
og varme ble så de gamle fulgl
til båten igjen, og alle kom vel
om bord og ~ikk på ny en deilig
dampskipstlll' - enda bedre no

da solen hadde vunnet, Og 1'01'

kl. 19 val' en heime i Oslo igjen

- just i passelig tid fOl' dem

som ikkc lenger hal' ungdom-
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mens i(reiler. De unge lwm
etter med siste båt, unntatt
de som just hal' sine ferier ute
på heimen. Så sier vi også hel':
Takk fal' den deilige dagen!

H. D.

Dødsfall
Skomaker Johan Edvard Jimt

avgikk plutselig ved døden den
7. jnni av nyrekrampe på
Del'kåk helseheim, hvor han
hadde ligget i lengere tid. Han
hegravdes i sin he:mbygds ldr
kegånl på Borsa den 15. juni
lIndel' stOl' deltagelse fra slekt
og Vennel" En del dove var og
så mott fram fal' å vise ham
dell siste ære. Sokneprest
'l'nmrbol'U fonettet, d;\ døve
presten Skollcl'lUl var borte på
clllhctsl'cise, Han holdt en me
get. wtkkel' minnetale over bi
beyordet: eKorn t.il meg alle I
SOlll stl'cvcr og hal' det vondt,
Og' jeg vil gi edcr hvile.:t For
utell de vakre kl'anser fra hu
<lt ru, harll og barnebarn som
ble ncdlagt ved soknepl'csten,
val' det også cn slol' krans fra
vellllcr i HOI'sa vcd en av dem
som VHI' fyrvoktcr.

Prøveballonger
I ål'ellc føl' higen ble del

ven noen meteol'ologislw sta
::;joner ofte oppsendt pilolbal
longel'. De Cl' fOI'synt med el
lile appal'al av lett metall, som
]'egistl'erel' luftens tl'ykk, tem
penttur og fuktighetsgl'ad i
hunetrer og tusener metel's
høyde. l tynnere luft utvidel'
ballongen seg inntil den eksplo
derer og styrter ned med en
oppslått fallskjerm. Det selvre
gistl'erende apparat el' omgitt
av korsformige I'ammer av tyn
ne bambusror til beskyttelse
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mot skade ved fallstøt. Det hal'
også fiottøl'el' av korker, så det
ikke kan gå tapt om det faller
i vannet istedenfor marken el
ler skogen, Til apparatet el' på·
klebet en etikett hvor det slår,
at finneren fål' 5 kroner ved
levering av det til Det meteoro
logiske institutt,

En morgen i midten av no
ven.ber i fjor iakttok jeg en
ballong som ble sluppet opp fra
instituttets tårn. Med sørvest
lig vind drev ballongen ut mot
nordost. Etter som den steg
hOjere, forandret den driftsret
ningen - mot øst. l noen tusen
meters høyde var det vestlig
eller nOI'<lvestlig vind som drev
ballongen fra ost til SOl'øst. To
observatører på tårntaket sik
tet med en liten stativkikkel'l.
og noterte ball0l1gens retnings
forandring i lopet av ca, 7 mi
nutter. l en bedre ltltrekkskik·

kert fulgte jeg i ca, 14 minuttel'
den stadig st.igende ballollg, som
fjel'llet seg og ble mindre og
mindre. 'Dessverre streifet ·den
solen bak tynne skyer, hvis
blendende lys tvang meg lil å
'llld(e o,yet. SeineI'e kUll de jeg
ikke finne igjen ballongen i
Idkl(el'len. AntageHg drev den
over sl,yel' og videre qnn ovel'
Svedge og I(anskje SOt'OVel' ~il

Sl{åne, hvor den forhåpenUig
falt ved et eller annet bosted
og lmnsl,je ble sendt. vidCl'c til
mill svenske forbindelse med
den 'norske hilsen.

Omhing halvdelen av OJlP

selldte ballonger er funnet i

Sverige og Norge. De funne og

tilbakesendte selvregistrerende

apparater gil' våre vitenskaps

menn interessante OPI)lysnin

ger.

oen av de funne l'egistre

I'ingsappal'atel' i ballonger som

ble sluppet los fra ÅS i 1938, vi

ste følgende temperaturer:
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29. januar kl. 19:
Høyde 94 In 1.6° C.

:t ] 000:t --.- 7.0
:t 3 000:t -+- 22,]
:t 5000:t -+- 3'7.7
• 7000,. --.- 57.0
:t 8 000 :t 62,3
:t 9000:t . 60,5
:t 100oo:t _ 61.4
:t 1] 000:t -.-- 62.8

]8. juli kl. 8:
Høyde 9,1 m. + 14,40 C,

» 3000 » + 0.3
» 5 000 » ~ 9.'1
» 11050 » 51.0
» 15000 » 45.0
» 17389 » ~ 40.6

Av ovenstående tall ser vj at
det tross sommervarmen el'
sterk kulde i atmosfæren bal'e
en halv mil over JOI'den. Det er
del"fol' ikke underlig at flyver
ilC kler seg ,godt føl' de flyr
oppover.

Det rare forhold i tempera
turen el' at det i 15-1'7 'lusen
metel's høyde er mindre kaldt
elin i 11 000 meters høyde,
lllellS det i liimmell'ommet el'
273 kuldegradel'.

O. li.

En lur maler.
I~n kjent svensk kunstmaler val'

OI'lle 1 Dalarne en sommer ug V311+

dret omkring. Langt oppe i en av

krok av dalen traU han en gammel

gubbe som salt utenfor stuen sin og

l"O)'kle, Det var en stilig, gammel

lllann å se til, og kunstmaleren gikk

bort til ham og spurte:

..Hvis jeg kan få male deg, 6kal

du få en femmer for det.:t

Gubben spekulerte en swnd, så tok

han snadden ut av skjegget, spyth:t
og sa:

_Ja, det kan du alltiåsgjøre",

men jeg bare lurer på hvorledes jeg

skal få skrapt av malingen etterpå.•



Til 1900.

Med sine 9800000 kvadl'at

kilometer el' China nesten dob~

belt så stort som hele Europa

(uten Russland), som sammen

med De britiske øyer omfatter

5300000 kvadmtkm, mens inll

byg'gel'tallet er likt, med litt

over 4-00 millioner mennesker

på begge. De fleste kinesere cr

flittige og arbeidsomme, spar

sommelige og lovlydige menne

sker.
De kinesere som vi hal' hatt

anledning til å se, kommer fra

Sør-China. De el' meget mindre

av vekst enn folket i NOl'd~

China, som el' sterke og stor
voksne mennesker.

Den· kinesiske nasjon el' så
gammel at foll<et el' kommet til
å betrakte seg selv som den
eldste, den beste og den største
nasjon i verden. Skryt og pral
er to av de dårligste vaner. En
som skryter av hva han er
i stand til å utføre, kan som
regel ikke innfri sine ord og
blir gjenstand for latter. Dette
gjelder også for et folk. Hvis de
i stedet for å skryte arbeidet
på sin utvikling, vilde de være
lykkeligere og mer aktet. Der
med hal' jeg ikke ment å si at
China intet har å skryte av.
Det er et faktum at China er
den eldste av alle nasjoner. iDe
res historie 'begynte for fire tu
sen ål' siden. Den forteller om
den store flod som vi kaller for
syndfloden og oppgir endog ne
sten det samme tidsrom som er
nevnt j bibelen, med en for
skjell på sjuogtredve ål'. Hvor
mange riker el' ikke kommet opp
og gått under, mens China fl"am
leis består? Vi 'hal' hort om
egypterne, grekerne, romerne
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og en masse andre nasjoner,
som vi bare såvidt husker nav
net på. ,china el' eldre enn noen
av dem og lever enno. China er
et høyt sivilisert land og val'
det allerede på den tid da Eng
land bare val' bebodd av ville.
Men China Val' tilfreds med sin
sivilisasjon og brød seg ikke om
il arbeide videre på sin utvik
ling, og det val' her det gjorde
sin store feil. De samme lover
som gjelder for et menneske,
gjelder også for et folk. Så
snart et menneske begynner å
tro at det kan all ting, tal' an
dre til å lære seg mer og kan
mel'. Som et menneske, som et
folk må vi stadig vekk lære oss
mer og mer. Gjør vi ikke det,
mister vi Vål' plass i samfunnet
eller blant nasjonene og vil til
sist bli nødt til å ta en ringere
plass, slik som det no har gått
med China j lange tidel'.

China er et meget rikt land.
Lenge før noe folk i Europa
hadde lært å veve 9g spinne ull
og bomull og gikk kledd i 'huder
og dyreskinn, l{jentJe kineserne
silken. De plantet tebusken og
brukte disse bladene til å lage
te av. Folket var lykkelig og til
freds. Om de ikke stilte så store
krav, så hadde de dog alt lwa
de tl'engt;. Et folk 'som er så
arbeidsomt som kineserne, er
s'ikre på 'å ha mer enn de behø
ver. De liker å drive handel med
de ting som de ikke trenger,
for andre ting som ikke fins
i landet. Den kinesiske silke var
kjent i Roma for to tusen år
siden. Den ble transportert
landevegen til Arabia og fant
derfra vegen til det romerske
imperiums hjerte.

Den første europeer som kom
til China val' en venetianer som
hette Marco Polo, omtrent ved
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begynnelsen av det 13. ådlllll
d1'e, På den tid val' Venedig
den rikeste by i verden. Dens
kjøpmenn ],jøpte Indias produk
ter og transpOl'terte dem ovel'
land til Arabia og førte dem
heim sjovegen og solgte dem vi~

dere over hele Elll'opa. Vene
digs kjøpmenn var alltid på ut
kikk etter nye varer og nye mar
keder. Så Marco Polo gjorde sin
reise ovel' land helt til Peking,
hVOI' han ble vel mottatt av !,ei
seren. [-Ian oppholdt seg der i
en årrekke, og da han kom til
bake, skrp-v han en bok om Chi
na, som 'hall kalte Kathay.

Den gangen var kunsten å
tJ'ykke bøker ukjent i Europa,
og det var ytterst få mennesker
som var i stand til å kjøpe et
manuslo'ipt, som måtte avskri·
ves fra begynnelse til ende.
Men kineserne trykte sitt lese
stoff med tretyper. Det syns
merkelig at Mareo Polo ikke
innførte denne kunst til Europa.
Da han, så vidt det skjønnes,
iJ,ke gjorde dette, gjorde hans
bok ikke meget for seg, før
den langt om lenge hle trykt og
folk kunde overkomme å kjøpe
og lese den. Men det er dog på~

fallende at boktrykkerkunsten
så dagens lys ette?' hans til
bakekomst, og en kan ikke la,
være å spekulere over h vOl'fra
Gutenberg eller LaUl'ens Koster
vel har fått sine impulser til å
arbeide med oppfinnelsen. Jo
mer folk fikk anledning til å
lese, des bedre kunnskaper fikk
de og des mer ønsket de å vite.
Som en vet dro Koillmbus i
1492 ut på sin reise i det håp å
finne en kortere veg til Ohina
eller Kathay. Seks år før, i
lu!86, hadde portugiseren Bm'·
tolomeo Diaz oppdaget Kapp det
gode 'håp, som han kalte Cabo
Tormentose eller Storm Kapp,
fordi det alltid blåste kraftig
der, men kongen av Portugal
forandret det til Cabo di Bona
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Spemnza - «fordi vi har no
godt håp om å. finne veg'en til
India og Kathay». Og g'anske
riktig, seks år etterat Kolllm~

bllS hadde oppdaget Amerika,
seilte Vaseo da Cama rundt
Kapp det gode Håp og kom til
rmUa. Portugiserne val' altså
de fOl'ste til å drive handel med
Osten. De grunnla en koloni ved
Macao, nær Hongkong, og den
Cl' ('nno i deres besittelse.

De engelske begynte å drive
handel med China lenge ettel'
pOI·tugiserne. De kjøpte te og
silke og adlød landets lovel' i
den eneste uy hvor de hadde lov
til å komme, Kanton. Denne
handel ule drevet av det Ost
indiske Kompani i mangfoldige
ål'. 'Men omlag 1800 begynte
kompaniet fl bringe opium til
China og selge del Li! kinesel'
IlC. Dpt er et meget farlig ny
telsesmiddel som den kinesiske
t'egjedng ikke ønsket folket ;\
rå smak på, og dette førte til en
IwnflileL med de l))'itislee kjøp
menn, Den bl'itiske I'egjering
{)Ilsket å diskutere dette SPOI'S
mål med Chinas regjering, Den
kinesiske l<eiser val' blitt opp
dradd j den tro at hans land var
det største, beste og viseste i
verden, og at detfor alle andl'e
nasjoner måtte I'espektere og'
adlyde ham, Han hadde ikke noe
mot at EngoJ.and skulde sende
menn til Peldng for å drive t11l

dedHtndlingel', men på den be
tingelse at en innrømmet at
keisel'en 'lY China hersket over
alle andl'e nasjoner og gjorde
kaulau fOl'an ham, Det vil si at
ambassadoren el1el' sendeman.
nen måtte knele ned fOl'an kei
sel'en og berore golvet tre gan
gel' med pannen. De britiske

mente at deres dl'onning var

liksa god som keiseren av

Ohina og vilde ikke gjore kau

tau. Keiseren avslo å motta

noen ambassac1ør i Peking, og
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det brøl lit hig mellom de to
land,

Kineserne val' bevepnet med
pil og bue, og med noen få eld
gamle kanonel' i sine fm'ter val'
ile ingen motstandere for de
britiske, De led nedel'1ag og
måtte betale fOl' den opium
som var tatt fra de british
kjøpmenn og ødelagt, Keiseren
i' Peking fBek en voldsom uvilje
mot de britisl{e, Om Ohinas rew

gjering på dette tidspunkt had
de tatt lærdom av begivenhe
tene og reist en hæl' og flåte,
kunde den ha trosset enhver
nasjon, Illen i stedet rOl'ts:.ltte
de å prale med sin storhet. An
dre 1<l'igel' fulgte, og alltid med
nederlag' fm' China, Men I'egje
ringen i Peking nektet fram
leis å motta ambassadorer med
mindre de gjorde kautau fOl'an
deres «Sønn av Himmelen» eller
Tientsz' som dE' kaller keisel'en.
Så bestemte Stol'bl'itannia og
F't'anhike seg i 1860 til å un
de!'tvinge luun, De sendte en
flåte til munningen av Pei-ho
elven. Kineserne forsvarte seg
tappert i fOl'tene ved '1'aku, men
måtte til sist overgi seg, De
allierte hærer gjorde landgang
og mal'sjel'te mot Tientsin som
de erobret. Så dro de videre mot
Peking, som lå 120 km lenge!'€
mot nordvest. Keisel'en hadde
plasert vaktposter innenfor hø·
l'evidde av hverandre hele ve~

gen mellom T,ientsin og Peking
[Or å gi varsel om fl'amrykkin·
gen av barbal'enes hæl', Da
han fi1ek rapport om at de
fremmede næl'met seg hans ho
vedstad, flyktet han med sitt
hoff i største hast til Yeh·ho
(De varme l<ilder), omtrent åbte
dagsreiser fra Peking, Blant
dem som flyktet med ham val'
også hans to gemalinner, Kei
serinnen av østen og Ke'isel'in·
nen av Vesten, som de kalles av
kineserne,

No Iblit' det nødvendig' hel' fl
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innsl<yte en forklaring på alle
de vansker som heretter fulgte,
Alle kinesere el' meget overtro
iske - det vil si at de tl'or på
alle slags ånder, spøkelser og
gjenferd og tøI' ikke' for alt i
verden foreta seg noe føl' de
har !'ådspul't de menn som fore
gil' å stå i forbindelse med ån
deverdenen, Av disse var det
mange som virkelig ,selv trodde
at de gjorde det, Fr-roen på fung
shui er den mest framtredende,
Ordet betyr «luft og vann», Ki
neseren 1,1'01' at jorden e'l' i be
sittelse aven levende ånd; at
denne levende ånd, ellel' fung
shui, el' g'od på sine steder og
en ond fiende på andre stedet'.
Derto!' rådføl'er en kineser SOIll

skal bygge seg et hus, seg allw

tid med en fung-shui-mann før
han gål' j gang med å bygge,
om hvordan han skal gå fl'am,
så at han kan stå på en god fot
med fung-slllli-ånden. Det el'
denne fung-shuiwmannen som
sier hvordan han skal sette dø
rene og vinduene og hvordan
huset skal stå til gata, og ikke
en kineser vilJe finne på fl
sette seg ut ovel' bans anvisnin
ger, Om det så el' et gjerde eller
bare en stang som skal I'eises
ett eller annet sted, søkes alltid
hans råd, så en ikke kom til il
risikere at fung-shui ble sint,
og gjerdet eller stangen vilde
stl'aks bli revet over ende, om
fung-shui-mannens avgjørelse
falt mot saKen. En vil ilO forsti'l
hVOl'i'OI' kineserne i sin tid av
all lo'aft motsatte seg at det
bygdes jernbaner, fordi tele
gl'afpålene og' larmen av loko
motivene vilde fOl'stYl'l'e fung'
shui.

Men no tilbake til vål' histo
rie. Da keiseren, som regjerte i
1860 og hvis navn val' I-Isien
Feng, kom til Yeh-ho, erindret
han seg at hans bestefar, kei sel'
Chia Ol1ing, var død der, Fung
shui·mennene ble straks t'åd-
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spurt, og de val' enige .om å ut
tale at det val' et meget dårHg
tegn. tDette satte en stOl' skrekk
i livet på keiseren, og fred ble
sluttet med England og Frank
rike. Men keiseren kom ikke til
bake til Peking. Han utsatte sin
avreise fra Ye'h-ho til han av
gikk ved døden føl' vårens kom
me 186l.

Keiserinnen av Vesten hadde
en sønn som var seks år gam
mel ved farens død. Dette barn
ble så satt på keisel'tl'onen UIl
del' navnet Tung Chi, 'som betyr
Forenet styrke, da de to keisel'·
inner hadde samtykket i å være
hans formyndere - det vil si
la seg av hans oppdragelse og
styre landet for ham så lenge
ban val' mindreårig. Således ble
det i vil'keligheten de to enke
keisel'jnner som kom til å stYl'e
landet.

Det el' ikke vanskelig å for
stå at disse to damer 'ikke val'
mindre overtroiske enn sine un

dersåtter, De trodde at åndene
val' vl'ede fOl'di keiseren hadde
reist til Xen-ho, og da det ko~

en oversvømmelse med 'Påføl
gende hungel'snød og epidemier,
lrodde de det ikke mindre, Men
'rung Chi vokste opp, og da han
ule seksten ål' gammel, mentes
det at det val' på tide at han
giftet seg, En 'hustru ble ut
valt for ham av hans to for
myndere, Tung Clri hadde vært

en slem gutt og vilde sannsyn
lig'vis ,ha utviklet seg til en
ond mann; men to år etter sitt
giftermål i 1874 døde han av
ual'llekoppene,

Tronen var atter ledig, og de
to enkekeiserinner 'Valgte Tsæi
tien, den tre og et halvt ål'
gamle sønn av prins Chung, til
'l'ung Ohi's etterfølger, Barnets

navn ble forandret til Kuang
Hsu (en blåser ut s'en) som be
tyr Fremragende etterfølger,
Enkekeiserinnene tok atter 1'01-
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lene som formyndere og ledel'e
av Ohinas styre,

Men no inntraff det noe som
brakte de to keiserinner til å
skjelve av frykt. Det el' to kir
kegårder, hvol' de kinesiske kei
sere blir begravd, den ene østa
fOr og den andre vestafor Pe
Iting, De fung-shui-menn som
ble rådspurt, vilde ikke si noen
ting, Da de -ble spurt om på
hvilken kirkegård de an'befalte
at keiser Tung Chj skuldebe
gl'aves, rystet de bare på sine
hoder, Det ble en vanskelig si
tuasjon, for begraves skulde.
han, men de vilde ikke gi noe
råd, og til sist bestemte en seg
for den østHge kil'kegål'd, Ne
ste ål' ble China igjen heim
søkt av oversvømmelser, 'hun
gersnød og epidemier, Fung
shui-mennene rystet alvol'iig på
sine hoder og hvisl,et: Som vi
forutsa!

Dette inngjød i de to enl\e
keisel'inner en stOl' skl'ekk fOl'
fung-shui, og den økedes i ål'e
ne utovel', Keisel'innen av østen,
som levde lengst av de to, val'
så å si I'edd for s-in egen skygge
i sine siste år, Imidlertid voksle
Kuang Hsu opp og ble til sin tid
utropt til kei sel', Han overlot alt
samkvem med utlendingene til
den klol,e gamle visekonge Li
I-Iung Ohang, 'inntil krigen med
Japan brøt ut j 11894.

På den tid var Japans befoll,
ning omlag en tiendepal't av
Chinas, De hadde utdannet
sine soldater J mange ål',
først ved frans'ke og sei
nere ved tyske offiserer og
hadde delfor en utmerket hær,
mens China ikke hadde noen sol
dater i det hele tatt, Selvfølge
lig seiret japanel'l1e, Da China
bad om fred, måtte det ut med
mange million.er i skadeserstat
ning og dessuten avstå den sto
re øy Formosa i Det kinesiske
hav, omtl'ent like overfor Hong-
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kong', Japan vilde ha mel' land
i China, som jkke evnet å mot
sette seg kravene, Men Russ
land, Franl,rike og Tyskland la
seg 'imellom og forbød Japan å
ta land på det asiatiske fast
land, Japanel'l1e ble meget vre
de, m~n ønsket dog ikke å kom
me j konflikt med de tre store
nasjoner på en gang, og bøyde
seg, Men de lovte seg selv å
gjøre opp med Russland når den
tid ,kom, Blidere ble de ikke, da
l'usserne tok det land de selv
hadde krevd av China,

Kuang HSll kunde ikke fOl'stå
hvordan det kunde gå til al
Midtens Ril{e, som k'ineserne
kaller sitt land, kunde bli slått
av et lite folk, hvis menn han
kalte vo jen eller små menn,
Da. hvisl,et noen i hallS ører at
japanerne hadde jernbaner og
alle den nye tids oppfinnelser,
«Da må vi også ha dem», Sll

Kuang Hsu. «Men japanel'lle
hal' lært seg allting som ihm'ba
l'el'l1e kan», sa den hviskende
stemmen. «Da må v-i lære del
også», svarte keiseren, Han gav
lover som befalte kineserne li.
opprette skolel' og la deres bal'n
lære de samme ting som Vål'~

barn lærer, Han befalte også aL
en skulde begynne å uyg-.g·t,l
jernbaner,

Disse planer vakte voldsom
motstand i det kinesisl,e folk
og ikke minst hos enkekeisel'in
nen, Hos kinesel'ne gjaldt det
første bud framfor alle: Hedre
din far og din mor, og skjønt
hun ikke val' hans mol', hadde
hun dog adoptert ham, Nål' hUll

da gav ham befaling om ikke å
gi ut flere lover, men la henne.
lage dem, kunde den stakkm's
mann 'ikke si nei, Hel' viste
fung-shui-overtroen igjen sin
styrke, Keiserinnen befalte at
ingen skylde adlyde Kuang
Hsu's lover og gjo"de alt hva
hun kunde for å stanse jel'l1
bane'byggiugen. 'Den russiske
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ambassadØl' lot henne forstå at
hun gjorde meget riktig i dette.
Hvol'for'! Fordi Russland helst
vilde ha hele China for seg selv,
og dersom kineserne gjorde slik
fl'llmgang som japanerne hadde
gjort, vilde de om ikke lenge
være i sland til å forsvare seg.
J~lpan derimot anbefalte keiser·
innen utføre Kuang Hsu's
phmer. Til sist ble hun så vred
at hun befalte kineserne å kjø-

Gjennom

l vAr lille innledende om
tule nv nlel'ket cDaphniu
(som har cbeg4tb denne
:1I·tikkelserien) var det ved en
beklagelig lapsus fait ut at
de var offentliggjol1t i dflt1'
1I1l1bllldd» _

Vi avslutter se.rien i dag;
S/IIIIIIIImi er gammel som by, men

gHIIske ny som storby. Som kinesisk
hy er den kjent allerede Ifra det 1'1.
Arhundl'e, men først i 11832 .fikk den
hesuk av et skip fra Europa. Etter
olJiumskl'igen i 1842 ble Shanghai
åpnet som traklethavn og 1'~kk snart
Illeget stOl' betydning som natul'lig
havn (or hele Jang-tse~bekkenet.

Uyen ligger ved elven Whangpoo i
Jang.t.~e-kiangs delta, omkring 40
km fr:!. havel.

I~ra 1854 ble der skapl en interna
sjonal bydel, hvor de fremmede fikk
tilhold og sørget for sin egen admi
nistrasjon. I lBæ skaptes den {ran
ske konsesjon og utenom disse om
rA-der fins den gamle kinesiske by
del som delvis er omgitt aven mur
frll det .15. Arhundre, og dessuten de
nye forsteder som er vokset opp
etterat Shanghai ble en moderne tin
dustl·iby. I midten av forrige århun
tlre var Shanghai ganske liten og
hudde ikke engang sA stor betYdning
som Ningvo, men omkring HI{}O Ipas
sel·te den allerede en halv million
innbyggere. I 1910 var tallet vokset
til cn, 650000, omkring J91'5 passer
telI millionen, og litt etter ,1920 den
fUl'ste halvannen miUion. I '1925 an·
slus innbyggerne til 2400000 og i
1!I:t2 - da japanerne gikk til angrep

l:le våpen og at de fremmede
skulde drives ut av landet. Hva
dette førte til er en annen hi
storie. Vi nevner blant annet
bokseropprøret. som brakte aUe
de fremmede stormakter til å
blande seg en mer inn j Chi
nas affærer, og den russisk
japanske krig, hvor begge par
ter sloss om A erverve heITe
dømmet over kinesisk land.

pA byen - hadde den 3269 000. To
Ar seinere oppgis tallet til 3 :f77 000,
og det siste halvt offisielle tall fra
for den japansk-kinesiske krig er fra
1936 og er pA 3490 000, hvorav ca.
50 000 var utlendinger - av djsse
igjen henved 4{} 000 japanere.

Det store og uensartede bysam
funn administreres under ett, men
grensene syns likevel A være noe fly
tende i de forskjellige oppgaver.
Erobringen i 1932 og krigen siden
l'937 har naturligvis på mange mA
ler stanset utviklingen, og noen opp
gaver over folketallet seinere fore·
ligger ikke. I 1936 val' Shangmai
uomtvistet Chinas ,kommel'sielle ho
vedstad, den besul'get filt pst. av lan
dets import og 35 ,pst, av eksporten
samt skaffet ca. 46 pst. av tollinn
lektene for hele landet. Av folketal
lets utvikling ser en at byen i de
siste desennier har hall en rask vekst
som følge av storindustrien, det er
prorluksjonsbyen Shanghai som be
gynner A innhente havnebyen, hvilket
fører til en volds0Ill stigning i tinn
byggertallet.

08aka er en gammel japansk by og
hette opprinnelig Naniva. Den var
hovedstad flere ganger i middelalde
ren, og her utkjempedes ofte stri
dig>heter mellom de forskjellige stor
manns-ætter. Da Japan i 11J8G8 ble
åpnet for Veslens pAvirkning, var
Osaka hovedstaden, og det var her
sjogunene mottok de fremmede di
plomater,

Byen ,ligger ved den store Osaka
bukt, som ikke gir JlOen god ·havn,
det er Kobe SOlli har overtatt havne
byens plass ti denne sydlige del -av

Honllju, hovedøya i det japanske ar
kipel. Gjennom Osaka Iflyter Jodoga
va som deler seg og fores i kanaler
slik al byen ofte kalles Japans Ve
nnia. For 75 Ar siden hadde byen
knapt 100 000 innbyggere, og i UI'70
ble tallet anslAtt til ca. 160 000. Men
da begynt" den nye tid å sette sitt
preg pA Osaka, som ble den første
japanske by hvor ipdustrien fikk
innpass. Det var bomullsspinnerier
først. og fremst, siden fulgte papir
fabrik,ker, silkespinnerier, skipsverf
ter etc., og snart ervervet Osaka seg
et nytt tilnaV'tl, den hle Japans Man
chester og kunde rose seg av 5 UUO
fabrikklpil)el' for århundret -skiftet
Fl'a '1894 foreligger den lførste mel'
nøyaktige folketelling, som gav re
sultatet 483000 innbyggere. Tallet
steg IpA 5 Ar til 81U 000, og i I!)O,:f
var det Iblitt 996000. Før Verdens
krigen var den lørste million passert,
til tross (orat Osaka brente ned i
10909. Den ble da bygd opp igjen. del
vis etter moderne linjer, med brede
gater og mer vesteuropeisk bebyg
gelse. I d92() har Osaka 1263000 inn
byggere, mens Tokio hadde nesten 2
millioner, i 1924 har Osaka halvan
nen million mot TokjJl.S to millioner.

I J9'.l1i foretok Osaka en swrre b)'
utvidelse, og dette Ar ·ble folketallet
21'15000, IhVORUed Osaka ble Japans
st"rste by. I 1930 hadde den
2 454 000, men et par år seinere tok
Tokio sitt mOlln igjen med utvidelse
til ne-sten 5 milNoner. I 1935 ,hadde
Osaka 12 990 000, i 193'7 Il 21:i OUO Oil:
i 19Y.l 3394000 innbyggere.

, L6J1ing,'(J(l er ingen gammel by,
den ble grunnlagt i 1703 og har så
ledes vist en rask utvikling fram til
la bli nr. lO blant verdens storbyer.
Tsar Peter den Store erobret i 17lm
det svenske fort ved Nevas munning,
og da han var lei den evinnelige n~t

stand fra Moskva, besluttet han !I
bygge sin egen hovedstad, som dess
uten vilde gi ham sjoverts forbin
delse med den øvrige verden. Hoved
staden kalte han St. Petersburg 
i russisk dagligtale hette den for
resten gjerne Piter - og den ble
stapelplass {or de handelsveger som
hadde gjort Pskov og Novgorod til
betydelige Ibyer. Piter ble bygd I)å
myret område i Nevas delta, ,hvor
husene måtte oppføres pA pelel" Ar
beidet var farlig, og der druknet sA
mange arbeidere at en ofte sa den
nye by val' reist på knokler.

I 17-114 forla retel' flin residens til
den nye by, som da allerede IllIddl'
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rått en del betydning Mde SOlli gl'cn
scfestning og havn, og .j ,1'i5U er den
blitt storb)' etter datidens forhold,
med 80000 innbyggere. Et kvalt år
hundre SeinCI"C Cl' folketallet fordob
let, og da Napoleon foretok sitt
Ilusslandstog, hadde St. Petersburg
30S 000 innb~'l;gere. Sid~l foregikk
veksten jevnt, mt'lI nokså langsomt,
i midten av ål'hundl'et passeres den
(orste halve million, og ved tellingen
i 1864 er der 639000 innvånere.

Skjønt. St. Petersburg var anlagt
som havneby, sA val' havnen altfor
grunn og dArlig .for modCI"ne forhold,
og 'i urene 1875---0Nl88 anlegges store
kUllalei' som skaffel' adgang fOl' store
skip helt opp til byen. Fra denne tid
vokser byen ]"askt, i 1<8801 har den
SGIOOO innbyggere, med fOI'stedel'
!J280nO, i .1'890 har Stor-r8t. Peters
hUI'g passert millionen, ål' 1900 el'
d!'l' l ,NV 1100 innvånere, og i 1902 an
slås tallet til 1 488 000. Enda l'a
ske!'e ble veksten i de følgende år,
omkring \1>910 passeres -2 millioner
tallet., og like for l'evolusjonen, i
If~l(;, uppgis det at. .Petl·ogl'ad - som
llpn da 'het.te - hadde fått t2 4l1{j noo
jUlIbyggere.

Revolusjonen la byen nesten ode,
/'K fot' !1J"(:~t J920 ble det. oppgitt. at
det. bat'e 'bodde 722000 mennesker i
I'etrogmd, som etter Lenins død fikk
lIaVI\et Leningrad i ,lffiW. ,Da hadde
,len imidlel·tid allerede over en mil
lion innby.g;gere igjen, i tl92G val' tal
let vokset til II 592000, omkring 1930

IJasse!'les den annen million, og 'i
l!~~~ hadde Ib~'en flere illnbyggere
elin noensinne for, nemlig 277G 000.
Omkring 'l9as passel'es den tredje
million, og en telling for 1939 Ol>pgir
så det endelige tall til 3 l'lH 000.
(POI'ut 101' vinterkrigen mot Filln
lund ble det forresten fra sovjet
russisk side opplyst at Leningl'ad
huddc flere ~nnbyggel'e enn hele
F'inllland, som Pl', lo januul' 1939
hadde et beregnet folketall på
a863 000.)

Det el' påfallende at samtlige disse
10 veldigste bysamfunn ligger innen
fOl" et nokså smalt belte på den nord
lige halv·kule, Shanghai el' dell sor
ligste, den ligger på &. breddegrad
(altså omtrellt ;;um Alexalldria), og
den llordligste el' Leningrad som lig
ger l>il 60. breddegrad (som Oslo,
Bergen, Kapp Farvel pA Gronlallds
sMspiss eller det. berømte Chi1coot
pass i Alaska,)

l~n:1a mel' Sammenklemt ligger de
i f.':1'lI11llell mil" \'i set' pii kontinentene
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hver fOl' seg, [ .47/Wl'ik(l fins New
York Iltt 41. bl'eddegl'ad (SOll! Mndl'itJ
og Istanbul), mens Chicago ligg<>r !Æ
den 4,2, (som l{oma og Barcelona). [
EU1'I)pn ligger Paris på 49, brel-He
grad (SOlli Stalingrad), London på
52. (som Kursk), .Bel·lin på dell 53.
(som IJ'lkutsk ved Baikalsjoen og Pe
tropavlovsk på Kamtsjatka.halvøya),
Moskva på den '56. (lenger nord enn
Dutoh Harboul' .på Aleutene), og en
delig Leningrad på den 60, bredde
grad, J Asia finner vi Shanghai sllr
ligst på 31. 'bl'eddegrad, Osaka lJA 35,
(som Ibyen Sfax i 1'unis og Kretas
sørkyst) og Tokio på den 36. bredde
grad (som Gibraltar, Malta og l\!{/
sul).

De sju av byene tilhører den eu
ropeiske ty,pe, del'es kolossale stor
reise er b~sert pli moderne tl'llns
jlOl'tmidler og veksten muliggjort
I'cd utnyttelse av dampkl'aft (jern
baner), elektrisitet (spol'veger) og'
n1<)tOl'el' (biler). De tl'e kjempebyer
i Asia hal' .;euI'OpCi!lel'ingen:t SOtll år
sak til sin vekst, Shanghai ble Treaty
POl·t i [8412, Japan åpnet dMen lil
utenverdenen i '}868,

Men det er ellers be,~~'ndel'lig at
vel'dens to folkNikeste stater ikke
el' l·epresentel·t Ilwd fiille hoveustæ
der, Ind.ia med ;lfJ8 mi11ion~r innbyg
gel'c hat' ikke stone byenIl Calcutta
på il.5 og Bombay 'På 1.2 mill. og
China, med 450 millionel', hal' bare
Peking på J.G, 'rientsin på Ul og

.Nanking meu J million innbyggere,
Dessuten naturli,S""is Shanghai, lllen
det el' en kommersiell hovedstad som
for en stOl' del el' skapt ved fremmed
påvirkning, Indias og Chinas bysam
funn hal' slet.t ikke absol'bert dl!
nyeste tl'afikkmidlel', som et· en ab
solutt. forutsetning !for multi million
byene.

Vi tar til shltt fatt IPU den fort
satte oppralJlsing av millionbyene 
fra 2% minion og nedover. Etter
hvel' bys navn el' angitt et ål'stall
som er tidspunktet for den siste fol
ketelling eller beregning som jeg
har lagt til grunn, Bare av de mange
forskjellige tidspunkter for tellin
gene kan en skjønne at det el' umu
lig til en Ibestemt tid å angi rl'Oyak~

tig rekkefølge for storbyene etter
folketallet. 1 tillegg hertil el' tellin
gene av meget forskjellig art og
slett ,ikke like ,puliteiige. Forholdet
er i det hele tatt så usikkert og inn
viklet, at det bare el' for de fæneste
byers vedkommende en kan si noe
bestemt om størrelsen. Hva rek,ke.fol-
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gen angål', så bli l' tlet enda vanske
ligel'c, og det er slelL ikke !'iktig å
ta min liste til inntekt fOI' det stand
punkt at for eksempel nlldapesl el'
storre enn Calcutta _ det kan nem·
lig ingen mennesker si noe helt be
stemt om,

Det el' bare for enkelte stOl bycl's
vedkommende at. Yi vet så meget og
hal' så hyppige oppgaver at \'; kan
måle deni med felles mål og si den
ene el' stone enn den undre. For de
tre største byers vedkommende el'
j'ekkefolgen klal' - som det .fl'!lmgal'
av twa jeg bidligere hal' skrevet. Men
allerede nål' en kommel' til Ill'. 4, så
I'eiser det seg sporsmål: Hvilken by
el' verdens fjerdestorste ? Pal'is ståt'
overst på min liste, med Berlin som
nestemann - et sprang på \'c!
GOD 000 - og 1Iloskva like etterpå 
bal'e 200000 f:ene, I dag bn ingen
si hvilken av disse ;J som Cl' sIOI'!:t,
ja det er endog ingen som kan si
JW()1" store de er i dag. Og rift så,

lnl'idlertir! llJå jeg folge en elICl'
annen regel ved oppstillingen [IV h~'

ene og hal' hele tiden valt it la det
hø:/el'c innhyggel'lall !Wlllmc fUI':ln
det lavel'e, selv om lidspunktet fm'
tellingen vi;;el' at byeIle ;;annsynl;~~

yis bUl'de bytte plass hvis de \"ll'

oppstilt ctle!' sttllTel:;en,

Il. Buenos Aires 1940 2488000

j~. Detroit J!Mf2 I !154 (Jlll)
13, I'hiladell:lhia 19<10 19:150110

l•. Wien 1940 'l 9200011

15. Rio d, Janeiro ,1940 l 89/; (fOll

I'G. Hambu!'g 1940 17130UO

17- Lo;; Angelos ,194g l H270un

". Buda.pest oI9:i8 ~ 55/i 0110

18. Peking 19:«; l 55G OuO
20. Calcutta 19;j.1 /I 48G UOO

'l. Roma 11943 'l 476 OOU

22. Bal'<:elon3 W3!) 1 ;399 onn
23. Sao I'aulo 19MI I :l8tlllOn
24, \Val';;zawa 1941 l :J55 1I0n

25. Ca'il'o 19;~9 'I ;12~) nOll

Vårt eget tegnspråk,
Tross jeg ikke 'vil 'beslaglegge

vårt blads 'kostbare areal Hlt.fo]'
meget, skriver «Mila» i Tid~

skt"ilft for dovstumma» (Hel
sinki), så vil jeg iallfall be om
!plass fOl' disse linjene.

Det gjeMet' mine egne erfa
ringer, SOm går ut 'På at tegn
6pl'åket nok fortjenel' å svilles
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Da kan De hos Deres gullsmed fremdeles få de vakre
og populære mønstre: Martha, Harald, Viktoria, Eva,
Valdres, Llllemor, Slottssolv, Arvesolv etc,

Jlwt- 1). n~. gammelt S.ølo.?

har en hOl'ende taler på festen c
våre, Trekker han vål' opp
merksomhet til seg? Kanskje
- men hvis han så har en toll,
ved siden av seg som «OVCl'set
ter::t elet han siet' fol' oss dov~,
hva s:.11 EI' det ikke dobbelt
så utbytterikt for oss, følger \'i
ikke da med meget stolTe iver
og forslål' vi 1kke langl hefll'c
de interessante saker fon~flntgs

holderen forteller oss om" (;all~

ske sikkert gj01' vi del, IJ/('!Id

becll'c lforstår vi del da,
Så er det Iloen som mellet'

at tegns)lråket bevirker at ens
taleevne blir I"eduseri. Her gjOt'
meget forskjellige meninger
seg gjeldende, Jeg hal' f. eks.
truftfet døve SOm ,i årevis 'hm
level ute på landsbygden og
ganske nylig har forlatt skolen
der. Jeg har bemerket at det er
umulig for horende å forst
hva de csier::t, Her kan det allså
ikke være tale om at tegnspt'å-

hvis du ,ikke kan lale! Forso
kei' du så å tale med helldene?
Det kan lu\ de kjedeligste fol
ger for deg av og til. Den
Ihol'ende kan mene å Ol)pfatle
både det ene og det jUl1let, mcn
i virkeligheten forslår han deg
kanskje sletl ikke, Beklagelig
nok finnes del ingensteds i
vcrdcn de dM1!,,'; ('!JIm "y! Vi er
så In og de !hørende så 1IUtn,ljf',

at vi må si til talel'l}JI'(t!."clt; W/'(l

at det '/1HZ vi absolutt forsoke fl
lære oss til bruk blani hørende,
men ikke mindre viktig er det
å holde leUIlIJP"(f/;<'t ved like av
hensyn til våre egne lidelses
feller - (le døve,

Vi ihar en uvurderlig nytle
av tegnspråket og vi skylder
tegnspråket svært meget, det
gjør det muHg for oss å forslå
mange vanskelige ting, som vi
ikke like lett vilde ha kunnet
skjønne ved talespn\kets hjelp.

La oss bare tenke på når vi

!lll. .M.wd1lin4en, S~flJ.lJ.a'Ufa6>Uflfl

Tønsberg

høyt, tross alle de al'gumenter
som en ofte ser anført mot
det.

For det første: Det val' i
1928, da undertegnede som 16
års pike sammen med min klas
sekamerat Anni Hiikkinen før
sle gang stakk innom Kuopio
dov.slummeforenings ·lokale.

Formann i foreningen den
gang val' selveste Antto Joke
lainen og både Anni og jeg
syntes at hans med tegn il'am
forle tale val' aldeles cskrekke
Iig~ - en tale som jeg no ikke
husker eL eneste ord av ,fol'
l'cslen. J eg så en del døve kame
rater sitte i forsamlingssalen og
livlig tale med hverandre ved
hjelp av tegn, men selv for
~tod jeg ingenting av det hele.
Jeg husker bare al noen sa om
meg al cden piken bare snak
1,u». Så forsokle noen å snak
1,c med meg, men det -V31' en
langtckkel1g affære og for det
meste ble del til ~\l jeg ble sit~

lende alene for meg selv og
hadde det svært kjedelig. Mitt
fOl"sle besøk var altså ikke sær
lig oppmuntl"elHle og jeg hadde
ikke lyst til fl gjenta <let og
bare bli sittende blant «de
gamle::t,

Men hvol"ledcs det no \,;,\r, så
gikk jeg dit en gang til allike
"el og forsøkte lære meg det
c8kt'ekkeli~e::t tegnspråket.. Og
hva skjedde! Jeg hegynw ~å

::>mi\lt n ror-slå det <le andre sa
lil meg og det begynte til og
mecl a .bli morsomt. Og så 00·
gynte det så smått it gå fram
over,

Imidlertid - det er no viktig
:l kunne in/c og hvis <lcl'fol'
talen 'llegYllner fl lide på tegn
språkets bekostning, så Cl' del
såmen ingen gledelig fOl'ete
else.

For storstedelen av vår tid
kommer vi tross alt til ta til
bringe blant hørende menne·
sker, og hva vil du da gjøre,
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Historien om Mount Everest.
v,

211. januar 1933' lorlot ekspedisjo
nen England og 3. man forlot den
Darjooling. 14. april nådde den opp
Ul klosteret i Rongbukdalen, som vi
for har omtalt. Her foregikk den tra
disjonelle velsignelsen av alle kuli
cne. (Vi har for nevnt det religiøse
moment som her ligger til grunn.)
21. april var Camp ,1 (Base Camp)
etablert, nettopp som et forrykende
uvær stormet gjennom hele dalen
dCl' 01>1'6 på Mounl l~vcl'e9ts nord
gide. EksIledisjonen har dermed
clablcl'l Base Camp !le dage I' tidli
gere enn i 1924.

Så arlet de folgende ukers og må
neders begivenheter seg stort sett
SOlli for, og vi skal ikke trette le
serne med gjentagelser.

Ypperlige alpinistiske bedrifter ut
flIrles også denne gangen. Farene
lurt(' på de~Ulkerne no som for. Sno
blindhet, forfrysinger, halskatarrer,
lavinefarer - og de fikk gjennomgå
hele skalaen disse karene også. Mr.
$mythe holdt foredrag om ekslledi
sjonen 4 Oslo våren 1934 (i Aulaen).
for Geografisk SelskaJl. Den som
skri\-er disse linjene hadde gleden av
å være til stede_ Ikke minst viste

keL har hlLtt noen innflytelse.
Del skyldcs dcrimot aL de ti·1

dell dagen aldri ,h~\I' «talt» med

llvl'elldc og del \li·l.igjen si, al de

ikke føl' hal' forsøkt å Ibruke
sin ,'ltcJlulte! Det. kan også for

klares slik at. eie hørendc i hcim
hygdl'll ikke har brydd seg mt.'fl

d<'11 døve, men overlatt ham til
seg selv. Derved kommer dCIl
<lovc leLL Lil å rfonUlclrc sin livs
oPirfatning og foler seg ensom

og isoICl-t. Og meget. ane il'U·
detLc rcsultert i sillllsykdom 
f!('ssvclTe, Det er 'imidlertid noe
.ic~ ikkc vil komme inn 1lå Iher
i dag.

Men deL vil jeg pocngtcrc:

Tegnspråket el' all ære verd
blant de døve, men talespråket
-hal' verdi over(llt.

Det el" min 'Personlige el,fa
ring,

I)'sbildene oss i -hvilke fabelaktige
naturomgivelser kjempeCjellet. lig
ger.

Nå - tilbake til 19a3~kspedisjo

nen:

12. mai 1933 fortalte radioen at
ml)nsunen var bemerket før ben.!g.
ningen. og delte salte ekspedisjonen
i 'Store vansker. Neppe en dag spil
tes no i de følgende ukene.

Under et av beslligningsforsøkene
fant en restene av Finchs 19~-leir

og fant. t.illike cn tom IHU'I~toffbeJwl

dc?' fra 19214-eksJledisjonen lenger
oppe på nordostryggen. Når vi sier
at beholderen var tOnl, er det forre
sten ikke helt riktig. Det. var viller
Hg enno lill surstoff igjen inne i
den - etter 9 Ars forløp!

Men - en opplevde mer; 28. mai
1933 "ar camp nr. 6 i orden i en
høyde av 8380 meter - noe neden
for det SOlli gjerne kaltes edet første
trin». 30. mai gikk Wager og Wyn
Harris avgfude mot selve toppen.
Del var i grunnen det førsle reelle
framstøtet ved denne den ". MOlmt
EIJ~,·cS!.-61.·81Jedv.jot!6n.

De skulde forst forsoke A nå opp
på drin .2». Hvis det mislyktes, skui·
de de gå ned til leiren igjen og så
forsoke seg horisontalt ,bortover
nordveggen til det punktet SOIl1 Nor
tOll ,hadde nådd i 1924,

Elter en times vandring Cant de
('It iNOf..s 1l1)1n.1Iuitlr !IlCl'C Iftl!1 nI' "ri
Icn MIll/m'lI eller fl'lJillt'. Deres Colel
ser ved dette uventede Cunnet kan
lettere lenkes enn beskrives, Det ble
liksom de hv{'rt sekund ventet å fin
Ile sille lo:am1c "ClIIler liggende der
på ljellsidell. De var n" I/r"/rll Ilååd
UPI' "å dr:" 2». lsøksen var fra
Tasch i Sveils, og del var riktiK nok
at 19'bl-ekspedisjonen hadde Ille:! cn
del slike. Norton og SomervelI har
på forespørsel ultr)'kkelig erklært at
de ikke hadde mistet noen uks. En
anEer det etter dette for sannsynlig
al lrville og Mallory er omkommet
under uflJliltjrli"flc,,: Elter timers
slrev var \Vager og Harris imidler
Lid ikke nådd hoyt nok til at de vå
get lfo~l.settelsen. <Safety first» val'
no som før parolen. Under nedstigin
gen tok de med seg den funne is
øksen, og mens Harris 'hvilte seg litt
der, 'brukte Wager sine siste ,krefter
og dro opp på Selve eggen og så
nedad ,Mourrt Everests· sydøst-skrå-

ning (altså nedenCor (bakom) ryg
gen i øverste venstre hjørne på det
fOlografiet av .Mount Everest som vi
brakte sammen med den første av
nærværende artikler 'her i «Tegn og
Tale»).

Det var en uendelig avgrunn. \Va
ger er hittil det eneste menneske
som har skuet (vi må vel nesten si
<skuet.») nedover den veggen.

Men - de gikk altså ned igjen,
Wagcr og Harris.

I camp 6 traff de Shillton og
Smyt·he. som i mellomtiden var kom
met derollP for å assistere sine lo
feller om det skulde bli påkrevd, Så
gikk de videre ned til camp 6 (78au
meter), hvor no også Birnie val' kom·
met opp til assistanse, mens Smythc
og Shipton 'ble igjen i caml> 6. Dette
var det nye, men viktige poenget ved
193:J·ekspedisjonen (den fjerde eks
pedisjon), at det så snart været til
lot det. vsr folk i Rlle leirene langs
med fjel1r)'ggen. som delvis kunde
kommunisere med hverandre ved
Claggsignaler og liknende.

31. mai 19;}3 var det voldsom l SilO

vær der oppe i camp 6 (8380 Illeter),
Illen l. juni (mens en heime i NorKe
holdt på med llinseturens forberedel·
ser), begynte de en ny Ollpstiging.
Snøen lå dyp og de avanserte med
besvær. "~llel'5om Wager og Harris
hadde erfart ryggens (<<2, trin»)
un1ulig.het, forsøkte no S. og H, seg
nesten hOl'isflntall, bare en anc!lic.
med sUKing Vc~lO\'el' fjellets lItJl'd
vcg,.:r, mel1 el leI' en slumls fOI-lop
Illittte KhilJlIIIl gi OpJl. Det val' l'tI
ut:l'ykkelig forutsetning, at cnhvt,1'
av lurens clellakere !<kulde "//1'''/1)

sin felle ('Iler sine Ieller, hvis hall
f"lle seg flcl minsle u\'(!l,

(Vl kan ikke idelHle Cnrbillflelsc la
,'ære l\ minncs d... mangc II:iskt'ulrk
kenc i "Rrt e~ct h,,~fjcll. ManKe a\'
dem kunde llOk ha "ært Ullll)i:åtl,

hvin d...n seh'sagte rCJ;'len hle Kjen
110mfort Ilt en skal xi {nI, når Cll

blir "'·el.)
Så forllIaUe da Sm)·the Ili!. ~in ~11

81)l1llne veg, forst horisontalt lmrt
over nordveggen, og etteraI han had·
de nådd det punktet som NortlJ"
hadde nRdd i 19"2:4, dro han rell (IllIl
over mot selve tOI,pen,

Kl. 10 om formiddagen hadde han
nådd Norlons punkt av il9~ (85511
meler), Da Smybhe så skui de Ilas
sere en renne, var der ,hard Bno, og
han mAtte hogge trin, noe som for
sinket ham og slet på kreftene ,hans,
samtidig som den harde snøen inn-
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gav ham trygghet, dvs. oppmuntret

ham. Kl. 1'1 formiddag var han

micid opp tit 8680 meter og måtte

I'Cllde om.

Det kan anses Ifor evident at
Smylhe del'med sto Mallorys og 1'1'
villes høyderekord av 11924, hvis de
to ikke hadde avansert etterat de si
ste gang sb. De var da ikke høyere
uppe pl ryggen enn Smythe i 1933
nAdde i rennen.

Med andre ord: Smythe stanset
opp 160 meter under tojlpen. Det vil
si litt mer enn fra sporvegs,sløyfen i
Gamlebyen i Oslo og opp til Ekeberg
restauranten! På jordens høyeste
fjell!

SA salte monsunen atter ell slop
I,er for ...idcre forsok, og Mount
I::\'crest ble dermed også i .1933 ube·
steget.

•
Vel - no Cl' det alter gAll 10 Ar

lIlelI at vi 11'(1/' at MO\1I11 Everest er
blitt besteget Vi sier uttrykkelig at
vi ikke t/"O'I' fjellet er \.IHtt bestegel.
Vi levt'r i en periode da veldige be
g;venheter skaker 01'11 sinnene, slik
:1.t det kfll~ tenkes at selv en slik be
r,::venhet som Mount. Everests even
tu('l1e forste bestiging ,;kke nAl' uten
for Tibet eller Indias grenser.•

S:mns)'nlig er det dog ikke, og vi
~jor nok rettest i å tro at PtIOllnt
I';\'erests topp ('nno den dag i dag'
er ubetri\t11 av mennesker',

I':n armen Bak er' det at det flere
I;';\nger er blitt flI/yrt over MOllnt
~:\'crest. Det fins en rekke )'Pllerlige
flllllgr:lifier av selve tOPJlen sett. fra
f'n;em3skin i ell hU)'de av ti :WO me
ler!

"~n tredje sak er at selv dillSe ode
lr:lktl'ne llll er kr;!I""uIIl' (l1t'mlilo';" i
kl'j.,.ell mellom Englan,1 ug J:lpan),

{l~ rcut le"relisk kau en emluK Icuke
se~' I'eril<~ble 11Iftll!;lg' der oppe O\'eJ'
jordens ho)'ctlte kjente fjell, Ja, vi
k:lIJ fore tanken enno liLL -"idere og
si som så:

Kanskje cu ilter fight mellol1\ en

jalJansk og cn engelsk fl)'ger slulIer

med at. bC!Jgc må hOIl!'c III i fall·

skjerm og c.landeu Ilå loppen. av

MOllIlt Everest.

Vil de sA slålIs vidcre del' eller ror

enes i bellisstheten om at de har

greid del ingen armen hur greid,

nemlig å .bestige, (d, e. falle ned

pA) Mount Everest? Hllem lIet?
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Men en dag blir det fred ,pA jord,
og hvis ikke ell ny Dalai Lama som
er 'UforsonHg mot. Vestens kultur er
oppstått, vil det kanskje atter oblitt
lillalt nye ek6pedisjoner A forsøke
seg, og en gang vit det lykkes,

Cicero,

De døvstumme i Jylland.
r mange år bereiste døve

presten TIt, Jacobsen, Frederi
cia, hele Jylland og ikom bl. a.
regelmessig til Aarhus for å
holde gudstjenester del' for
byens døve. Etter hvert ble dog
døveal'beidet i en så stor lands
del som JyHand tloverkommelig
for en enkelt prest.

Ved -kongelig resolusjon av
15. mars 1928 ble dovstumme
forstanderen i Aarhus utsett ta
å bestyre Aarhus som selvsten
dig embete. Dette arbe:id tilfalt
pastor Poul Hm/sen, Aarhus,

El} kan 'kanskje tenke seg at
en døveprest har «gode dagen,
siden han bare Iha1" et halv
hundre dove å betjene, Men
saken er nok ikke så lett.vindt.
Dovepresten i Aarhus har innen
hus, men dessut.en hele Am'hwi
stift, videre ViboJ'f) st.ift og Anl
stift, .v'idere Vibol'!J st~fL og Al
bora stift og endog et. stykke
,lY Ribe stift., Det er hans cm
hctsplikt å holde gudst.jenestel'
i alle disse deler av Jylland. Vi
eiere må han besoke syke, utfore
de kirkelige handlinger (dåp,
kOllfirmasjoll, J(irte"mal osv,)
SOm de døve måt.te be Olll. Lost.
regnet. bot' det en 500 duve i
dette distrikt.et, hvorav mUlIgl!
ule i bygdene,

Gudst.jenester holdes pa om
lag tyve sleder sk;ft.evis. De
døve får altså ikke overvære
en gudstjeneste så mange gan
ger om året.. Men så meget. st.ør
re er 'da begivenheten for dem
nAl' den inntref.fer. De reiser
gjerne lang veg og staten gir
dem halve reisen gratis for å
lette besvæl'J ighetene.
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I Aarhus ble Hospitalkirken
først valt til bruk for de døves
gudstjenester del' i byen. Sei
nere fikk de Markusk,irken, som
er ,lysere og vakrere.

Døvegudstjenestene i Aal'hus
holdes en gang om måneden,
Organisten spiller salmene.
Salmesangen besørges av hø
rende s'lektninger og venner av
de <løv~, som er til stede, De
døve synger naturligvis ikke.
Messe og kora'l kan ikke anven
des 'Ved en døvegudsbjenest.c,
p.resten tolker salmene i t.egn
og flingerspråk og ved selve pre
kenen ibruker han et malende
mimisk spIfåk, SOm levendegjor
og understreker evangelietek
sten. Dessuten bruker presten
dog også talespråk, 'både fol' sin
egen og for de tilstedeværende
hørendes skyld.

Det .kan være en særlig h"y~

tid over en sHk usedvanlig
form for gudstjeneste, De døvc
cl' takknemlige «tilhørere», De
kommel' villig og de er stoIle
av sin egen gudst.jeneste. De
«lytter» med øynene og de fol
gC]' handlingene i ]}l'ekenen mcd
st.o]' interesse,

Døvepresten ,hal' et stort all
SVUI'. Han må alltid samli' seg
om det sentralc og må ha for
øynene at døveforsamlingcn el'
overlatt. til ham alene (mellllc
skelig balt). De dø\'e kan jo ikke
80111 de horende, gå til en hvil
ken som helst prest. med si Ill:

hjel'leanliggel1der eller slå på
]'<ulioen og hore gudstjenesteJi
på den måt.en, som jo mallge
gjorde for krigen,

De døve og prestelI deres
kommer i nær beroring med
hvc"alldre meget mer enn deL
ellers pleier være Wfellet. mel·
lom en prest og mcniglh.eLen
hans. Han følger dem «,hele
livet» og fOl'S0'ker å bli deres
venn som er rede t.il med l'Ad
og dåd å bøte på de mange V3n-
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skeI" som den døve hal' å plages
med.

Et døvebryllup er noe av det
festligste en kan tenke seg. Ved
et slikt tilfelle kjenner presten
hvilken lykkelig oppgave han
har påtatt seg: å. være «medar
beider til deres glede». I gamle
dagel' måtte de døve la seg vie
<lV bofaste prester. Men selv den
dyktigste sokneprest stål' hjel
peløs overfor det døve bl'ude
puret, hvis han ikke kan tale
til dem slik at de forslår ham.

No kan de døve bH viet av
sin egen døveprest, som rOl'slår
del'cs sl)I'åk og tankegang og
lH'yllupsdagen blir netlopp den
hoylidsdagen for dem som den
Cl' ment å sl.;ulle være.

El &"erJig kapitel i dove
prestens arbeid Cl' besokene
vcd sykesengene. Ilcr Cl' den
dove meget ensom og isolert,
selv om han ligger i et fellesrom
pa eL sykehus for horende ;
prestens besøk betyr denfor ct
lyspunkt i mange lange og grå
dagel', kanskje fylt HV smerler
og tUIlJ,,"Sinn.

Det Ihender at presten t'in
glol8 opp i telefonen cn tidlig
tl1ory;en og blir bedt om il kom
mc (f. eks. til Iijørrillg - over
1(j0 Im1 fra Aarhus) og gi en
dødssyk døv nac\verden, Da
j!jeldCl' det fl ha kuffel'ten pak
ket og komme seg av sted med
forsle log nordover og siden
opplever han og den c1mmele
dove den sUlle timen med alter
gangen, hvor. sykepleiersken
har bl'edi ut den hvite duken
og lent lysene ....

Dovepresten har cn I'ik tje
nt>ste og han vil - sier Poul
"ansen - ikke bytte med noen.
Cjerningen opptar iUlm full
stendig, og han ansl,er bare
å gjøre siit beste for å bli «nyt
tig i tjenesten».

En søndag holdt bislwp Fl'.
Bnlllll-Rasmussen visitas i
Aarhus døvemen..ighet, Biskopen
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Døves ulykkestilfelle.
«Tidskl~ft for dovstumma.

(Helsinki) gir oss følgende
interessante statistikk ovel'
ulykkestiJ[el1e som har ram
met dove fOl'di de el' døve, Vi
tillater oss å sitere;

En har undersokt de ulyk
kestilfelle av denne art som
en kjenner til fra perioden
1910 til J940 - altså 30 år.

Det el' rfOl'budt å gå på jel'll
banelinjen, Døve - gå absolutt
ikke på jernbanelinjen! På
disse 30 ål' el' 34 døve drept
nettopp på den måten at de
har gått langs jernbanelinjen,
av og til i selve sporet! Dertil
er 24 stykkel' blitt så ilde til
redt at de hal' måttet behand
les i lengere lid på sykehus. En
enkelt kom Ullna med for·
skrekkeisen.

Pass dere oJ,,"Så for dårlig io;.
Og den som ikke kan svomme
må selvsagt aldri fOl"søke å
bade på dypt vann. Ved druk
Iling er 23 døv-stumme om·
kommet fordi de ikke hal' kUll·
net rope om hjelp cngang.

Vær forsiktig i Låket vær.
Særlig når dere 'kryssel' gHtCJ'
eller landevegel'. Ved bilulyk
ker el' 5 c1ewe blitt drept, :3
hardt såret og 1 mistet beina.

Jlreket v(.'(1 guc1sljclleslen i
Markllsl.;irkl'n og han valte som
tekst et sted i Josvas bok k<lp.
1, vel-s 9: «Væl' frimodig og
sterk, frykt ikke og reddes
ikke, ti Herren din Gud er
med deg i alt hva du fOl"etal'
deg.,

De dovc val' meget glade
ovel' sin biskops klal'c og lett
fattelige foredrag, som på 1;a1(,
gnmn av den morke, triste ti
den vi ilO gjennomlever gjorde
et dypt 'illn'tl'ykk.

Pastor POlil l-lansen 'val'
biskopens tolk.

Nr, 6

Fotgjengere bol' gå på ven
stre siden av vegen·).

Syklister derimot skal ri pa
heYI'e side. Ved kollisjon 'I"I1cl
lom bilist eg syklist er 2 dove
blitt såret. Mellom motorsyk
kel og sporvogn ble 1 drept og
1 ble drept ved å )'jves ovcr
ende aven motOl·sykkel.

G aldri midt i vegell. Ove.'
kjØl"te av hest ble 5 dove, hvor
av 3 dode.

Vær forsiktig under skog-s
al beicl. 3' ulyl(kel' er inntruffet
for døve ved felling av trær, I
med dødelig utgang.

Gå ikke i sandtak, jonlcll
kan rase ut. 5 slike ulykkCl' el'
hendt med døve og 3 Illed dø
den til folge.

Vær alltid forsiktig med
skytevåpen. 3 ulykker er no
tert, hvorav l med døden lil
folge.

Sprit er gift. Z dove Cl' do<l{.'
av å drikke spriL.

Gå ikke vill i skogen. 2 Cl'

dode og ;} savnet på dell maten.

Ringeapparater for døve
En vil ct'indre Olilf II;u;l'W!:;

beretning om sin UI'OI'13 I'ing'c
appan\t. Jeg kan anuefale l't
SOlli jeg ogsf\ h"l' laget og SOIH
har stor likhet med lIassels. I
de hus hvor en hal' innhygli
clektriske ringeapparatCl', kall
en fjemc llpparatel fm inll
g<'lIIg:-;don'n og plasere del l't
annet sted på en eller annen
vegg. En skjøtel" pa ledningen
og fesl.er dem med spesielle spi
ker. Da det i det hus jeg bOi' i
ikke fins noe ringebatteri, hm'
jeg sclv kjøpt et Pertrix hut·
ted. l nædlPtE'1l av klokken,
omtrent pa en meters frastand,

.) (c:Tidskl'if\.. JOl' dO\'S\..UIIlIll'I.
Cl' en /iltlJ!.:' avis. Fil1t1lund hUl'
hoyrekjoring i motsetning til Sve
rige, som har vensb'ekjoring: I
Sve,.i{Je bør fotgjengere altså gA på
høyre øide. Red.),
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blir en fin sytråd festet til ta
ket. Så binder jeg en hOl"llring
til tråden og til denne igjen en
liten dusk eller liknende lett fi
gul' av papil'. Hornl'ingen hen
geS så opp på l'ingeren sUk at
nål' det l'inger, glir den stl'a1,s
av og svever for1>i en inn i væ
relset. Jeg kan sitte i sofaen
med ryggen til og lese i en bol,
eller arbejele med noe, og hvis
jeg' ikke el' altfor uoppmerksom,
vil jeg se dusken nål' den faller
ned. Mange brukel' også å sette
opp små fargede lyspærer, men
da må en stadig passe på.

Hilsen

L<utm MUller.

Y'-1J~e1',eeieMfIæ"eA dwn"",'J :

naunce nUJAtinCJale.

1lI.

l februar 1852 reiste Flo
rence til Pm'is med offentlig
stipendium foi' it studere syke
pleie der. l august 1853 flyttet
hun SOI11 fOl'slanclerinne til
«Adelsdamenes syJ<ehus» i Lon
don. Komiteen av fine damel'
og velhavende pasienter var
foranledningen til at moren ug'
::Im,Lel'en no endel ig godl.,jentc
del hele. Flo selv haddf' i gnlll
Jlt'll ønsket fl sUlrLe ulant de
JaLLig·e. Arueidct val' dog et
Ilodvendig Ll'uppell'in på hennes
\'eg OPllRd, Hun lærLe seg å sLå
i spissen for el sykehus, be
handle både inspeksjonslwmitc
ens medlemmer og' pasientene,
både lidende og «ulidelige»,
[lun kerte seg å sLu på sin rett
og drive sin vilje igjennom. Og
hennes vilje var god: «Adels
damenes sykehus» ble en mon
sterunstalt under Flo's . ledelse,
Til morens ovel'l'askelse tok so
sieteten slett ikke anstøt av
Flo's virksomhet, En kjent for-
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fatterinne skildret til og med
Flol'enee Nightingale som «en
unntagelseskvinne, av annen
rase, så opphøyd og engleaktig,
enten hun fulgte sine egne im
pulsel' eller Guds styrelse». Flo
I'enee ble faktisk sammenliknet
med den Hellig'e Elisabeth og
med Jeanne d'Are! - Mange av
Florence's bekjentskaper val'
dog i stillhet av den mening at
sykehuset var for lite fOl' hen
nes evner, Selv begynte hun og
så å lengte etter et mel' ut
strakt virkefelt. Det store ven
depunktet i Flo.renee's liv lwm
da også g4nske snart:

Krimkrigen raste! Sommeren
og hosten 18,54 rådet det i Eng
land en krigersk stemming og
alminnelig entusi~lsme. I okto
ber 1854 kunde den offel'villig'e
og seiersglade almenheten i
«Times» lese helt opprørende
1Jcretninger om de såredes fryk
telige forhold. BI. a, følgende:
«Det el' ikke mulig fOl' meg å
tenke på de seineste dagenes
hendelser uten å forferdes over
vårt sanitetsvesens mangler, og
jeg gripes av vrede. Bare ville
folk kunde ellel's tenkes f.t be
handle sine syke og sårete på en
slil, måte, Soldatene dor uLen ilL
det gjøt'es det ringesle JOl' å
l'edde dem. HVOl{Ol' har vi in
gen bnrmhjertig'hetssostl'c '!»

Sldldl'ingen val,te den støl..~te
oppmerksomhet, og del meldte
seg sykepleicl'slleaspil'<H1ter I

nUlssevis, men de fleste av dem
hadde ingen erfal'ing i syke
pleie, Noen damer fikk i stand
en privat ambulanse på 4, pleier
sl,cr, med Florenee som ledel'
inne, Hennes venninne fra
!-tOll1il-rei'sen, MI'S. Herbert, hør
te til sykehuskomiteen for
sykehuset i Harley sLI'eet. Flo
rence 'skrev til henne og' bad
henne om avskjed og bad S<l!ll

tidig om å få vite hva Mr. Her
bert syntes om dette, Sidney
Herbert innehadde på den tiden
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en vii{tig stilling i Krigsmillj·
steriet. Han hadde. i høyeste
gl'ad en mening om sal,en: Han
framla en plan, som seinere
skaffet ham megen ros og ære,
Hans forslag gil.;1{ ut på at det
skulde sendes en stølTe gruppe
sykepleiersker til Skutari (ved
lstanbul), Denne ekspedisjonen
skuide være fullt offisiell, ly
stre Krigsministel'iet og' ledes
av - Flol'ence Nightingale.

Da Flo fikk vite om forsla
get, kunde hun bare si «ja
takk.» til altsammen. Hun for
stod straks at no endelig val'
hennes store øyeblikk kommet,
Lil(som tornekrattet· i eventy
l'et etter hundre års søvn ende
lig åpnet seg (for prinsen), så
val' det liksom no ane hennes
vansi{er var borte, alt gikl(
etter ønske for henne - ende
lig! Familien gav stl'aks siLt bi
fall til saken, Søsteren p~stod at
Florenee Va!' som skapt for den
ne oppgaven, ja at hele Flo'/j
tidligere liv faktisk hadde
vært som en fOl'bel'edelse pfi
dette.

Florent:e var no 34 ål".

Den sykepleiersketl'OPPCll .sOlli
dro avgårde. besto av pleier
sker fnl forskjellige sykehu8,
stiftelser og' trosbekjennelser,
Hele Florenee Njghtingales vid
syn val' nødven,dig for fl. holde
Ll'oppell sammen. Hun var Lakl
rull og hadde lederevner som f;i.
Den iL hovemuel' l"lstf't de ;Ul
keI' i Istanbuls havn, På den an
dre siden av sundet (Bospol'us)
kunde de se en stor bygning',
Det val' sykebarakken i Slw
turi, Avisene heime i England
hadde adsldllig' å si om Corc
takendet, Noen påsto at en
lwinne ikke vilde kUllne holde
ut anstrengelsene j ei militæt'
sykehus. Andre fant hele ideell
upassende og løyerlig, Spøke
fuglene fant et rikt materiale

Forts. side 135
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En del av Gustinus Ambrosis
verker.

I «Teg" og TaJe» nr. 5-1943, side 95 omtalte vi den døve

italienske billedhuggeren Gu st; n u sAm bro s i-

Det vil sikkert interessere vdre lesere d se en del av denne

eminente biUedhuggers verker. Vi gjengir noen av dem her:

Nr. 6

Et rent bildegalleri - alt sammen skapt av Ambrosi



C'.~'.:,.-,=6,--- T.:-E::G:::o.:N OG -'T"'A.:.:L:.:E=- 1=33

Mannen med den brukne nakken er det forste verket Ambrosi
ar skapt. Han var da bare 15 år gammel. Mannen som
rakk nakken var taktekker og Ambrosi så ham falle ned fra
t stillas, hvor han sto og dekorerte noe for sin mester. Egenllig
ar alle vi døve denne følelsen som mannen med den brukne
akke: A ville snakke, men ikke kunne del

,.',
, ,; ';I".r<'. \
fl t.. '

"I -'. ~ .'.
rI" fl" " - /'. »

Ambrosi studerer modellen til storverket ,<lkariosn

Ambrosi j atelieret sit!. Han :bcr gjennom «Tegn og Tale"
om å få hilse de døve i Norge hjerteligst. Han uttaler at
døvheten ikke er noen ulykke men tvert om en nådegave fra
himmelen. Jeg arbeider bestandig og er meget tilfreds lordi
jeg alltid kan arbeide. Det skjønneste av alt er troen på livet
og arbeidet. En hvilken som helst skjebne lar seg bære, om en
bare husker på å elske arbeidet sitt.
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•

Moder jord

En vakker marmorgruppe skapt av Ambrasi:
~Kjærlighet" heter denAdams skapelse

~Menneskel og dets skjebne» kaller Ambrasl denne !gruppen.
Se de svære fingrene som klemmer rundt om mennesket - det
er som el sinnbilde på krigsguden, hvis ofre sliter under ar
beidets åk for det daglige brød.



-Blomstring_ kaller Ambrosi denne gruppen sin. Et
sinnbilde på den blote, sarte, line blomslen her legem
liggjort i den skjønne kvinne som er så fager og som
snart visner og taper sin kvinnelighet ved denne verdens
råhet Og uforstand

i «de flygende nattel'gaJene»s*)
forehavende. En del aviser
skl'ev sentimentale og entu
Sil:lstiske skild"inger om disse
pleierskene.

De sårete soldatene vilde ne
sten ikke tro sine egne øyne da
de 'hørte ryktet om at de skulde
få hjelp og pleie. De som orket
det, gledet seg. Men i offisers
og Jægekretser var stemningen
slelt ikke bare velvillig. Til og
med ovel'1ægen, en dr. Hall, syn
tes at Sidney Herberts ide val'
merkelig. «Det el' en soldats
lodd å lide», sa en høy offiser.
Den saken lot seg ikke hjelpe

*) Nattergal heter på engelsk
nightillglile.

Rl"d.
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på i det hele tatt, mente han,
og sykepleien var ikke verre no
enn under forrige krig. Og
fiendtlighetene ulmet lenge. Til
slutt ble dog uviljen på dette
hold brutt, Sykehusets prest
forteller: «Hun vinner og be·
hersker oss allesammen. Den
mest robuste offiser smelter,
når han hører ·hennes milde
stemme.::. Overlægen for hop
l>ene på KI'im smeltet dog aldri.
Tvekampen mellom ham og Flo
rence Nightingale var langva
rig og seig og sluttet med at
hUll seiret. «Fuglen::., som de
motstrepende kalte henne, had
de med all sin kvinnelige finhet
og taktfullhet vist seg å være
forbausende sterk, når det kom
ii1 stykket. l Skutari begynte
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de å tale om «Nattergalens
styrke::..

Men det trengtes også kraft
og mot og besluttsomhet: Feil
grep og 'intriger i heimlandet og
endog I>leierskene selv - «eng
leskaren. - gav sin lederinne
adskillig fr tenke på, Takket
være «Nattergalens styrke.
oppføl'tes forrådskamre og an·
neks til sykehuset, Skjorte)',
tepper og liknende ble anskaf
fet. Spiselig mat ble laget,
Skitt, lukt og epidemier ble ut
ryddet.

Dette, ja dette var det «vir
kelige livet. som Flol'encc alltid
hadde higet e'Lle ... «SOl';' Sankt
Petel' kan jeg si: l lel' el' det
godt < være::., skrev hun i et
brev til London. ] IVOl'ledes klm'
te denne for så I.>eskyllede og
forkjælte engelske piken a ven
Ile seg til detle nye asketisiw
JiveVr I Maeterlincks skuespill
«Den blå fllgl» sies det at hvert
menneske ved sin fødsel hm'
med seg lil jorden en oppgave,
den være seg av positivel1el'
negativ art. lIildde altså Flo
rence Nightingille hatt med seg'
den moderne sykepleien fra fød
selen av'! Hun val' ikl,e bare en
stor ol'g'lIlisatol' og en ledel'
personlighet. HUll var dessuten
en sykepleierske av Guds nåde,
den milde troslerinnen, som
legenden har foreviget,

I sykebarakkene i Skutari
fantes det ingen nattevaltlel',
Fordommen mot kvinnene v.li'
altfor stOl' til det, og ikke alle
pleierskene var pålitelige, De
mannlige pleierne sov så tungt
at neppe et fiendtlig angrep en
gang vilde ha vekket dem. Flo
l'ence gjorde seg til vane hvel'
kveld å gå en runde gjennom
sykehuset og se etter at <tIt val'
i orden. Under denne sin aften
pl"Omenade, som var 6--7 kilo
meter lang, bar hun i hånden
den hlmJ>en som val' blitt hen
nes symbol, rimeligvis en gan-
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ske enkel liten lykt. For de syke
soldatene var skinnet av lykten
hennes meget velkomment. Det
val' som et budskap fl'a en lyk
keligere tid, og lampens bærer
inne, denne l'olige, lyse kvinnen
som alltid fant fram dit hvor
hun trengtes mest, var sikkert
for de syke og døende som et
slags høyere vesen. Det fortel
les at mennene kysset 'Skyggen
hennes, nål' hun gikk forbi sen
gene. All grov tale og alle eder
opphørte av seg selv. «Damen
med lampen» behøvde aldri å se
eller IUH'e noe som kunde støte
henne som en dannet kvinne.

(Sluttes.)

Tobakktyver.

Det har vært tobakkhungl'ig
ijuvepakk p ferde j Follebu og
Øvre Gausdal og heimsøkt tre
tobll.kksplantasjel' på en natt og
stjålet opptil 100 planter i en
hage, skreven abonnent til oss.

Kal'ene gjorde ikke fOl'skjell
på Jolle De oesøkte en ,håndver
kei' (brevskriveren), en herred
slwgmester og en bonde og
stjal grovt på alle stedene. Her
I'edskogmestel'en ble av med 6
av de peneste, hos bl'evskrive
l'en omlag 50 og hos bonden
hele 100. Plantene val' rykket
opp med rota og kommet 'Vel
utenfor gjerdene hal' tjuvene
kuttet røttene av med kniv og
tatt bladene med seg.

Men 'historien fAl' ganske sik
kert sitt etterspill, 'Som kanskje
blir strammere enn selv heime
avlet tobakk, når lensmannen
få)' has på synderne.

Tjuvene hal' benyttet en natt
med orkanaktig storm. Hos
brevskriveren lot tjuvepakket
igjen om lag 20 plante)', Denne
historie hendte i fjor. De fleste
planter presterte temmelig sto
re blade)', noen var endog litt
større enn et vaskevannsfat,
selvfølgelig i oval form. De som
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f.ikk smake mine bindei', sa alle
at det var fine pl'Oduktel'. Lan~

gaard laget ikke 'bedre «karva»,
sa de fleste til meg.

Etter alt det arbeid og den
omhu jeg har ofret pA plantene
og all den glede som jeg hadde
ventet meg, hal' jeg 'Vanskelig
for å tilgi tjuvepakket, og en vil
ikke undres over at jeg betrak
ter dem som stygge folk.

K. Auseth.•

Av pavenes
historie.

Ill.

Vi fortsetter lintelI over de manKr

pavene.
Aret er tiltredelsesAret:

1fl.64 Alexander IV.
t026t Urbanus lV.
IIl65 Clemens IV,
,lfl'H Gregorius X.
1.276 Innoctentius V.
1fl76 Hadrianus V.
11276 Joannes XX l.
1277 Nicolaus Il L
1281 Mat'linius IV.
10285 Honol'iull IV.
lJ288 Nicolaus l V.
10294 CoeleatinUlt V.
1294' Bonifacius VIII.
lJ3()3 Benedietlus X l.
t-305 Glemens V.
1316 Joannes XXII.
1'334 Benedictus X Il.
1342 Clemens VI.
l'3W Innoeentiu8 VI.
1362 Urbanus V.
1'3'10 Gregorius XI.
tG78 Urbanus VI.
lØ78 Clemens VlI.
1~9 Bonifacius IX.
1394 Benedictus XII I.
1404 Innocentius VII.
1406 Gregorius XII,
1.w9 Alexander V.
14110 Joannes XXlll.
1417 Martinius V.
1431 Eugenius IV.
1441i Nicolaus V.
1455 Calixtus Ill.
14fj8 Pius Il.
1464 Paulus n.
1m Sixtus IV.
1484 Innocentius VIII.
114.92 Alexander VI.
J503 Pius 111.

N,. 6

1503 Julius IL
t,')10 Leo X,
l-5Ø2, Hadrianus VI.
l 23 Clemens VL!.
1534 Paulus lil.
15tiO Julius Ur.
1655 MarceHus Il.
1555 Paulus IV.
1559 Pius IV.
1565 Pius V.
1572 Gregorius XIII.
1'585 Sixtus V.
1690 Urbanus VII.
1690 Gregorius XIV.
1'591 inllocentius IX.
1692 Clemens VIII.
Ir.o5 Leo Xl.

(SIlIlles.)

De .'ore Lur'iq'oqene
v.

(F'orrige arLikkel var ved en laj)!lu!t
gitt nummer VI, istedenfor IV.)

Vi skal i dag avslutte disse vA~

betraktninger over de store interna
sjonale jernbanetogsforbindelsenc i
direkte sovevogner.

Vi poengterer attel' sterkt at dis.'te
betraktninger ,grunner seg på for
holdene i fred~titl. og vi. gjør det
ganske særlig fordi vi no i dag kotll,
met' inn i ty_pisk kl'igsdis\"'ikt SOIll

UtIHIII/md.
Vi lar Romrtni(t forst:
Målet Ior en nordmanns rei!le til

Romania er nok i ,ni a.v ti tilfelle den
ovel'lnAte vak!'e og eleganle, neslen
llur'isiske !hovedstaden 81tcll?'e~ti!

Om Triilleborg-Bet'.1in nål' I'i
f. eks. en dag Ul Krakow i det syl!
lige L~olen,

TUI'en Oslo---.Berlin Wl' oss 24
timer.

Så drar vi fra Berlin (Ft'icdrich
!itr'asse over Breslau til K I'ak;lll),
det tar oss 12 timer bil.

Olllo---IKrakau: 36 timer.

Fra Krakau dra!' vi rett mot cst
gjennom det uendelige Ga~izia, l)aS
serer Lwow (Lemberg) etter 5 ti
mers rorløp (41 [ra Oslo til Lwow)
og når fram til den romanske byen
Go:rnauli enda 7 timer lenger osl
(Oslo-Cemauti 48 timer).

Så går kursen mer mot sørøst og
sør, og vi når fram til Bucuresti III
limer etterat vi >har passert Cer
nauti.

AltsA: Oslo---Berlin-Breslau-Kra
kow-Lwow-Cemauli-BUt:uresti 5Y
timt'r (fra mø.lldag kveld til Lorsda~

morgen).
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KVIITERIN GSLISTE
for Tegn og Tale juni 1943

19.&9.

Chl"isline Falsen, P. Peder
sen, Pedel' Llilldbak, Jens Ja
cobsen, John .H. Mittet, Harald
Pettersen, Gustav Helll"il,setl,

For å unn{j(Z all ?'øluuLnnelse
ved steking legger en Sm0lTet
i pannen mens den enno el'
kald.

FtueloTt pfi nuLi,e1"i1'a'Ylt?nenc
kan du Ifå !borl ved 'å Iblande
halvdelen sprit (hm!) og vann,
dyppe en myk lapp nedi og' gn i
over de skitne stedene. Deite
skader nemlig ikike [orgy1lin
gen, men renser rammen.

P01'selensvas&1' og Iliknende
kan en selv reparere med en
blanding av eggelwite og lesket
kalk, som er rørt sammen til
en kile'brig masse.

TEGN OG TALE utgis av NORSKE
DØVES LANDSFORBUND

og koster kr. 4,50 idig.
ADRESSEFORANDRINGER

meddeles heretter til ekspedisjonen,
Asbjørnsens gt. l A IV

GluUCt1'QUt'1',

Å regne i l,imel' er qllindl'e smal't,
idet vi skifter did. flere ganger llll
der vegs, men som kjent (floa Jul'l!!l
Vernes udødelige c.Jorden I'undt i 80
dageu) så Sl)(U'tW vi tid ved å reise
mot ost,

Men selv disse betl'3ktningel' må
ha en ende.

La oss slutl.e dem med il si at vi
håper det ik'ke vil dl·oye fol' lenge fOl'
hjulene kommn i gang ,igjen 'På en
måte som mennesket er mer tjent
med enn ilO,

Små råd for hjemmet.
'1'yttebæl'-'I'is Ikan du tørlw

og 'koke te av. Det el' meget
sunnere enn kaffe. Ila litt suk·
ker j, da smaker det fint.

Tyttebær el' også -bra mol
revmatisme. Bærene fylles på
{;lasker, som derpå fylles 1Jued
vanll. Deretter korkes flaskene
og ilakkes (eller vo'kses) til. Så
kan du spise dem ni ulipå fVin
tel'en.

En utmerket måte 'å holde
st1'ømpene hele på, el' ~l.t. en
etter stoppingen gnir over slop
pen med parafin. Andl'e sted
på 'stl'Ømpen som er utsaLt for
sliting inngll'is også med 'para
j'in. Et utmerket middel, sier
en erfaren husmor,

Ofte Ihender det al en .får
skof/n(LU av nye, .kanskje hlt.
!fOt' små sko, Hvis del allerede
el' blitt store vannblemmer som
er ){llemt i stykker, så bli ik'ke
fOl'skrekket for det, for hele
plagen kan helbredes på noen få
timer, eventue1t i nattens løp.
Ta hinnen av et egg (dette rå
det el' åpenbart ikke skrevet i
.gå?') og Jeg,g den klebrige siden
av hinnen p'å det sårete stedet.
Det kleber seg selv fast på noen
minutter. Plagen fors-vinnel'
stra'ks og en kan gå helt uge
nert i strømper og sko neste
dag. Eggehinnen skal ibli sit
tende til den faller av av seg
selv. Utmerket middel, prøvet
mange ganger,

Men c.resten av ElIl'opa) (hadde vi
nær sagt), altså alle fl'a Mello111
I'~llropa og- Vest-EuI'opa, vil nok ta
vegen om Hedin, når de skal lil
Russland:

Oslo-Leningrad tils. 4<.l tlililer
(fra mandag kveld til om;·

dag ettermiddag).
l,eningmd-Moskvu ., .. ,. le -~-

Oslo-Stock,hoJm '112 timer
Stockholm-Abo (skip) .. d.S -.-
Å'ho-Helsinki 4 -)0-

Ilel~jllki-Leningl"lld ",., It':! -)0-

(hlo-Lellitl.l(I'ud-Mos1:vn. !i(i timer
(fm mandag kvuld til t01'S-

dag morgen).

Bedin-Moskva tal' ",.,. 38 timer
O.~lo-llerlin-M'lsf,~wl. ..,' li2 t1m.e1·

På grunn av den langsomme ski]>s.
I'eisen mellom Stockholm og Å'bo er
det altså i grUllnen i~ke mel' enn G
!timers besparelse å reise Ira 0;;10
om IHelsinki i forhold til å reise om
Berlin til J\.1oslwa.

Men - Russland el' jo uhyre stort,
Fra IMoskva føl'er jo jel'llvegen v.i·

del'e østovel' ,helt til Vladivostok ved
St.illehavet,

Turen Moskva til Vladivostok Ifo
regår slik. (Eksempel):
Fra Moskva søndag aften ,kl. 1'7,55
til Oms'k onsdag morgen kl. 3.4S
til] l'kutsk fredag em, kl. 12,50
til Kal'imskaja ,lørdag em, kl. 15.39
til Vladil'ostok tirsdag fm. kl. 11.20.

Den tar med andre ord sine mo·
dig-e SYl tlogn.

Men vi kan nesten like godt dra
en annen veg, nemlig fra Oslo til
Budapest korteste veg: 47 bimer
(fra mandag aften til onsdag alften).

Fra <Budapest drar vi så i sorøst
lig retning ovel' Timisoara (Te
rlleszwal') til 'Bucuresti yttel'ligel'e ,1'1
timet·, dvs. li alt Olllo--4Budapest
HnClwellti; 64 titlUPI" (Ira mandag
~veld til torsdag middag).

Med 'andre ord; Det ~",nner seg å
dra via Polen og Cel'l1auti (Cr,erno
witz).

Og så RU8sland;
Idet vi 110k en gang innskjellper

at vi sikter ,til tlO1'11wle '/o1'hold, vil
vi Ipoengtere at en nordmann som
!lkal til Russland vel oftest hal'
Moskva som mål.

Turen dit går nokså selvsagt O\'eJ'
. Stookhollll_.Helsinki_Leningl'ud.
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Gulbrandsens
Begravelsesbyrå
Menighetshuset - Fredriks",d

Vi ordneT alt ved begravelser
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Hans Nielsen & Søn Møbelfabrikk
H. B. Martinsen
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Telefon 2867

Entreprenørforretning
'hedlUWad rt1.o.nteJli.ng-6 eo..
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Lars Søland & Sønner Fossum &. Ingerø A.s
Telef. 1240 () hyJinjer), kontor 12+3

Trevarefabrikk - Byggeforretning
Rør - Verktøy - Armatur

Lisleby, Fredrikstad - Telef. 4257, 4250 FREDRIKSTAD
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Storgata 3 - tlf. 1843
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