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nytte.

22: årgang

Der~ 0111 vi ikke hadde ufred i verden, skulle den
6; nordisk døvstun1fnekongress ha vært holdt i Stock
ho1111 i fjor S0111111er. De døve 111å nå væpne seg ll1ed
tåhnodighet og vente til forhåpentlig snart bedre
tider.-

Det har av og til vært noen S0111 syntes at døve
kongressens nytte er s.å son1 så.

Noen kaller den1 for «forlovelseskongresser». Selv
on1 det und"er !de forskjellige kongresser ganske visst
er inngått forlovelser og ekteskap, har d'et da hyp
pigst bare vært til lykke. for de pågjeldende.

Det blir skullliet over at kongress.er - også for
de hørende - ikke har stort annet forn1ål enn god
l11at, utflukter og fornøyelser og så en liten prosent
arbeid -ror kongressens virkelige formål.

Når en nå gjennoll1leser beretninger 0111 de for
skjellige norske døvstun1111ekongresser, spør en seg
s.elv: .Har resultatet av disse kongresser vist se'g å
være til gagn for' de døve '?

Undertegnede, son1 har vært sekretær ved de 4
første nordiske kongresser og generalsekretær ved
dell 5te og siste dØvstull1ll1ekongress og således fått
godt høve til iakttagelser på nært hold, vil gjerne
-legge fram diss.e uttalelser oln min~ inntrykk.
; Ved den 1. kongress i Kjøbenhavn i 1907 var in
teressen for kongressen rneget sterk - det var liksOlll
0111 de n1angeønsker og forskjellige forslag som lenge
har ligget og ulmet hos forskjellige 111ennesker, ende
lig fikk utløsning, fdet det fren1ko111 ik~e rilindre enn
45 .forhandlingsenlller> hvorav en del r1'låtte utgå av
ll1angel på, tid.

Resultatet· av den første kqngress 'var forøk t irr~

teresse for en forbedring av opplysning og ll1ere hen=
syntagen til de døves tanker og ønsker på -forskjellig-
0111råder. -

\1ed de~l _anpen kono-ress i Stockholnl 19'12 frenl
kom det bare QO emner, idet erfaringen fra den første
ga støtet til at det i de nordiske land nedsattes lokal ..
konliteer' son1 tok in10t de innsendte elnl1er fot de
respektive lands vedkommende til sensur, således
at bare de elnner S0111 hadde aln1en interesse, ble
fOTel~gt.

På grunn av verdenskrigen gikk det 12 år innen
den tredje· kongress fant sted i Trondhein1 1 1924 

det var innsendt 24 ell1ner; ved den 4. kongress i
I-Ielsingfors i 1929 innkom det bare 7; j 1934 i- Kiø

benhavll 10.

Erfaringen viste at jo færre enlner SOI11 kOlTl til -fur
handling, jo bedre og n1ere inngående ble de drøttet.

Idet hele tatt l~ar de på kongressene falne uttalel--
/ ser fra de, døves side uten tvil vært en verdifull 111åle
s.tokkfor de døves åndelige utvikling og har sikkert
også ,påvirket døvepedagogenes og nlyndighetenes
innstill'ing i de -f?rskjellige fornold 80n1 angår de

døve.
For eksempel kan nevnes at prestespørsmålet S0111 .

på den førs{e kongress ble debattert, ga støtet til for
øke.t ii1teresse for nlere religiøs OITlSorg for de døve
hele I'Jorden .over. For Danmarks vedk0'mnlende ble
det utnevnt en ny prest for Jylland og Fyn.

De på forskjellige kongresser falne uttalelser Qn~

bes.telJlme:lsen: Døv - døvstUfn og te cxl1språket har
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også gitt høve til nlere hensyntagen til de døves
følelser på, disse 0111 råder', End~lig har vedtagelse
av resolusJ?nene vedrørende arbeidsforholdene, høy
skolenog ;kjørekort for døve gitt et verdifullt bidrag

I ~il gjennoinfør~lsen av planene.
. Hva utflukter og fornøyelser angår, Ida har de
utvilsom·t også vært av større verdi for de døve enn
for de hørende. Det har nenllig vist seg, at en bety
delig prosent av døve deltagere sonl tidligere hal
ført en stillestående tilværelse, nå fikk en stor opp
levelse _ved å få leilighet til å konlnle ut på et nytt
sted og nl0ttanye inntrykk - samt ved å treffe
ganlJe skolekaillerater SOin de ikke. har sett på
111ange år.

Alt i alt nlener jeg at en ikke kan komIlle utenonl
at avholdelse av døvekongresser kan være av stor
betydning både Jor de døve s.elv og delll son1 har
llled de døve å gjøre.

V. Chr.. I-Iansen i Sll1abl. t. Døvst.

Offisiell 111elding fra Landsforbundet..

Et stort legatt skjenket til døve.
I Oslo Skifterett har det vært avholdt skiftesanl

Iing i ingeniør Waldemar G. S. RaInnls og hustrus
dødsbo, -sqm har vært gjenstand for offentlig in
teresse og kritikk, fnen sonl ikke rninst har væii'- av
størst betydnin,g for døve og vanføre.

Avdøde ingeniør Waldemar G. ,S. Ramm og hustru
har i det gjensidige testalnente skjenket gavelegater
til beste for døve og vanføre, tilsamnlen kr. 60 000.00.
.Inlidlertid hadde ingeniør Rarll 111 etter sin hustrus
død opprettet et tllleggstestainente, hvori han be
stemte at der foruten de to tidligere nevnte legatene
til døve og vanføresakens fremme skulle opprettes
et «Fainilien Ramnls legat til beste for Bergstaden
Røros' innvånere». Det ble i skifteretten reist sterk
tvil om tilleggstestamentets gyldighet, og av den
grunn måtte den avsluttende skiftesanlIing i døds
boet utsettes noen ganger. Den onltvistede sak ble
i nlelloJ11tiden forelagt for Døves Landsforbund og
for Vanføreforeningen til uttalelser. Fot vårt Lands
forbund,s vedkommende fantes det ingen grunn til å
godta ingeniør Ramms tilleggstestame,ntes bestenl-

IlleIse 0111 avståelse av 13 av legatbeløpet til fordel
for bergstaden Røros' Innvånere og at forbl:lndet hen
holdt seg bestenlt til det gjensidige testanlentets be-o
stelnnlelse. - Saken er nå helt avgjort, idet Oslo
Skifterett i nest siste r~løte den 6/12 1940 hadde fun
net å Inåtte se bort fra tilleggstestaillente,t og bare
henholde seg til ingeniør Rallll11S og hustrus opp
rinnelige testalnente, hvori det var bestenlt at hele
fornluen skulle deles ll1ellonl Norske Døves Lands
fOTbund og Foreningen for Vanføre. Etter Oslo
Skifteretts kjennelse vil nå Landsforbundet og Van
føreforeningen få et legat hver på kr. 30 000.00
Men det skal nå før dødsboet blir oppgjort, under-'
søkes 0111 ingeniør RanlIll ved arv eller andre in11
konlster har øket "formuen etter fru Rall111ls død i
1929. I-Ivis det er tilfelle, vil dette tilfalle Røros
legatet.

Det blir lned stor glede og takknellllighet vårt
forbund nlottar den storslagne gave. Det nye legats
tonl1ål vil s.ærlig kOlllnle lalldets døve ungdonl til
gode, idet fornlålet tar sikte på å hjelpe døve i deres
selvhjelpsbestrebelser, fortrinsvis i praktiske fag.
Men ifølge testamentets bestell1nlelse lnå legatkapi
talen stå urørlig og -forrentes inntil kapitalen har nådd
kr. 50 000.00, og bestenl111elsen 0111 'rentenes anven
delse til fornlålets trenline trer først da i kraft. Le
gatet skal bære navnet «Ingeniør W~ldemar G. S.
Ranl111s. og Hustru Nlarie. Ran1m, -født Paasches legai
for døve».

-H. Moe.

Generalforsamlinger i Oslo.
De Døves Skiklubb og De Døves rdrettsforening

hadde generalforsamling i lokalet i Sven Bruns gate
7 lørdag den 15. februar. Idrettsforeningen hadde
bra fremmøte, nlens· skiklubben kun nlønstret akku
raf. så 111ange stelll111er at generalforsamlingen kunne
erklæres lovlig satt. Det skal her bell1erkes at grup
pene satt hver for seg i det avdelte lokale.

Idrettsforeningens generalforsalnling ble åpnet av
fornlannen Anker Gusfre sonl ønsket velkonlnlen.
Årsberetning og regnskap sanlt Hyttefondets regn
skap opplestes. Alt ble godkjent og vedtatt.

Vigrestad meddelte angående hans og Tendens for-

Kristiania
Pakking.

Pilestredet 1
11550 - 10506

Valkyr'iegt. 21
65631

Visergutkontorl
Bud Flytting

Nils Juels gt. 40
42666

Wm. Thranes gt. 10
62515

BRILLER

A.s Christian FalchenbergIOslo. Trondheim.
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slag til Sall111'1,enslutning at det ble dis.kutert på siste
ll1edlenls111øte 'den 5. februar av skiklubben ,son1 ikke
vilJe ta standpunkt til forslaget før den ordinære
generalforsanlling 15. febr. I-Ian nleddelte vildere at
fors.laget var forandret d~rhe'ri at en ,111eldte seg inn
i skiklubben under ett. Fornlannen ha:dde skrevet til
skiklubben om idrettsforeningens betifi'gelser for inn
n1eldels.en og leste disse opp. Medlenlnlene ga sin
tilslutning hertil n1ed stort flertall.

Le.deren for dalllegruppen, frk. Edel Herlofson,
leste så opp sin årsberetning SOI11 ble applaudert.

Skiklubbens formann, H. Ultvedt, åpnet general
forsanliingen med å be alle reise seg, hvoretter han'
l11e]d~t den ene av klubbens to æresl11edlemnler,'
Carl Aadensen, var avgått ved døden. I-Ian nlinnedes
hans innsats for skiklubbens beste og lyste fred over
hans n1inne. Så gikk en over til dagsordenen sonl
vedtokes. Det samme var tilfelle l11ed årsberetning
og regnskap.

Strønln1e og Rosnes sto for tur til å tre ut. Den
siste ble gjenvalt, mens den første ble erstattet med
Kåre Jakobs.en, son1 også vant ved valget til f0f111ann.
Strønune ble 1. suppleant og Hans Jensen 2. Re
'dsorer : Zapffe og Vikene. l~akkeskriv besluttedes
sendt til den avgåtte revisor Aksel A. Jensen.

l\Iå var en kon1111et til en meget viktig sak, nemlig
onl forrn·en·e for en sal11nlenslutning av Døv~s S~i~

klubb og Dø~es IdrettsJorening. Etter avtale kom nå
Sportalliansens formann, F. Tenden, og foreleste et
skriv 0111 at idrettsforel!ingen var gått inn på ski
klubbens forslag på endel beting~12er. Etter endel
innlegg ble så følgende skrevet opp på ,tavlen:

J. Skiklubben fortsetter under navn:

De Døves Skiklubb

hvori er opptatt De Døves Idrettsforening.

'2. De Døves Idrettsforening oppløses og formuen
går til De Døves Skiklubb son? på sin side for
plikter seg Ul å bruke forl11uen til gagn for
fri-idretten.

2. Mere detaljerte bestelnn1elser vedrørend.e san1
slutningen kan senere utarbeides, men må da
byg,ges helt på dette forslag, og videre må vi
forbeholde oss rett til å si opp overenskomsten
onl den skulle finnes å ,være til skade for døve
idretten.

D'isse betingelser ble også vedtatt.
Hermed hevedes generalforsan1lingen.

Sfr.

Oslo Døveforening hadde generalforsall1ling i sitt
lokale i Sven Bruns gate 7 søndag 23. februar under
god tilslutning.

Formannen, herr H. Zappfe, åpnet forhandlingene
med å ønske alle velkol11nlen. Årsberetningen viste at
foreningen hadlde gjort et godt arbeid i året som gikk.
Forholdene hadde medført at medlemmene i større
grad enn før søkte til vare lokaler, som bød på sånne
adspredelser som sjakk, bridge og kaffeservering~

Festene har alle san1men vært vellykte, vertinnen,

fru Olga Henrichsen, og -festkomiteens formann, F.
rT'enden, ITled sine medhjelpere har all ære av sine
anstrengelser. Det har bare vært ett foredrag av
pastor Bonnevie Svendsen onl arbeidstjenesten,
rnen til gjengjeld var det av nleget stor interesse.
Gå'.~d~n regnskap vist~ troIss forholdene, pi usedv_an-,
lig. pent overskudd, nenllig kr. 3907.26. Dertil bidro
ikke minst overskuddet ved festene og kaffeserverin
gen som innbrakte ikke mindre en kr. 1532.41.

Skolebest. Anderson, R. Gundersen, A. Gusfre og
Strøl11111e sto for tur til å tre ut av styret. Samtlige
gjenvalgtes, suppleanter ble Carlstrøm og Thv. I-fan
sen. Da Zapffe ikke ønsket å -fortsette sonl formann,
vaJtes J. R. Gundersen med akklamasjon.

I styret sitter fra før også pastor C, Bonnevie
Svendsen, Zapffe og fru Karen Å11101d. Revisorene
gjenvaltes. Etter at det under eventuelt ble gjenn0l11
gått et par 111indre saker ble generalforsanl1ingen
hevet.

3. Alle tnedlenl1ner av D. l. F. oppt.as
under ett.

D. S..
Livsforsikrin~

Etter vedtagelsen ble tavlen båret inn til idretts
foreningen S0111 nå også formulerte sine betingelser:

1. l-Jele D. l. J~·.'·s kapital skal overføres til et
D. J. F.' s fond hvis renter bare skal anvendes
til representas jon for fri-idrett og svørnning.
Det .·kal føres s,ærskilt regnskap.

er en god og sikker spareform og en stor
betryggelse for familien. Be om· vår bro~

sjyre: Stor trygghet ved små utlegg.

Norges eldste livsforsikringsselskap,
Karl Johansgt. 16~ Oslo.
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De døves venn.
/\lexander Grahanl BelJ, telefonens oppfinner, ble

født i Edinburgh i Skottland 3. nlars 1847. I~Ian ;var
den tredje Alexander Bell i fall1ilien, idet både hans
far og bestefar hadde båret samnle fornavn. I-Ian
var ogs.å den tredje SOlll beskjeftiget seg nled å gi
undervisning, i korrekt og klar tale. I-lans bestefar
hadde vært talelærer og var en anerkjent dyktighet
når det gjaldt å tale et rent språk. - Hans far
Alexander· Bell den annen fant opp det berøll1te tale
systel11 SOI11 kalles «synlig tale». Og den tredje Alex
ander BeIl var bestenlt til å skulle følge i sine fedres
fotspor. Fra sin tidligste ungdonl ble han oppn1untret
til å studere noe sonl hadde n1ed talen å gj øre.

Da Alexander var ganske ung, tilbød faren han1
og ~ans eldre bror en beløpnnig hvis de kunne lage
en automatisk talenlaskin;, De gikk i gang l11ed det
og søkte mest nlulig å etterligne de 111enneskelige
taleorganer. Da noen 111ange år senere spurte ham
om d~nne «n1askinen» kunne tale, svarte han sl11ilende:
«Tale kunne den nok ikke, D1en den kunne kvekke.»

~ lV\en guttene hadde ved dette eksperinlent lært at
skillig om ·de n1enrieskelige taleo·rganer.

14 år galTnr~el reiste han til London og var, et års
tid hos b.e-stefaren son1 da var 71 år, ll1en stadig
lærer i stenlIllebruk. Under innflytelse fra hal11 be
stemte guttep s~g for' å· velge .læreryrket iH sit-t livs
yrke. Det lå haI11 i blodet, og like til si~te stund var
tiet hans store glede å undervise andre.

I 16~årsalderen ga Alexander undervisning 'j nlU
sikk i en sk.ole i Elgin. I san1band l}led dette stu
derte og eksperinlenterte ha:l1 og gjorde tIere oppda
gels~r på tonenes og lydens ol11råde. - Dette arbeid
lacrrunnen til oppfinnelsen av telefonen i de senere år..b

Neste år reiste han igjen til London og hjalp sin
far med å undervise der. I 1870, da Alexander var
21 år, flyttet fa.nlilien til Kanada. Alexander sarnlet
nå all sin oppnlerksol11het onl å lære døvstunlIlle å
tale ved å bruke Bells talesysten1. Han underviste
0111 dagen, og on1 nettene eksperimenterte han for å
finne opp et instrlll11ent til 'å hjelpe og lære døv
stulllrne bar11 å tale. Og så holdt han på Illed en
oppfinnelse til forbedri ng av det teleg-rafsysten1et S0l11
'den gang var i bruk.

I-leIe natten arbeidet Alexander og gikk' ikke til
sengs 'før l11elkernannen kjørte sin runde tidlig orn
nlorgenen. : Og hans første oppfinnelse ,ble da også
helt revolusjonere~de på telegrafiens 01l1råde.

, I 1874 reiste BeU til Washington for å besøke den
kjente Joseph Henry som var sekretær ved 5n11thso-:
nian-instituttet. -:~ BelJ hadde da nettop fått patent
på sin telegrafiske oppfinnelse som gjorde det l11UUg

på sarnni tid å sende 6.e.--8 telegranlrner gjennonl en
og sarnnle telegraflinje. Dette var en storbedrift ,og
av veldig betydning -ror telegrafien. Før kunne de
bare sende. ett, telegrånl ad gangen gjennonl .sall1111e
ledning.

E.tterat han hadde taIt 111ed Joseph I-Ienry 0111 denne
sjn oppfinnelse, klarla h,an også for hanl sin teori for
telefonien. En hadde tidligere ved hjelp av den elek
triske strønl sendt lyder, 111en ikke tale. Folk flest
111ente det var un1ulig å tale ad den vei, og den som
påsto det ,motsatte ble sett på sonl en -fantast.

Josep'h Henry var svært interessert i Bells ideer.
«De sitter inne 111ed spiren til en stor -oppfinnelse,»
sa han.

I-Iele tiden nlen,s, Bell holdt på ll1ed å arbeide ll1ed
tel~fonoppfinnel-sen, kalte folk hanl «gale Bell» , og
de trodde at han bare var en fantastisk bedrager.
N\en han fullførte sin oppfinnelse og startet et eget
selskap '··'ti l å utnytte den. Straks Bell Telefonselskap
var kOllTmet godt i gang, kastet han seg over andre
oppgaver. lian "organiserte i 1890 en institusjon sonl
skulle frenll11e undervisningen av de dØvstu111rne i
døvespråket og ga selv en kvart l11i11ion dollars til
dette forn1å1.

Da Belldøde i 192'2, 75 år ganl111el, kunne han se
tilbake på et dådrikt og nyttig liv. Men hadde han
kunnet se rekkevidden av og de goder S01'l1 denne
ene av hans oppfinnelser, tele-fonen, hadde gitt 111en
neskeheten, ville han ha følt seg rikt belønnet for de
l11ange søvnløse netter han tilbrakte nled å eksperi
nlentere' på den.

Men det skal l/ære en døvstum! Den 13. august
'\ holdt l11agister Poul Bahnsen i radioen et foredrag

ll1ed titelen «De arbeidshenlnlede og vi andre», hvori
han fortalte -følgende: En dag ringte telefonen, og
en sadelmakern1ester sa til meg: «Jeg vil gjerne at
De ska-r feI' meg' en flink lærling, bådE;. henden og
hodet skal sitte riktig på hall1 ~ og så en ting til:
han skal være døv. Jeg skal si Den1, jeg har
nylig lært ut en døv, han ble en av de flinkeste
svenner jeg har hatt. Nå har nlin kone og jeg lært
oss fingerspråket, og både for å holde det vedlike
og fordi vi gjerne vil gi en håndsrekning til en av
de unge sonl er så hardt ranl111et, vil vi gjerne ha en
,døv lærling til. » Ja, sånn er det. En flink og påli
telig døv kan åpne veien for andre, en doven elLer
upålitelig kan sperre veien for n1ange av sine 111eø
brødre!

(Dansk «Effata», )
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ADR ESS E FOR AND RING ER meddeles herefter
til ekspedisjonen,' A~bjørnsensgt. 1 A IV

I-Ivar blir dere av? Ikke bare clere S0111 før pleide
å skrive litt onl litt av hvert i bladet SånlY dann qg,
wann, 111en også dere SOil1 vet 0111 inngåtte forlovel
ser, ekteskap og annet nytt. I-Ivorfor skriver dere
ikke? I~Ier sitter vi og Jllå stj eIe stotf 'fra andre døve-
blader i I våre naboland for å fylle bladet.'

Til påskenl}-nlnleret vil vi be ,fornlennene i de 'Jo1'
enino-er sonl er tilsluttet landsforbundet, fortelle litt

b , ' "

0111 sitt arbeid ved foreningen. Dere' 111å også skaffe
os adresser J å de døve sorn ikke er abonnente'r p~

bladet, 'på den nlåten gjør dere også sitt til å slå et
slau for vårt blad. Innen den 15. altså.b

Oa- så en tina- til' Det hender frel11deles at vi fårb b'

bladet tilbake fordi dere er flyttet. Skriv til oss i
Asbjørn8,ensgL 1 A IV, når dere flytter, både den
ganlie og den nye adresse.

Red.

Dødsfall.

Carl Aanensen avgikk ved døden den 13. februar,
og begravdes på det ganlIe krematoriunl torsdag d.e~

20. februar. l-IaiJ var æresnledl~nl av De Døves Ski
klubb. 50111 nlange vil huske var han i sin tid en

ivrig 'sportsnlann~ 50n1 dro opp til hytta hver enes.tE.
helg, han fungerte også i nlange ,årsonl, Skiklubbens
hyttesjef, til han på grunn av ~vekket helbred trakk
seg tilbake. På skiklubbens vegne holdt fonnannen
hr. Kåre Jacobsen en kort 111innetale for avdøde ;og
nedla en krans på hans båre fra De Døves Skiklubb.
fred ll1ed hans lninne!

Munn:::håndsystemet.
Redaktø~en av 1". & T. har be9t ll1eg onl orien~

terende opplysninger onl nlunn-håndsystenlet" S0111 er
nevnt i julenunlnleret. Dessverre har ikke jeg sett
hvorledes 111unn-håndsystenlet brukes,., Etter'. hva
jeg for antagelig ol11kring 15 år siden husker å ha
lest i et av de norske døveblader en artikkel onl en
dans'k døves koleforstander ,. er 111 Unri-hånd systenlet
oppfunnet av 11anl og benyttet på en av døveskolene.
Forrnålet ll1ed hans ll1etode er å lette den, vanskelige
rnunnavlesning -ror de døve_

I-Ivis jeg ikke husker teil, løJtes en hånd opp veci

siden av ll1unnen når en taler til en døv. Enkelte eller
noen' fingerbevegelser tydeliggjør enkefte usikre 1110:"

ll1enter i tunge- og leppebevegels~r. Enkelte besternte
fingertegn forklarer sanltidig enkelte bokstaver i_ ut
sakte ord, så de kan forhindre den avlesende døv~

lTluliO'e forveksling eller nlisforståelse. Mens de hø-b ,

reride folk' hører -tydelig lydforskj en nl,eJlo~11 de for~

skjellige bokstaver i hvert ord, kan de døve folk ikke
så lett vite 0111 den talende uten hjelp av tegn sier
rn eller b i enkelte ord og heller ikke ordene ni og
ti osv,

Denne innskre'nkede og penere tegnspråkfornl vil
rnange av de tunghørte nok foretrekke, da det n~st~n

fullstendige tegnspråk som utgåtte elever av døve~

skoler daglig bruker, ville bety en til.bakegang for
de tunghø.rtes og døveblittes taledyktighet.

Olaf liassel.

I Draminens og omegns døveforenings

generalforsa1111ing den 26. januar ble følgende nytt
styre valt: Fonl1ann Olaf 'Hassel (gjenvalg) , vise..
;ornlann Alfred Johansen, sekretær Fin~ Johansen,
kasse.rer Sv. Johansen -og styrenledlem . RU~~l Sundet.

Suppleant frk. Doris Hagen ·og reservekasserer frk,
Signe Eriksen.

,Døvegudstjeneste i Strønlsø kirke i Dra111Jllen og
deretter kaffefest i frk. Signe Eriksens 'hjenl. Even
tuelt foredraO' i døvellløte den 16. l11ars i Folkets Hus." b

Siste 11løte den 20. april.
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Den første beretning om døves
arbeidsmuligheter.

j-\llerede i 1817, 10 år etter den statsunderstøt
tede døvstun1111eundervisnings begynnelse, utkon1 på
trykk. en beretning av forstander for det kgl. døv
stull1111einstitutt I~. A. Castberg on1 «[)Øvstull1111es
duelighet S0,111 arbeidere».

Det meldes at allerede på den tid har en kunnet
telle de ~yktigste håndverkere blant dØvstU1111lle, og
at Cas.tbergs institutt har kunnet telle 25 døvstumn1e
son1 dyktige arbeidere. Dog n1øtte en lnange vansker
ved å få døvstulnme anbrakt hos håndverkerne, da
disse var noks.å skeptiske n1ed hensyn til de døv
stun1n1e som brukbare arbeidere. Hålldverksn1estrene
Illente at når de ikke kunne snakke n1ed lærlingen,
kunne de derfor ikke lære noe. Mestrene tenkte ikke
over at den sin1pleste .I11åte å snakke til den son1 skal
lære noe, et å utføre arbeidet for hans øyne og la
ham gjøre det etter.

Enn videre N1edfører hans døvhet den gagn for
hans n1ester at han er Illere stadig ved sitt arbeid
enn hørende n1ennesker, S0111 adspredes ved stadige
san1taler.

Ved valget av det arbeid son1 skal utgjøre den døv
stull1111es næringsvei, er det nødvendig å påse S0111
hovedregel: at en velger de beskjeftigels.er' for den
døv~tumn1e yed hvis utførelse hans naturfeil en~cn

aldeles ikke eller i en ubetydelig grad er han1 til
hinder.

Blant de 26 elever S0111 deltok i døvstun1111eunder
ningen, ble 10 opplært i å veve og strikke, 5 pikel
i skredder- og Iinnetsøll1, 2 gutter anbraktes i snek
kerverksted (den ene ble senere svenn), 4 i dreier
verksteder, 1 i strøInpefabrikk, 2 i skredderlære, den
ene av -denl ble svenn, 1 ble skomakersvenn, 1 tegner
ved en porselensfabrikk og 1 son1 læregutt i et suk
kerra'ffineri.

l\llerede i 1807 ved døvstun11lleundervisningens be
gynnelse lot Ca·stberg elevene utenfor skoletiden be
skjeftige seg med passende håndarbeider. Pikebarna

KO,NTORTEKNISKE
.HJELPEMIDLER

TØR RIS B·O N N EVIE
KONGENSGT. 2 - OSLO

L TELEFONER 12143 13421
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i aln1innelig kvinnearbeid. Noen av guttene -i papp~

arbeider og andre beskjeftiget seg nled- ·;dreierarbeid,
til hvilket det var innrettet et dreierverksted. Det ble
laget tobakksdåser av tre. U nder en dyktig lærers
ledelse opparbeides dette arbeid til en sånn ful1
k0111111enhet at avsetningen var så stor at det ga
gode inntekter. - Alle de ferdige tobakksdåser
ble forsynt ll1ed sten1pel og nun1n1er, og antallet
av ,de solgte dåser var allerede i' 1812 steget til 1400.
Da alle reisende son1 besøkte instituttet, aln1il1nelig
vis forsynte seg n1ed en tobakksdåse til erindring, er
dåsene kOnll11et ut i alle verdensdeler.

I året 1809 opprettedes et glassliperi til forfer
digeIse av optiske glass tillysbildeapparater, ll1ikro-
skoper, leseglass, teaterkikkerter og perspektivkasser.
De siste ble laget til en sånn fullkon1111enhet at de
overflødiggjo·rde i.nlporten av tyske perspektivkass.er.

Avsetningen tog seg glitllrende ut i de årlige regn
skaper. I året 1811 utgjorde den 2583 riksdaler, og
i 1812 var den 4591 rdlr. Men det var også store
utgifter, så overskuddet bare ble henholdsvis 231 og
256 rdIr.

Ved statsbankerotten i 1813 falt det hele bekla
geligvis til jorden. Prisene steg, og folk kjøpte
Sjelden luksusgjenst~nder. De forskjellige verkste
der ble nedlagt og isteden oppret.tedes et veveri. Da
en n1engde av elevene hørte til bondestanden, var vev
nin.gen d~n s.ikreste næringsvei for den1.

_-1- _

Napoleon I og de døvstumme.
Den franske keiser Napoleon var en krfgslysten

n1ann son1 gjerne ville erobre hele verden.

Året 1807 dro Napoleon Inn i Berlin. Senere del
tok han ved den berøn1te 1110narkkongress i Erfurt;
den 111ektige keiser bestel1l,te.senere å oppholde seg
en kort tidi Aschaffenburg, og 11.fln befalte at de ungt
på de. steder han kOl11 frarn skulle hylde '11an1 n1ed
begeistring. Napoleqns:: gen,eral·,f-\app son1 kunne
snakke tysk, sendte bud ,etter· borgern1esteren og
gjorde hanl ansvarlig Jar at alle skolers og anstalters
elever skulle stå opst.ilte ~lal1gs :.'veien for Napoleons
inntog og ll1ed begeis'tring hylle kei;seren.

[)en oppskremte' borgern1ester lovte å gjøre sitt
beste - og da Napol'eon~ gJorde-, sitt inntog sto da
også større og 111indre grop-peD',' av gutter og jenter
langs hele veien og ropte: «Lenge leve keiseren!»
Napoleon s.å ut til å være i godt hU111ør - men plut
selig formørkedes hans ansikt da han red forbi en
gruppe på ca. 20 gutter og unge 111enn som ganske
r~ktig blottet sine hoder - ll1en ikke ll1ælte et ord~
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elin si ropte beg:eistret. Med et rapp av pisken drev'
han hesten tranlog red hurtig bort.

'Sanlrne dag kalte Napoleon borgernlesteren til seg.
«Deres byer et opprørsrede, og De tillater det,» sa
han sint til den forskrekkede nlann. I-Ielt forvirre1.
s.å bO'rgernlesteren på general Rapp S0l11 fungerte
S0111 tolk. .l grove ord bebreidet generalen hanl at
en gru'ppe av ,gutter og unge menn på torvet hadde
forholdt seg tunstendig tause da Napoleon hadde
holdt sitt inntog - og borgermesteren var ansvarlig
derfor. Veq denne nlelding vek all frykten fra bor
gernlesterel1s ansikt. «Det er sant,» svarte han, «Idisse
guttene har forhold seg tause, nlen hverken De eller
jeg er ansvarlig for deres taushet - det er kun Gud.
Denne gruppe bestod av Aschaffenburgs døveinsti
tutts elever.» - «Ja, stunl111e nlennesker kan De så
visst ikke gjøre talende,» sa keiseren stille og lot
borgerl11esteren gå.

IV\en neste dag sendte Napoleon dØvs-tuI11nleinsti
tuttet en stor gave fra sin private pengekasse.

(Etter «Schweizerische Gehorlosen Zeitung»,)

Av Sigurd Jørgensen.

D t var i året ,1935; at en liten kr ets kjøbenhavn
ske politibetjenter påbegynte arbeidet for innsanlIing
av sølvpapir og ll1elkekapsler og derved ga støtet til
en IandsonTfattende oppsanlling av S'111åting sonl
kunne gjøres i verdier. De pengenlidler sonl på denne
ll1åten kOnl111er inn, beløp seg j 1938 til over 16 000
kr. og i 1939 til 23 000 kr. Beløp sonl helt og hol
dent kOnlI11er barneforsorgsinstitusjonene til go~f.e. Det
er ingen tvil 0111 at ideen er riktig og at det hvert år
vil kunne konlnle inn langt større ll1idler on1 innsanl
Iingsarbeidet ble satt i systenl og først og frelnst ville
gripe befolkningen.

Innsanllingen av sølvpapir og rnelkekapsler har
vist, og lignende arbeider i utlandet har bekreftet det~

at unlåteIig lTlange tilsynelatende verdiiøse ting og
rester kan salnles. og gjøres i penger 80111 løper op
i tusener. På et enkelt år har innbyggerne i den tyske
by MUnchen (750 000 innbyggere) sarnlet 55 jern
bane'vogner (550 tonn) ben og knokler, 112 vogner
papir, 80 vogner glass, 42 vogner ganlnlelt jern, 37
vogner blikkvarer og 10 vogner el11aljevarer.

Hvor stor verdi sånt gall1111elt nlateriale har forstås
best av at der av 500 jernbanevogner galnle ben og
knokler er utvunnet ikke nlindre enn 500 000 kg fett,

I N ordisk Tunghøreblad
skriver norske, danske og svenske tunghørte og døve.

Kommer 1 gang om måneden.
Pris kr. 2.50 pr. år.
Adr.: Ingebjørg Krarner, Haslum.

CcL 750 000 kg li111 og over 2 ~/2 .n1111ion kg gjødnings
stoff.~r.

De kjøbenhavnske politibetje'nter har ganske av
gjort ved å starte en inllsall1ling av sølvpapir og
nlelkekapsler hatt øynene oppe for de verdier SOIll
spilles ..- og vist veien til å gjøre gan1111elt nlateriale
i penger. ldeen fortjener en langt større interess(~

og utbredelse ,så ,111ye lner sonl selve tanken 0111 ald ri
å kassere noe sonl verdiløst vil ha en særdeles opp
dragende virkning, ikke' rninst på barna.

Også innenfor nlatvarer spilles der dag etter dag
kolossalt. Ikke sjelden finnes det i av-Iallskurver på
skole og lekeplasser s111ørbrød S0111 barna ikke har
kunne spise og derfor har skilt seg av nled på denne
l11åten. Her bør det tenkes' på at går det: bare en
enkelt skive brød til spille av hvert brød ,son1 daglig
selges i I~jøbenhavn, vil disse skiver s.all1nlenlagt gi
ikke n1indre enn 13 678 hele brød - og hvor nlange
brød vil det så ikke gi over hele landet~ Dette bør
det kanskje tenkes særlig over i disse tider da vare
j<:napphe·, dyrtid og sult følger i krigens jølvann.

En rusten spiker, en ganl111el blikkeske eller en
hL~llet kasserolle har i seg s.elv ingen verdi, nlen sanl
111enlagt n1ed tusener kan det utvinnes kapitaler, onl
hvilke en ikke før har gjort seg tanker. .-

Spørs111ålet er: har vi råd til å la slike verdier gå
tapt av l11akelighetshensyn, og er det et folk verdig?

(Månedsbladet «Pass På.»)

.Atnerikanerne teller språk. Et arllerikansk' univer
sitet har tatt seg fore å undersøke hvur ll1ange språk
sorn snakkes på jorden og er konlnlet til det resultat
at det er ikke færre enn 2796 levende språk, og heri
er ikke lnedregnet de tungenlål S0l11 bare nyttes a-y
ganske få l11ennesker SOln f. eks. Wedda-språket sonl
snakkes av et lite indisk urfolk på ca. 50 personer.
I India snakkes ca. _200 forskjellige språk, og i Eu
ropa, uten Sovjet, snakkes der i dag 56 språk.
r~egnes de døde språk l11ed, k01l1111er en opp i 6760
forskj ellige tungenlål.

BRUK BLINDE BARNS ~~YRSTIKKER



Jø;rul- OG KVÆRNER OVNSTØPERI AlS, OSLO

Jø,tul vedovnerr 1940

!ilame't,
lJæ1i (Jp;me'i1i6øm på

vårt utvalg i undertøi,
strømper og silkesett.
Kvalitetsvarer for den kræsne
dame.

H. Sørbye A.s, Stortingsgt. 12.
Sørbye A.S, Rosenkrantzgt. 19.

O s lo.

BRUK

HELLY HANSENS

OLJEKLÆR!

Behagelig - Økonomisk

Centralbord : 29826

Ingeniører - Øvre Vollgt. 6 - Oslo

Birger Ch ristensen
Ingeniør M. N. I. F.

Urtegaten 14, Oslo
Telefon 80J58 - 83477

Kulelagere ,
og
Transmisjonslagere

Witt & Borgen ~

RIV

. "Ray" Oljefyring .

Nr. 118 for 60 cn1. ved

Pris kr" 160.
inkl. omsetningsavgift

Uvnene er ttgnet av
arkitektene Blakstad

. & Munthe-Kaas med
ornamenter av billed.
hugger Ørnulf Bast.

Jøt U I vedovner gir·
varig glede· og nytte.

Carl Linds
Bakeri & Conditori

an befales
Bestillinger mottas. Telefon 88778

.... 116 for 30 cm. ved
pris kr. 93.35
inkl. -omsefn-in~sav~~~t _.. ~

L- Forhandlet j Oslo· Jøtululsalget Als
\" .. N_yg_t_._4._-_T_I_f._l_4_1_1_1_-_,1_7_0_10._-_2,.--16;...2_3 _

er konstruert efter et nytt p r i nsi P P med
frontforbrenning som på den mest økonomiske måte
utnytter vedens store varmeverdi. Utført i tykt
~raftig s'tøpegods som tåler den sterkeste fyring~

Rundfyres .med $Ø
og 30 cm. ved.
Skarainndelt trei~k

ventil for n·ø,i;aktig
regulering.

. Patentanmeldt.
Mgnsterb~s_t.

Brødrene Jobfraaten
Tømmermestre

ø. Smedstadvei 5, V. Aker. Tlf. 98206 .
Utførelse av villabygg og reparasjons:
arbeide i Aker. Godt arbeide utføres

Kr. Jakobsen, aut. rørlegger
Damfaret 36 a, Nordre Skøien, Bryn

. Telefon 80121; 80308
Nyanlegg og reparasjoner utføres

FERD. P. EGEBERG
Ingeniørfirma

Rådhusgt. 5 b ~ Tlf. 25011, 16545

Konsulent for ·bergverk
Moderne br~iller

Nøiaktig tilpasning

Møbelf~brikkenSOLA Als
. Gandd.al

Spesialitet:

Småmobler
Bok 111

• e O ler
Hovedrepresentant :

HOEL & SYRDAHL
Dronningensgt. 23, Oslo - Tlf. 14594

Repr. for Bergen: C. Voocke Kørner
'Olav Kyrresgt. 47 - -Tlf. 11401

Røa. Eie kt r.i ske;
Vekkerøveien 199.

Aut. installatør.
Der føres alle de nyeste typer i'
komfyrer, radio, ovner og be~

lysningsutstyr. Vår installasjons~

avdeling anbefaler sig til utfø~

reIse av nyanlegg og repara~

sjaner av alt innen bransjen.
Elektrisk tining av vannrør.
Tlf. 97 6(j7~ Tlf. 97667.

Martin Viig
Optisk forretning

Kirke·gaten. 34 O s l o ~ _
\ ;;
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Jente med futt 1.

Blind. og døv, men steller kaninfarm,
'kultiverer vakre blomster, vever, stu=
derer språk og skriver artikler.

En medarbeider i det svenske blad «Doves Van» er
k0l11111et i kontakt n1e~ en 22 år gammel svensk pike
SOI11 er bå,de blind og døv, men som allikevel har funnet
seg en plass i tilværeisen S0l11 hun selv er tilfreds med.
På de 0111råder hun har s.lått inn på, yter hun noe av
det best oppnåelige, selv blant de son1 har alle sine
sanse-organer i behold.

Følgende skildring av besøket hos denne bem.erkelses
verdige unge dal11e, lar en ,~ne at en her står overfor
en personlighet SOI11 hva målbevissthet, vilje, energi,
evner og utholdenhet angår, synes å være :en ny Helen
Keller:

«Vi tref,fer Eva Frunck ute ved kaninburene. Det er
de 'nye angorakaninene son1 (:1' gjenstand for hennes
særlige 0111sorg. I-Jun har, for kort tid si,den fått den1
og stiller store forhåpninger til angorakaninenes Jran1
tid. I-I un lar si 11 far" som -følger nleg, oversette for ll1eg
at det ville være av stor betydning f.or landet i diss,e
krisetider, on1 en innrettet seg på større avl av angora
kaniner. Det ville bl. a. avhjelpe den følelige n1angel
på :nl1. Angorakaninen er dog ikke den eneste favoritt.
D'er- finnes en hel rekke andre, -fra den rødøyede adn1iraf
Pal ander til Chinchillahannen Goliat n1ed sin, herliae

b

treIargede pels SOI11 har fått de Illest' eksklusive utn1er-
keIser noen kaninutstilling .kan dele ut. Vi går on1kring'
og betrakter de velstelte dyr, SOI11 hopper 'o111kringi
bur s.å fine at vi aldri i vår barndonl ,skulle våget å
fuske med kaniner 0111 vi hadde hatt en anelse onl at
de hadde slike krav til tilværelsen. JV\en Eva steller
ikke sine dyr etter noen slend rian-Illetode. I-lurl følger
nleget nøye 111led hva S0111 eksperinlenteres. ,ut på 0111

rådet. Hun har sine dyr stambokført og er 111eget nøye'
111ed hvilke son1 tas ut tii avl. J-Iun har sehl konstruert
en, ny burtype n1ed flere praktiske forbedringer. Teg
ningene til dette bur gjorde hun hjernll1e på kjøkken
bordet ved hjelp aven stittbeslått ll1eterstokk og knapp
nåler. I-Iul1' har beskrevet clen i kal~inavlsforbundets

tids'skrift og har også publisert andre artikier 0111 kanin
avl d_.e..-r. «Evas' kaninfarn1 har en fast kundekrets,»
forteller hennes n10r da vi kOml11er innendørs, etter 'be
søket hos kaninene. «Det er' nok ikke bare skinnets
kvalitet son1 bestel11111es av stellet, men også: kjøttets.»

Saoltalen ll1ed Eva foregår på den ll1åte at hennes
far· eller 11101" taler våre spørsn1ål inn i hennes ører.
Legene har konstatert at hun er totalt døv, n1cn hun har
oppøvd 'seg til å oppfatte vibrasjonene fnot hørebenet

0111 6nl hun skulle' kunne høre aln1innelig tale, I-lun

er døv fra fødselen, n1en det var først ved 10 arsalderen
hun 11listet synet på grunn aven netthinne'betendelse.
Hun passet der"for hverken på døveskolen eller blinde
instituttet. Sin undervisning har hun fått dels på
døveskolen og dels privrat. --- BUndeskri1:ten kunne hun
ikke lære på vanlig l11åte, n1en så tok hennes. far under
visning i blindeskrift og underviste så sin datter.

,~Men hun oVlergikk meg snart,» konstaterer han stolt.
Legen som skulle trøste hennes foreldre da, hun ble

blind, sa: «Med den intelligens hun har, kan hun bli
en ny I-Ielen Keller.» Utviklingen hittil tyder på at
legen kan få rett.

Den SOI11n1er Eva Frunck fylte 12 år, fikk hun sjne
første kaniner, og ikke lenge deretter hadde hun klart
for seg hva hun skulle' vie seg til, når hun ble stor.
En kan også forstå at on1sorgen for levende, varn1e og
n1yke vesener n1åtte gi en helt annen tilfredsstillelse
enn kurvfletting, strømpestrikking og andre autanlatiske
sysler ,son1 de bli nde oftest settes til.

Sist SOI11111er var hun ute for en ulykke. I-Iun kon1 til
å gå mot en vegg og skadet hodet sitt, så hun var
dårlig i lang tid etterpå. Første tiden orket hun ikke
engang å stelle ll1ed sille kaniner, I11en !l1åtte fra sen,
gen sin gi ordrer angå~ndedette til sin søster og sine
foreldre, son1 etter beste evne søkte å vikariere for
henne.

«Først da fikk vi en forståelse av hvor n1eget strev
og påpass lig-het Kaninene irreV{T,»~ forte-tl r hennes 1110r.

«Og hvor omhyggelig vi enn syntes vi passet på den1,
så ble de dog vanrøktet i forhold til den n1åte hvorpi:1
Eva steller denl.»

Følgene av ulykken son1 hun var uts.att for, er
ennå ikke helt overvunnet, og derfor hadde ikke Eva
noen vev i arbeid, ellers er det en, av hennes kj æreste
hobbyer. Matten i hallen og gardinene i stua er hennes
verk. Hun har også tilkjel11pet seg retten til å hugge



Moderne stoppede møbler. Møbler i sJø
gress og kurv. Divane,r dobbelte og enkle.
~kaper, komoder, chatoller, border. Vevede
og strikkede saker. Børster) dørmatter m.m.

Stolsetef/etning og reparasjoner utføres.

Blindes Utsalg - Oslo
Bergsliens gt. 13, hj. av Sporveisgt. Telf. 62433.

Filial: Thorvald Meyers gt. 78. TelL 1~076.

Alt 1 Pelsverk
[art LunJer

KarlJohansgt. 5, inng. Skippergt.
Telefon 14 783

A.s Lands Træsliperi
&. Papfabrik

Grensen 5-7, Oslo. Telefon 32619, 31157

Hvit trepapp i lagerformflter 56X81 og 70XIOO cm.
Spesielt egnet for overtrekksesker.

Samt mønsterfarvet papp. '

Kakeskåler og brikker med og uten firmanavn)

Rådhusgaten 20
Telefon 16 741~ - 12674

Jens Lonning
Aut. Rørleggerforretning Afs

Den bes tema rp ga fjtf in
nykjernet og kontrollert

leverer

Kjøkkenforsyningen A.s
Prev den

Telefon 71876

Oslo Trevarefabrikk Als
H. Bu n æ 5

Dører, vinduer, trapper, kontor~ og
butikkinnredninger m. m. 1ste kl. ar::
beide. Moderne maskiner. L eie =

høvling mott as.
Telefon 72789 - Nedregate 5, Oslo.

Pelskåper
Persianerlabb, føll,

Nertzilla etc.

Buntmaker
R. Johannessen

Torvgt. 1, Oslo. Tlf. 23669
(Inng. ved Adelsten Jensen)

AKERSHUS gjensidige
Brandassuranceforeni11Jg

Stiftet 1844
Akersgaten 63, Oslo - Telefon 32102

for sikrer moderne bygninger og løsøre
i 'Samme til meget rimelig kontingent. '

Byggeartikler
Byggejern

T H I IS&. C O. Afs
Engensgate 5-7

(like overfor Ves.tbanen)
Telefon 25877 - Telegr.adr. «Fliser»

Skjennungshytta
v. Aker

God servering
Anledning overnatting - 24 gjester

Telefon 98147

Norsk gj. forsikringsforening
"dekker brandforsikring på

landsbygden
Samtrygd's kontor:

Karl Johansgt. 45, Oslo
Telegr.adr. : «Samtrygd»)
Telefoner: 14031 ~ 16649

Bærum Privatbank
Sandvika

Telefoner: 38451 - 38651

B r ø cl r. V i ste r Als
Entr~prenør og Byggevirksomhet

Kr. 4desgt. 8/1 O
Telefoner: 21544 - 24863

IEåkon Fjeld, snekkermester
Alnafetgt. 4 - Telf. 82787

Alt i moderne møbler
Innredninger utføres

1ste klasses arbeide

L a r sen Ei ø v e r b y Als
Grensen 5-7

Telefoner: 30273 - 30336

Elektriske installasjoner

Als Maskinomsetning
Grefsen

Tlf. 70657 - 74985

Kringsjå Cafe ved Sognsvannet

Telefon 66349 V. Aker

'STANDARD
HOTELL -

\Jl O
i&eO O S L O t'!>\tOtO

Bes ø k

U I I e V å I seteren·
Servering av smørbrød, kaffe, the,

sjokolade. mineralvann etc.

Bj. Faye Schjøll &.. Co.s
Fondsavdeling A.s

Aut. fonds::: og aksjemeglerforretning
Tordenskjolds pl. 3. Tlf. centralb. ~!194 I

Ingeniør Eilert Østbye
Rosenkrantzpl. 7 -- Telefon 32415

C. T. C.
VARMTVANNSBEREDERE

ITRELAST

if~l:R ~\\~~

s. ~.r:,"6 GR~RUDI
TLF. 79897

R. &.. H. J0I-fANSEN
Hanskeforretning

Prinsensgt. 26 (inng. Akersgt.)
Telef. 21754

Generatorved, Gjødningskalk,
Kalkstensmel, Stensand og Have~

singel. Norsk Hydros Have
gjødning og Humina1.

Franzefoss Bruk A.s
Telefon: 38503 og 38703

.Emi I O Ise n & C O m p.
Storgaten 11 - Oslo

T e1efoner: 21 127, 26633, 26733, 22590

Glass, stentøy, porselen og kjøkken
utstyr, Elektriske og tekniske ar:ikler,

Vindusglass.

LEG I TIM A S JO NS--
Forlang illustrert katalog
over snekkerverktøi

billeder leveres på 7 min.
De kan også benytte Deres fritid. Vi holder åpent til kl. 22

( 4 billeder kr. 1.-

,Tlf.."~24938 R' Å D H .U S FOT O Tlf. 24938
Fr. Nansens plass 3, vi Rådhuset TORVGATEN 4-6 OSLO'
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Dramm~nsveien 6, ved slottet.

Kassererens kvitteringsliste
februar 1941.

Opplesningsstativ.

Til bruk i generalforsanlling har D rall1111en og orn
egns døveforenings s.tyre besluttet.å anskaffe seg et
nytt sanln1enleggbart opplesningsstativ på et boret
Etter annlodning var instrun1entn1aker Sven Bråthen

villig til å forarbeide det. I døveforeningens ll1øte

den 26. januar denlonstrerte han og håndterte sitt

nye lesestativ. Sven Bråthens oppfinnelse av sitt

hensiktsll1essig konstruerte lesestativ 111ed ønskelige

fordeler ved onlstillinger in1ponerte generalforsan1
lingen nleget. Hans oppfinnelse er verd verdens

paten t, og til nytte for dirigenter i de foreninger S0111
lnåtte savne et bekvenlt lesestativ . Det tar liten plass

i en skoleveske.

1941: Feriehjen1111et Skoghei, Dral!lJ11en; Fr. Ar

beck; fru Anna Engelsrud; Mikal Aanlo1d; I-Ienning

Dahl; John \ligrestad'; N\. Riise-I-Iansen; Alfred Torp;

Tora Bang;' fru Falsen.

1940: Leif Johnsen; Jens Jacobsen; Hjalnlar Lind

gaard; Ole I~ogstad; Gabriel Rosnes; Hans Ultvedt;
--Haak-e'n--~ap#e;--Kta-ra -.1=1.- Hansen; -_Arn-e Han ,en;_

Anker Gusfre;- Finn Nyberg; søstrene Brændholen;

Gudrun Wennerød; Nils Vikene; Gunnar Vati1; Al-
fred Torp 1.50; rrrygve A. 0ivold; Klara E. Hansen

1.50 2 halv.; Sverre Lindkvist 1.50.
1938: Søstrene Brændholen.
1939: Søstrene Brændholen; Gudrun \Vennerød;

(}unnar Vatn; Ragnar Jensen 1.50 2 halv.

Retting: I forr. nr. sto det Arne Pettersen, skal

være Arne Peterson.

An1aryllis.

og s.age ved og passe bryggepannen. I begynnel-

sen var foreldrene litt engstelige for vedhuggingen, 111en

det kunne de ha spart seg, hun nlestrer både øks og

sag SOl11 en seend~.

On1 sonlnleren arbeider hun i hagen, og her gjør hun

et virkelig karsarbeid. Hun spar og hakker og sår og

planter. Hun plukker blo111ster i hagen og ordner denl

nled sikker s111ak. Botanikken er en av hennes store

interesser, og sist SOll111ler da hun fikk høve til å studere

botanikk ved Linnes l-Ianlnlarby, var hun 111e'get be

geistret.
«Vi forstår nesten ikke hvordan hun komnler etter

alle ting,» forsikrer foreldrene. «Onl vi ser en fugl,

sonl vi ikke kan identifisere, så kan vi være sikker på
at Eva kan gi oss beskjed så snart vi b,are beskriver

dens utseende for henne.»

Foreldrene Jllå dog tilskrives nleget av æren for

hennes dyktighet. De har aldri latt henne streve alene

i hennes nlørke og stille verden. Det er også ved for

eldrenes hjelp hun er i stand til å følge språkunder

visning og foredrag i kringkastingen. Det er de son1
hele tiden taler inn i hennes øre hva der sies. Ved

deres hjelp følger hun også 111ed i nyhet~r og hva SOl11

skrives i dagspressen, og den nloderne litteratur er hun
godt inne i. En av hennes spesielle interesser er reise-

v skildringer. Der finnes ikke den Asia-farer av betyd

ning S0111 hun ikke kjenner. Der oversettes jo en hel

del litteratur- til blindeskrift, 111cn ikke på lan ·t}2.~r til
strekkelig til å tilfredsstille hennes appetitt.

,A.lt ldette er storartet og fantastisk, ll1an føler seg

uvilkårlig son1 en ubetydelighet ved siden av denne
unne piken som har overvunnet så n1ange hindringer

foro å tilfredsstille sitt vitebegjær og sin arbeidslyst.
Men trass i alt dette, rnå en uvilkårlig spørre: Er alt
dette 'iikevel nok til å fylle hennes liv? Må hun ikke

innfor det faktull1 at hun aldri skal få oppleve virke

ligheten, på sanlille 111åte sonl andre -- å få del i de

samIlle gleder som andre unge piker er opptatt med -.

bli fristet av n1ismot?

En føler at 'det er litt nærgående å konlIlle nærn1ere

inn på dette, lnen kan ikk,e la være heller.

Eva rister på hodet og ler en lys glad latter. '

«Hvorfor skul1~ jeg være ll1isnlodig og klage - jeg

so'n1 har så meget å leve for?»
En kan ikke tvile på ektheten i hennes forsikring.

Den hvis sjel er åpen for det sonl betyr både nåtids og

evighets rikdonl, er selv rik og trenger ikke å ynkes

av noen, selv om de må sakne noe av det SOlll' vi andre

anser uunnværlig. Dette er den enkle, J11en vanskelige

lekse sonl Let tnøte med denne arbeidsglade og IT10dige

unge pike gir en.



Telefon 10761

Murmester' Olaf Skuland

Instrun1entmaker

ORMESTADKR

o ti O H.i. Joh ans o n,
I Snekkermester

Trapper, håndlister og innredninger
Kjebenhavnsgt. 2 - Telefon 73693

Griinerløkkens
Begravelsesbyrå Als

Olav Ryes Plass 7, Oslo. Telefon 70628
Begravelser og kremasjoner

«Vi ordner alt»

Lilletorvet l -L- 606 b
Tlf. l:! 838

Finmekanikk og masseartikler

Oslo Reiseeffektfabrikk Als
Telefoner: Kontoret, ek.p. og fabrikken 83572
Disponenten 80029. Teleg.adr.: (Sela», Oslo

Fabrikasjon av:

'Lærvarer og Reiseartikler
Våre varer _med varemerke «Sela»

kan trygt kjøpes

Ette1lfstadgatt l'tS Bilverksted
Innehaver I. Bøyum

Etterstadgaten 36 - Telefon 82152
Opslipning - Motoroverhaling

For øvrig reparasjoner av alle bilmerker

,Borgen & Conradi
:' Ingeniør Reidar Conra.di

M, N. I, F. O S L O T. K. F.

Konsulent for:
Varme, Kulde, Ventilasjon, Sanitær

Kronprinsens gate 3 -- Telefon 15 104

Bli R.· O. S. kunde 1
Forsøk mitt VIT-A-D bred. Inneholder
A-B--C-D vitaminer svarende til 12 te~

skjeer tran. Ingen vond lukt eller smak.

Rolf O. Strømme
Ba'keri, Conditori og Wienerbakeri.

Sofiegt. 14, Oslo. Bestillingstelf. 63734.
Filial: Pilestredet 63.

Spør efter

~axolaLriLLen~
divaner i tre og Jern
i møbel~ og utstyrs:;
forretninger

Birger Nordby
Etterstadgaten 6

J. H. J ør gen sen
Fabrikk' for Kirkeorgler

- Oslo -

Grunnlagt 1876

Eneinnehaver : J. H. Jørgensen jr.

A/
/S

OSLO

JERN· OG STAL

L. HAAK& CO.

Brdr. Andersen s..(Krussand
Verktøimaskinfabrik A.s

Telefoner 3970 4070

Drammen

c . B rø n cl a Ise· n
Snekker

Wm. Thranesgt. 1 - Tlf. 60572

Allslags snekkerarbeide
utføre~

H OTEL NOBEL,
Karl Johans gate 33.

I Oslo. centrum - nær jernbanen og
brygger - med teatre, museer, kunst~

galleri~r,.overfarttil Vikingeskibene og
Folkemus~et, Kongelige Slott, Univer:::
sitetet og Stortinget i sin umiddelbare
nærhet. Koldt og varmt vann på alle
vær. Vær. med bad. TelE. 13890: cen:::
tralbord m. forb. til værelsene. Godt
kjøkken. Øl og vin. Rimelige priser.

Studenterhjemmets Hotel
Centralvarme Varmt og koldt vann

Underhaugsveien 15
Telf\ sel1tralb. 61815

Simensen &. Søn
Murmester:: og entreprenørforr.

Hieron. Heyerdahlsgt. 1
Ilf. 10859

Er 'haver~edskap'e~he iorden?
Det er nu på 'tide å

komplettere ,og fornye

Birger Erichsen Als
Majorst~huset

«Vi har hvad De treng·er 1»

N ordbygt. 50, Oslo
Telefon 81296, 81297

Doktor
Erling Willersrud

Kontortid 11 1/2 -log 5-7
Kjelså~veien 134 - Telefon 70066

Kløften 'Landhandleri
Velassortert kolonial

Telefon 79881

Kobber:: og Blikkenslagermestere
B. Torbjørnsen'

Maridalsveien 2. Tlf. 24404
Takreparasjon, taktekning samt

bygningsarbeider forøvrig

Sæthe11f Bake1lfi &; Kortditori
Ekebergveien 2)7, N~r,dst~aI)dshøgda

sestillinger på alle slags brødvarer, kringler, bløte
kaker og .iser mottas i telefon 88261. Varer
bringes. For!. våre varer hos Deres kjøbmann.

Nordstrand Bakeri & Conditori
(Odd Wilhelmsen) Il

Etab!. 1887

Spør efter mine varer hos Deres kjøb;?,
mann. Bestillip.gstelefon: 88036

Tannlege Torleif Helgesen
St. Olavs pl. 1. Telefon 14037

Kontortid 10-1.30, 4-7

Husmødre på Nordstrand 1
Spesialforretning i Kjøtt, Vilt, Fisk &.
Grønnsaker. Moderne kjøleannlegg.
Eget pøl.semakeri, salteri og røkeri.

K u ri 1. k l ass e s var e r.
Ærbødig\t

Gun'ftar Johs. Hansen
. ,(Pølse,ma~er} - Telefon 88701

Sig n e H e rv l a 1ft d
Oslogt. 21 - Tlf. 80066.

Damefrisør, oa skjønhetspleie.
SpesialbeQandlinger for hud og hår~

pleie, ansiktspleie og fotpleie. Gener::
ende hår fjernes lett og sikkert. Bort::
ta.gning av hår, vorter· og føflekker

utføres av autoriserte.

Stang-Lund & Endreruds
6jæ-rdefabrikk A.s

, .

Inclustritritrykkeriet A~s, OslQ




