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I den nye tid som vi nå går inn
i, vil det være sterkt påkrevd å
knytte forbindelser med andre
lands døveforbund. Dren framti
dige utvikling vil medføre større
lue110mfolkelig samkvem enn før.
I disse fem krigens år har de alli
erte land, som ,har ofret så meget
for ffihetens sak, hatt et intimt
samarbeid om de problemler sonl
krigen stillet, men nå er det fre
den og gjenoppbyggingens proble
rner .som d.et skal samarbeides om.

Etter innbydelse av det svenske
døveforbundet, vil der i 1947 bli
holdt døvekongress i Stockholm.
De nordisk,e land vil der møtes for
å utveksle erfaringer samt finne
fram til et positivt samarbeid om
de problemer som er eller vil opp
stå.

De~,. blir altså de fire nordiske
land som møtes, og det vil sikkert
bli framlagt mange positive for
slag til fremme av de døves rnate
rie11e og åndelig opplæring. Ved
gjennonlsyn av beretningen for
den tredje nordiske døvekongress
i Trondheim, er det i øinefallende
at der i det oppsatte program for
forhandlingsenl'ner fra de forskjel
lige land, så godt som alle har f.or-

slag om yrkesopplæring for døve.
Dette kan for de forskjellige land
variere noe, men stort sett er de
fire land kommet langt når det
gjelder faglig utdannelse for døve.
Det kan altså slåes fast at sam
arbeidet mellom de nordiske land
har vært godt og positivt når det
gjelder det rent faglige, mens det
ikke kan sees å ha vært noe større
samarbeid om andre likså viktige
spørsmål. Dette kan for en stor
del skyldes at forholdene innen de
enkelte land har opptatt all in
teresse, så det har gått utover
samarbeidet utad.

Det kan i denne forbindelse væ
re lønnsomt å fran1komme nled
noen "betraktning,er om den nytte
vi kan vente oss av det forestå
ende kongressmøte. Det vil an
tagelig til den tid være innkolu
luet mange forslag og henstillinger
som kan være til hjelp for for
bundene i døv,earbeidet, men det
må nok en radikal forandri'ng til,
dersom det skal være noe gavn
for de døve å holde døvekongres
ser. Det nordiske forbund har nok
sin misjon når det gjelder å styrke
sanlhørigh~ten innen de nordiske
land, men med den gode forbin-

dels,e som vi har gjennom våre
forbundsblader og tidsskrifter ved
bladbytte, kan det til overmål
oppnåes den utveksling som et
saluarbeid krever.

Derimot kunne det nå være en
tanke å foreslå opprettet et inter
nasjonalt døveforbund sonl ville
v~re mer i pakt med tiden i dag.
'Ied opprettelse av et slikt inter
nasjonalt forbund ville det oppstå
et samarbeid sonl ville bringe nye
ideer og impulser inn i de døves
verden. Likeså vil et slikt for
bund kunne opparbeide seg en stor
popularitet ved å bistå ved ut
veksling av de døve fra forskjel
lige land som ville studere eller
ved organisering av feriereiser.
Dette ville nledføre at de døves
horisont ble luer utviklet og bån
dene m,e11om de forskjellige land
fastere knyttet.

Likeledes er det med spent for
ventning at vi imøteser Sovj,et
Unionens inntreden i den mellom
folkelige forbindelse. Det har gått
store ord om hvor langt de døv,e
i Sovjet-Unionen har kommet ved
skoleutdannelse og i sanlfunl1s
livet, men hittil har det ikke vært
mulig å kontrollere riktigheten av
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Mat. 25.
Men midt på natten lød d,et et

rop: «Se, brudgoll1rnen kamn1er,
gå han1 i l11øte -, ITlen mens de
gikk bort for å kjøpe, kom brud
g01111nen, og de sonl var rede,
gikk inn Ined Han1 til bryllupet
og døren ble lukket.»

Luk. 21.
«Og da skal de se Menneske

sønnen kOil11ne i skyen il1ed kraft
og n1egen herlighet .... ,»

.Kjære venner, gleder i eder
over a t Jesu kon1111.e er nær? Og
vil dere være med når Jesus .k.oin
lner i skyen for å hente den1 som
hører Ham til?

Still deg selv d,ette spørsnlål,
om du vil være l11ed eller lates tj!

bake på jorden.

dette, for Sovjet-Unionen har
vært et lukket land. Men ved opp
rettelse av et int-ernasjonalt for-'
bund, vil vår forbindelse med
Sovjets døve være sikret, og der
nled kunne vi sikkert gjøre reg
ning med at den store interesse
som vi alle har av å sette oss inn
i andres seder og skikk,er, vil bli
tilfredsstillet.

La det komme til en fruktbrin
gende diskusjon om dette eInne.

Waieland.
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Dette er et ffi,eget alvorlig spørs
il1ål SOl11 du bør overveie lneget
nøye, -- vil du?

Jeg har svart ja og gitt lnitt
hj,erte til Jesus, til Ham SOlll gav
seg selv for n1eg, for deg og for
hele n1enneskeheten for at ,vi
skulle bli frelst. Og jeg vil vie
il1itt liv i Hans tjeneste for å vin
ne sjeler for I-Ian1.

Så n1ange sjeler SOln ikke ennå
er .vunnet for Harn at de må bli
med når varselsropet lyder:

«Se, brudkon1n1en kommer
gå ham i 111øte.»

Da' skal Jesus komlne i skyen
il1ed 111egen kraft og herlighet, og
da skal de frelste regj,ere med Ham
i tusen år.

Og om du da ikke er frelst, da
kan du heller ikke få være med
Ham i evighet. Tenk på det, 
evig fOl:tapt til en evig pine, da
nytter det ikke å si: «Jeg tenkte
nok å bli frelst, men nå er det
for sent, ----- døren til hin1n1elen er
lukket og jeg står utenfor og er
fortapt.»

For en ulykke å bli latt tilbak,e
bare fordi de så på seg selv og sa:
«Jeg er ung og vil leve livet først.
N'å~ jeg blir gamn1el, da kan jeg
bli frelst, men ikke nå.

Visste du, min venn, at det du
kaller å leve liv,et, det er lik en
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såpeboble son1 snart brister? Og
hva har du så igjen? Bare tom
het, ingen varig glede. NIen f rel
s~n, 1ni11 venn, den holder hva
SOln enn brister, den brister ei.

Venner, ~ det er herlig å være
frelst og innviet sitt liv til Gud
og .vår Herre Jesus. Kristus, mens
vi er unge og leve til Hans behag.
Da blir vi fullkommen lykkelig og
glad, fordi vi vet at Jesu Kristi
blod har renset oss, gjort oss hvi
tere enn snø, og det største av
alt, tilgivelse for at vi har syndet
og forbrutt oss mot Ham.

For når vi har fått oppleve syn
dernes forlatelse i vårt hjerte, da
blir vi frigjort og glad og priser
Ham son1 kjøpte oss fri med sitt
blod.

Husk det, min venn, ,legg det
på hjerte. Jesus ble født for å
frelse syndere og f-Ian Jøde villig
for syndere for at alle sk'al få det
evige liv og ha frimodighet- til å
kalnme fram lned våre begjærin
ger.

Kon1 til Jesus som du er, 
Han har deg like kjær. DerSOln
du erkjenner din,e synder og tar
inl.ot Jesus SOlD din frelser, da skal
du bli frelst. Det står i· JO,h. åp .

Dersom vi bekjenner våre syn
der, .er han trofast og rettferdig,
så han forla ter oss syndene og
renser oss fra all urettfer~ighet.

fenk på dette, kjære døve
venn. Er ikke dette et bud til
deg?

Søk Herren mens han finnes.
Kall på H ant den stund han er
nær.

Han vil deg ikke forstøte,
nådig Han tar dig in10t,
komn1er deg kjærlig in1øte,
tvetter deg- ren i sitt blod.

Guds rike fred være n1ed eder.

Ruth Hjermstad.



Ved Statsråd Conrad B. Svendsen.

Kirke- og Undervisningsdepartementet
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Til

På det Norske Døves Landsfor
bunds representantmøte den 27.
juli 1945 ble det besluttet å over

sende departementet følg,ende- f~r

slag:

I tilslutning til regjerIngens
oppfordring til landets borgere on1
å gå aktivt inn for samarbeid til
landets beste, vil vi døve også

stille vår innsikt og erfaring på
vårt område til disposisjon.

Med dette mener vi arbleidet
n1ed å bringe arbeidet til beste for
de døve inn i et bedre spor, så
det bedre svarer til tidens krav i

dag. Som forholdene nå er, er det
intet samarbeid mellom vårt for

bund og de mange veldedige insti
tusjoner som har hjelp til døve på
programmet. Dette bidrar i høy
grad til å vanskeliggjøre vårt ar
beid.

For at det k-an kon1n1e i stand
et salnarbeid n1'ellon1 -vårt forbund

og de mange veldedige institusjo
ner, foreslår vi følgende:

Departeluentet godkjenner en
av ,Norske Døves Landsforbund
utnevnt k0111ite bestående av fir,e
lnedlemn1er, son1 skal ha son1 opp

gave å kontrollere at innsan1lede
lnidler også kon1n1er de døve til
gode.

Da vårt forbund selv best kjen
ner til hva som er til gavn for de

døve, vil en slik kon1i te være til
stor hjelp n1ed å samle døv,esakens

venner on1 de oppgaver sonl er
mest krevende. Likeledes vil det

bidra til at det kOil1n1er 111er fart
i arbeidet lued å utarbeide en

landsplan for arbeidet til beste for
de døve. Vi kan ikke lenger rolig

se på at det tillates veldedige in
stitusjoner å opprette eller igang
sette tiltak til beste for de _døve,

u ten at vi også har anledning til
kontrollere at det også er det.

TEGN OG TALE

Komiteen vil i san1arbeid n1ed
de ll1ange døv,eforeninger i landet
hjelpe til n1ed at det oppstår san1
arbeid l1}elloln de respektive for

eninger og veldedige institusjoner
på stedet, så de økonomiske kref
ter kan salnles om oppgaver som
de døve på st,edet er tjent n1ed å
få løst. Dersom en v,eldedig insti

tusjon' S0111 ha~ hjelp til døve på

sitt program, nekter å samarbeide,
n1å komiteen ha rett til å. forby
bruken av døvenavnet ved innsam
-1 inger.

Likeledes n1å korniteen ha n1yn
dighet til å inspisere de arbeids
hjem og andr,e tiltak som er i

drift, så de mange døve 50n1 er

henvist til å tilbringe sitt liv der,
kan få det betryggende tilsyn som

bare kontroll av s~jlebnefelle

kan gi. Vi vil i denne forbindelse
ikke u telate å minne on1 det ar
beid SOin er gjort for å få de døv,e

n1ed i tilsynet av våre døvesko
ler, noe SOin lyktes for oss. Dette

har Inedført at n1ange misforhold
er rettleL

Vi døve er ikke et folk i folket,
lnen en del av det. Det er derfor
av stor salTIfunnS111,essig betydning
at vårt krav blir behandlet n1ed
det for øye, så arbeidet for døv/e-

saken kan komlne inn i et frukt
bringende spor til landets gavn.

-Vi henstiller derfor til Kirke

og Undervisningsdeparten1,ent,et Oin

å gjøre fortgang med denne sa
ken, så vi så snart SOln Inulig kan

gå i gang Ined arbeidet for å skaf
fe rene linjer for døvearbeidet i
Norge.

For Norske Døves Landsforbund

Osvald I{leppe. Sverre Lindqvist.

Arne Waieland.
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Personalia

70 år. Fru Inga Kleppe) So

fienberggt. 27, Oslo, fyller den 18.
oktober 70 år. Hun steller' selv

sitt hjen1 hos sin svigerinne og føl
ger interessert lned i alt S0111 er
opp~- i tiden. Hun er bergenser

inne, lnen flyttet til Oslo i 1912.
Hun har syv barn, hvorav fire
,er i live. I-Iun har i årrekker vært

n1edlen1 av Oslo Døveforening og
er- til stadighet å se i foreningen.
Er også 111edlen1 av Døves dr-a
nlatiske Klubb, hvilken hun var

111ed å stifte i 1923.

85 år. Herr Aksel Fleischer
fyIt,e 85 år, den 20. sept. Han er

godt kjent av alle døve i landet

n1ed sine mange gode innlegg i
«>-regn og Tale». Tross sin høye

alder følger han interessert n1ed i
dagens hendelser og -arbeider frem
deles for døvesaken o Han har i
tidligere år vært redaktør av
«Tegn og Tralle» og videre for

n1ann i Oslo Døveforening. I-Ian
bor hos I-Ianden på Hauketo.

-qUl-

Forlovelse er inngått nlellon1

frk. Margit E. Bergstig, Heddal,
N-otodden, og John B. Aikio, Gan
vik i Finnmark.

SKOMAKER

kan få plass utenbys. Kost og 10-.
sji på stedet. Eksp. anviser.

1 cl 2 skornakere

'får plass ved n1itt verksted.
Skornakermester Peder Utskott)

Dale i Bruvik.
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Lørdag og søndag 18. og 19.
august var det tillyst stevne på
Hanlar. Det var riktig mange fra
Oslo - over 30 stk. - som had
de nleldt seg denne gangen, for
disse stevnene på Hamar er så
kjent fra før for å være så vellyk
k·ede, så det melder seg flere og
flere for hvert år. Denne gangen
var det ikke Hamar Døveforening,
lnen Døves Vel som stod for ar
rangernentet. Vi fra Oslo drog av
gårde allered~ fredag aften og de
fleite avoss hadde skrevet og be
stilt s.engeplass. Men en lnå si at
ordningen nled å ta imot alle døve
og få delTI innkvartert ikke på
noen måte tjener arrangørene til
ære. Da vi kOln fredag aften, fikk
vi den beskjed at det dessverre var
fullt overalt og at vi måtte finne
et hotell. Mange' av oss gikk om
kring i byen trette og sultne etter
reisen for å finne et sted å sove.
Det skulle jo ikke gjort noe for
vår del, dersom vi ikke seinere
fikk høre at flere som ikke hadde
bestilt sengeplass i det hele tatt,
fikk anvist plass enten på «Døves
Vel» eller hos naboer like ved.
Men ordningen neste dag var hel
ler ikke bedre. N~ kom de fleste
stevnedeltagere glad,e og fornøyde,
lIlen trette etter reisen gikk de til
«Døves Vel», som ligger i utkan
ten av byen. Her ble de møtt med
en plakat hvor det ble opplyst at
ingen hadde adgang før ,etter kl. 4
ettermiddag, samtidig som de fikk
utlevert en lapp med et anvist ho
tell. Dette hotellet lå for de fle
stes vedkommende ved stasjonen,
så ved litt mer omtanke kunne de
vært spart for å gå denne turen
fram og tilbake forgjeves med
kofferter med både mat og senge
tøy. Hvis de hadde hatt litt mer
omtanke, så hadde de latt et par
stykker møte fram på stasjonen,
hvor enhvler stevnedeltager ble an
vist hvor han skulle bo og' følge
uk jente til sitt hotell, ,men isteden

TEGN OG TALE

o

p~

måtte de selv ta seg fram åå godt
de kunne. Neste år skal visstnok
de døve selv overta arrangementet
Igjen.

Stevnet åpned,es kl. 4. Den lille
salen var fylt, så det var visstnok
over 100 stk. Bestyrerinnen, frk.
S. Røssum, sonl stod for arrange
lTIentet, åpnet stevnet med å ønske
alle velkommen, og uttalte: sin gle
de over at så mange var møtt
fram. Derett,er var det korte taler
av Pastor Stokke og sjefen for
Frelsesarmeens døvearbeid, Agnes
Nilsen. Så ble det servert kaffe og
melk til medbrakt niste, og vi hyg
get oss alle utover kvelden, og die
fleste av oss okkuperte hele gårds
plass&en, hvor leken gikk lystig helt
til det ble mørkt.

N este dag, søndag, var det guds
tjeneste med altergang både for
døve og hørende i Hamar kirke..
Deretter samledes vi til middag på
«Døves Vel», hvor det var dekket
både i første og annen etasje. Vi
fikk lapskaus med øl og rips' med
vaniljesaus til dessert. Vi fikk
spise så meget vi orket, og det var
visst ikke lite, for betjeningen løp
franl og tilbake med fulle fat som
ble tømt i en fei ..

Vi benyttet så ettermiddagen til
å gå og se oss omkring og beundre
de døves og blindes arbeid,er på
vevestuen. Så servertes det kaffe
og hjemmebakte kaker for oss sonl
skulle ta første tog tilOslo.

Om aftenen var det foredrag av
herr Oswald Kleppe, men det gikk
altså vi glipp av.

. Og vi reiste hjem et minne ri
kere alle samme.n. .

Deltager.

En gutt skulle levere in til sko
len en stil om trikken. Han skrev
følgende:·

Foran står føreren, bak ham en
liten flokk og resten sitter inne.
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Hilsen ,fra Valnesfjord
Søndre Salten.

Salten kr. Døveforening hadde
lørdag og søndag den 4. og 5. au
gust sitt sommerstevne i gårdbru
ker Peder Lundbaks eget vakre
hus på Nes i Nedre Valn,esfjord,
som alltid med vennlighet ble
overlatt til oss til møtested, da
«Fellesheim» i Midtre Valnesfjord
er opptatt. Herr Lundbaks frue
Marie er født Hagerup i Bergen.
Mange døve der i byen kjenner
henne nok. Stevnet åpnedes lør
dag aften. Det var framrnøtt nok
så mange døve og døvepresten. Vi
spiste en god aftens og drakk ekte
kaffe, hvoretter vi ble anvist losji.

Neste søndag morgen kl. 9 sam
ledes vi igjen i samme hus til en
god fellesfrokost og kaffe før vi
gikk, og andre syklet til Valnes
fjords kirke, hvor døvepresten be
gynte å forrette ved høymesse
gudstjenesten kl. 11. Også en
mengde av bygdens folk deltok i
denne døvegudstjenesten. Derett,er
var det barnedåp, hvor to ble døpt
av døvepresten. Etterpå var det
altergang, hvor mange døve og
døvepresten knelte ved alteret og
mottok den hellig.e nadverd, og
også Jesus der oppe i hin1melen så
ned til det med glede.

Etter gudstjenestens slutt vend
te vi tilbake til Lundbaks hus,
hvor vi kl. 2 ble servert en utnler
ket og solid middag som bestod av
stekte fisk,e kaker med slueltet
smør og rabarbragrøt med melk.
Seinere ble vi servert kaffe og
småkaker. Så begynte generalfor
samlingen. - Døvepresten reiste
seg og sa farvel og takk for godt
samvær.

Det særdeles vellykte stievne av
sluttedes kL 12 om natten.

Jeg vil gjen-nom «T. og T.» få
sende en dypfølt takk til alle og
til døvepresten, og især til de fire
flinke og ivrige kokkene og opp
vartere, og vel møtt igjen til jule
fest.en i Bodø etter nyttår 1946.

Peter V. Kåsmo.
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IJe-alef.
Idealet onl den beste samfunns

orden er i dag et onltvistet pro
blem ute i verden. Nazisme og
fascisme er fordømt av alle, selv
av dem 'som ble fanget av dens
klør. Deillokratiet, som avdøde
president Roosevelt sterkt franl
holdt SOlD det beste system, vil
være kjent, og som nå blant de
alliertes ledende kreftler søkes satt
i hevd. Dette system har lenge
dominert i verden, men det har
også· brakt skuffelser i form av
arbeidsl~dighet, streik, lockout,
partistrid og profittjageri.

Det er pengebegjæret som leder
til det onde - til fordel for den
ene part med rikdom og velstand
og for den annen part til slave
stand, slit og savn.

Dette som nå foregår, er bare

lige lag i folket, så at IgJenopp
byggingen av det nye Norge kan
skje på et sunt og reelt grunnlag.

Det er ut fra dette syn a~ Dø
ves Landsforbunds representant
møte den ~6. og 27. juli d. å. b·e
sluttet å oversende til departemen
tet et forslag om de døves kon
troll med innsamlinger, hvor døve
navnet blir benyttet. Det som
først og fremst trenges, er ,en sam
let plan over det vi har i dag og
det sonl vi trenger for å kunne
utnytte mest mulig de økonomiske
krefter som står til vår rådighet.

Det er innlysende at det er liten
gavn for de døve at det kan set
tes i gang" tiltakk til beste for de
døve, når de døve ikke' selv har
anledning til ~ kontrollere at det
også er det.

Vi inntar i dette nr. forbundets
henvendelse til departementet samt
et utklipp fra, «Gjøvik Arbeider
blad» onl det saillille 'emne.

Red.

TEGN OG TALE

fortsett,elsen av det gamle med
onde følger. _Selv onl vi 'nå har
oppnådd å få en saluling av gode
patrioter til å stelle for Norges
sak, onl det bare blir for en stak
ket tid inntil folket selv skal vel
ge, og da frykter vi at det blir
partistrid mellom de forskjellige
grupper.

Og da er spørsmålet onl hvor
lenge det vil vare inntil Jesus
kominer med sitt lys strålende
over verden fra ØSt til vest eller
det ender med verre følger, fordi
nlenneskene ikke har forstått Je
sus lære om å søke det gode. «I
er alle lik guder,» sa Jesus til sine
troende disipler.

Arbeiderpartiet,. ledet av sosial
ismens ånd i rettferdighetens sym
bol om at arbeiderne må få leve
lige kår, er for tiden den største
partigruppen. Det har vist seg at
det har hatt framgang til det be
dre, nlen om det har nådd målet:
fullt levelige kår, får tiden vise.
Etter alle de innleggene med klager
vi leser om i avisene, ayder alt på
at det ennå er. meget å rydde opp
i. Det er allerede oppstått streiker
både i Moss og Stavanger. Hvil
ken skam det er for fred og frihet
i Norge!

Konlmunisme er det siste system
som er oppstått i Russland siden
1927. Proletarer, foren eder! er
parolen. Det tyder på at det skjer
visse omveltninger til det bedre
alt ett,er erfaringene, for skal de
forente maktene kunne arbeide for
verdens fred og lykke for alle, må
det skje.

G-s-e ..

Aarnes Samvirkelag

Assortert forretning

Årnes
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noen
Av Gabriel Scott.

Det måtte noen bli igjen,

vi kunne ikke en og hver

gå løs på fien,den med g~vær

for det om 'vi var menn.

Det måtte være noen

som ble igjen her hjemme

og villig tersket loen

og tappert lot seg' glemme.

Det måtte noen trelle

med not og garn i fjorden,

det måtte noen stelle

med skogen og med jorden.

Det måtte noen sitte

og blåse litt på gloen,

det måtte noen titte

på buksen og på skoen

Det måtte noen kare

litt jordsmonn over skrammen,

vi kunne ikke fare.

til England alle sarnmen.

Det måtte noen være små,

vi kunne ikke alle gå

som mange av oss gjorde

og bare være store.

Og vi som ble tilbake,

vi spiste ikke kake,

men slikket våre sår.

Vi var en trofast skare

som tygget klippfisk bare

i fire lange år.
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Vanskelige arbeidsforhold her i distriktet.

De døve må selv få kontrollere
døveinnsamlingene,

Enhåndsalfabetet og ensartet tegnspråk il111føres
over hele landet.

Vi fhar ;hatt (en salTI',tale n1ed
formannen i Gjøvik og On1egns
Døveforening, Osvald Kleppe, om
hvordan arbeidet n1ed de døve nå
ligger an.

Gjøvik og Qlnegns Døvefor
ening ble som kjent stiftet 15/9
1939, og foreningen har nå on1.
lag 20 llledlelllrner.

Herr Kleppe forteller at det er
rneget vanskelige forhold å arbei
de under her i distriktet. Det ,er
bl. a. langt mellom hvert n1edlenl
av foreningen. Han forteller vi
dere a,t det nå er blitt besluttet å
søke departementet om å nedsette
en kOlllite bestående av 4-5
[nann til å kontrollere alle 111idler
som blir innsamleJ i de døves
navn. Det er en kjent sak at n1an
ge foreninger holder innsamlinger
til de døve uten noen SOITI helst
kontroll. For, sier herr Kleppe,
det har alltid vært et ank,epu-nkt

for de døve når det gjelder den
veldedige v~irksolTIhet at det så
godt som aldri har vært noe større
sainarbeid mellonl de døves og de
hørende organisasjoner om den
beste måten å la innkon1ne rnid
ler komm,e de døve til gode. SOln
regel har de forskjellige institusjo
ner som har hjelp til de døve på
programnlet, gått sin egen vei når
det gjelder å plasere pengene. At
det er kristelige institusjoner som
står i spissen for die fleste av denl,
forringer ikke vårt krav, da' det
også har vist seg at det har fore
konln1et ting som har forårsaket
misnøye ,ved at det kun har vært
hørende son1 har hatt den a;vgjø
rende lnyndighet. Det sitter visst
nok her og der døve'-ITI1ed' i Inenig- .
h ' k' Ieter og Olnlteer, nl,en deres inn-

flydeise er begrenset, fordi de ikke
har noen forbindelse med vårt
forbund og derfQr ikke h~r (len
fornødne I oversikt. Det lnå i det
hele ~att bli en radikal forandring
i det meningsløse forhold at vel
dedige institusjoner kan dri-ve inn
san1ling av midler til beste for de
døve, uten at de døve selv har an
ledning til å kontrollere Oln det
~on1n1er deln til gode.

Det ble holdt et representant
lnøte i 0510' i slutten av juli d. å.,
hvor 19 representanter fra saillt
lige steder i Norge nløtte. Der be- '
sluttet vi å søke departen1entet
Oill en slik kOITIite.

- Ble det behandlet noe annet
av betydning der?

- Vi besluttet å innføre enkelt
hånclst,egnspråket på alle døve
skoler i landet, og dessuten et ,ens
artet fingerspråk. Det er jo så at
de døve også har sin egen «dia
lekt», og det vil vi nå prøve å
avskaffe. Det blir pastor Stu,e
land og ~Ansgar Breiteig, begge
Bergen, som skal utarbeide et ens
artet t,egnspråk for hele Norge.
Videre ble det besluttet å sende
fotografisk bilde av døvetegnene
til alle skoler rundt om i landet.
Vi har skole' i Trondheim, Hol
mestrand og en i nærheten av
Oslo. Landsforbundet har nå SOlll
oppgave å san1~e inn -midler til en

. håndverksm,essig utdannelse av
alle unge døve i de fag SOrIl de
egner seg for. Planene Olll dette
vil da bli lagt fran1 på landsmø
tet son1 skal holdes i Drcunmen
1946., Alle medlenlmer skal nå få
et jakken1erke sorn er inrernasjo-,
nal t. Det vil også bli utarbeidet

Sft t-iv ~}e1'»

tit ·1%Ot-
e.....<;~\

Skri~~"hT;~l;'~';til din nlor,

husk hva du lovlet dengang du for.
Mor ll1ed d,et trofaste' elskende

hjerte
stod der så gråtung og bøyet i

smerte.
øynene bad ~is~t langt bedre

enn ord.
Glern ikke nå å skrive hjenl til

mor.

. Hvor lengtet hun ei
og fulgte i tanken din ferd og vei.
Lengtet til dagen hun brev kunne ,

vente,
l~orn det S~t ikke SOlll ofte nok

hendte,
sukket hun sorgfull og sår i sinn:
«I-Iva er i veien ll1ed gutten lnin?»

N'år sol er gått ned
og andre kan hvile i søvnens f r,ed,
ligg,er en 1110der på leiet og gråter,
det er for sønnen hun beder og

våker.
l-ran sonl har glemt sin stakkars

IT10f,

gl~nlt hva han lovet den ga,ng
.han for.

Akk, verden har vel
opptatt hans tanker og fanget

hans sjel,
så han har glen1 t på sin rastløse

ferden
at han var kjærest for nlor her

i verden.
Treffer du ha.m, så gi hanl et ord:
Be harn å skrive ll1ed en gang

, til nlor.

H. A. Tandberg.

en foreningskalender i I0111nlefor
t11at 'over 3. Ile d0vefor~:ni:'lge.r i
Skandinavia, hvor alle dove kan
henvende seg når de et' på rei se.

(Gjøvik Arbeiderbl.)
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- -- - stad.

tene.

Progranl111et blir slik:

vende emner. Og så er det viljen
det konlmer an på. Uten den er
det håpløst å drive det til noe.

Døves Idrettsforbund har i dis
se dager tillyst til forbundsll1øte
bededag i Oslo.

2. Referenter.

1. Fullnlakter for representan-

7. Revisorer.

8. Innkolnne forslag.

9. Eventuelt.

Det blir altså båre' representan
tene fra hver forening sonl har
adgang til å stemnl,e, men. det bur
de heller ikke være adgang for an
dre til møtet. Det blir sikkert gan
ske livlig på lnøtet, og det er å
håpe at vi får valgt noen virkelige
ildsjeler 'i spissen for vårt forbund.

Angående lovforslaget, vil nok
den paragrafen son1 sier at det
bare opptas 1 -- en - idretts
forening eller san1nlenslutning av
idrettsforeninger fra hver by vek
ke størst diskusjon. I og lTIed at

Døves Ungdo1l1s1ag i Oslo nå dri
ver forhandlinger ll1ed Skiklub~

ben om samm,enslutning, er det jo
såre enkelt å vedta det lovforsla
get hvis lnan blir enige. Men hvis
sammenslutningen ikke konlmer i
stand, hva så? Personlig tror j,eg
at selv D. U. L. ser de åpenlyse
fordeler ved en salnmenslutning,
slik at sall1lingen blir en realitet
allerede i høst. Det er jo på høy
tid! - Så får vi håpe at døve
idretten går en blolTIstrencle franl
tid i møte!

(Skriver 111er i neste no.)

•
I

ikke finnes en for bare ·døve på
stedet. Våre hørende idrettskalTI,e
rater er lneget hjelpsonline, og de
har som regel en dyktig instruk
tør, så den unge døve konlnler så
ledes under kyndig veiledning al
lerede fra starten av. Og det har
den aller største betydning!

Noe SOln vi må helt bort fra, er
at den enkelte idrettsutøver på~ liv
og død lnå være med i alle øvel-' 3. Årsberetning.

sene på et stevne. Nei, herett,er 46 Regnskap.

ll1å det spesialisering, spesialisering 5. ~~ytt lovforslag for forbundet.
og atter spesialisering til! Konkur-
ransen er aItfo!; skarp nåtildags. 6. Valg på nytt styre med sup-

For å holde interessen ved li.ke pleanter. '

hos den enkelte, holdes så 111ange
stevner som rnulig, og Døves
Idrettsforbund rnå strekke en hjel
p,ende hånd til denl SOlll bor på
landsbygda i fornl av reisepenger
så langt forbundet evner. (Støtt
derfor forbundet øko~onlisk og se
lned velvilje på når det går i gang
m,ed i utlodninger o. 1.)

Norgeslllesterskap lnå holdes
hvert år, både i friidrett~ SV01TI
ning, arientering og ski. Vel er
det bra at den døve får trene 111ed
'hørende kamerater, ll1en får han
anledning å vise sine ferdigheter
SanllTI'en med døve, og sonl kan
skje har vært hans skolekanl,era
ter, ja da er han strålende. Han
kan jo da også få diskutert sær
skilte finesser på sitt eget språk.

Den unge døve sorn kOll1111er ut
fra døveskolenJ har ofte vanskelig
for å tilpasse seg det ny,e lniljøet,
og blir han anbrakt i en idretts
forening, vil han både fortere og
lettere «finne nlelodien». Og kan
han slå noen av ertekrokene på
idrettsbanen, gir det haln den nød
vendige selvtillit.

Våre jenter og unge dan1er bur
de gå mer aktivt inn for idretten.
Svønlning, håndball og orientering
er noe SOlTI passer for dem. Kan
de bare få seg ,en dyktig leder, vil
det nok ikke vare lenge før vi får
resultatene, da vi nå har flere 10-

Endelig etter 5 lange .og bitre
år kan vi nå puste fritt igjen i
vårt kjære land.

Men hva har ikke disse årene
kostet! Våre hørende idr,ettska
nleraters tapsliste er smertelig
lang. De absolutt beste av "",rårt
folk er bor_te, noen mått,e jo dø
for at vi selv skulle få leve. Men
det ,er jo bittert å tenke på at det
nettop ble d,em sonl vi aller helst
ville se blant oss i et fritt land/.
Vi ærer best våre falne kainerater
ved å føre deres ide videre for den
saken de døde for.

Når vi døve leser den ene be
retning ,etter den andre om deres
innsats nlot tyskerne, føler vi oss
litt flaue over at vi selv ikke fikk
være nled, lnen vi var jo ~ærls han- .
dicapet i og med vår døvhet. \Ti
ble jo stadig utsatt for å .bli skutt, \
da vaktpostene ropte holdt, og vi
rolig fortsatte uten å ane noen
ting. -

Hvor står så vi døve idretts
kvinner og nlenn etter disse fenl
årene? Vi står absolutt på bun
nen, hverken ll1er eller n1indre. Vi
har nå ryddet opp i våre egne
rekker. For hele landet blir det
ca. 10 stk. som nå blir utelukket
fra norsk idrett p. g. a. ll1edlenl
skap i NS og unasjonal· holdning.
Man kan' ikke ustraffet forhåne
vår sivilisasjon, selv om man er
døv.

Når vi nå skal ta fatt fra be
gynnelsen av, nlå vi først og
fremst ta oss av de helt unge.
Hver døveskoles gymnastikklærer
lllå stå i forbindelse 111ed den sted
lige idrettsforening for døve eller
direkte ll1ed Døv·es Idr,ettsforbund.
V'ed skolestevnene lllå vi ha er
farne folk ute for å se etter nye,
lovende emner, og sørge for at de
etter avsluttet skolegang beholder
interessen for idretten og hjelper
deln på alle Jllåter. Jeg anbefaler
sterkt at alle nlelder seg inn i en
hørende idrettsforening, hvis det



170

Karl Johans gt. 8. OSLO. Tlf. 13330

Navn : .

4,42,4
4,44,6
4,54,0

5,00,0

1,55 n1
1,55 »

1,50 »

1,40 »

5,51 m

5,18 »

11,62 nl
9,51 »

8,53 »

8,06 »

40,32 nl
36,46 »

31,21 »

30,20 »

1500 meter:
1. Erling Riis, D.
2. Bertil Franklin, ~

3. Paul Hansen, D.
4. Gunnar Aronsen, S.

Spydkast:
1. B,ertil Franklin, S.

2. Albin Nilson, S.

3. Hans Nissen, D.
4. Erling Riis, D.

L. GRUNNLAGT 1939 1
JlI!l~~§.H Il.

o

20 ARS ERfARIN(j

Send meg gratis og franko skoleplanen

Kulestøt:

1. Niels Berggren, S.
2. B. Franklin; S.
3. Olaf Pedersen, D.
4. Hans Nissen, D.

Adresse _ _ _ _ _
(Klipp ut. Sendes i åpen konv. f.7 øre)

i den høgre skolen og handel~skolen sti"l
les til Deres disposisjon gjennom Vell'

brevskole. Økonomisk stønad i form
av moderasjon for evnerik, ungdom. Les
om dette i vår skoleplan.
Fullst. handelsskole (m. reovisorkurs)
Moderne språkskole (norsk, tysk. en·
gel~k. fransk, latin - direkte metode)
Fullst. realskole Ol gymnas
Skole for ferdighetsfag (tegn. m. m.)
Skole for journalistikk og forfatter
teknikk (med et prakt. tekn. grunnkurs)
Merk også H/B- skolen for kombinert
muntlig underv. og brevskoJeundervisn.
Forfang vår orientering.

HEIMENS
BREVSKOLE

Høydesprang:
1. Folke Philip, S. -

2. Robert Jensen, D.
3. Finn Hansen, D.
4. Rolf Thorin, S.

Lengdesprang:
1. Folke Philip, S.
2. Bent Petersen, D.

Resultatet av kainpene var føl
giende:

100 meter:

1. lb. Christiansen, D. 12,1
2. Folke Philip., S. 12,1
3. Ole Plum, D.- 12,4
4. Bertil Blom, S. 12,7

foreningens bygning, og her var
stor gjensynsglede mellom oss

dansker og svensker etter de 51/2

års atskillelse under krigen. For
111annen holdt en sn1ukk velkon1st
tale til oss. Deretter takket for
lnannen for «Døvstulnania», E.

Riis, for den hjertelige mottage'lse,
og uttalt,e håpet om at de 2 bro
derland aldri mer skull,e bli at
skilt, og at hele Norden måtte hol,

de salnmen i framtiden. Til slutt
overrakte han på klubbens vegne
et bordflag n1ed sølvinskripsjon til
svenskene. Deretter var det felle~

kaffebord. Det var ekte kaffe til
stor begeistring for danskene, og

vi fikk mange kopper. Svenskene
var n1cget interessert i' å høre om
forholdene i Danmark under be
settel~en, så praten gikk liv lig til
kl. 12 natt. (I Sverige blir de't
ikk,e lukket kl. 9.)

Om søndagen foregikk så atle
tikkstevnet på Sorgenfri Stadion
i Malmø. Det er bare en liten

bane på ca. 300 m. Dessverre var
det meget dårlig vær med regn og
orkanaktig storm. I betraktning
herav ble resultatene n1eget g_ode.

Svenskene vant med 50 poeng mot
46 poeng til Danmark.

Etter kampen lnøttes vi igjen
om aftenen i Døvstumn1eforenin
gen, og her ble det utdelt ,et erin

dringsbeger til hver av deltagerne.
De .2 b,este menn på svenskenes

hold og de 2 beste på danskenes
hold fikk en særlig erindring.

400 meter:

1 Erling Riis,_ D. '58,8
2.. Bertil Franklin, S. 59,8
3. Beit Pedersen, D: 60,2
4. Bertil Blom, S. 64,2

Fra våre naboland Danmark og
Sverige kominer nå meddelelsen

on1 at den idrettslige forbindelse er
knyttet, idet det ble holdt et
idrettsstevne i Malmø mellom

Dovstumania og Scandia. Det sier

seg selv at det var en høytidsstund

for begg·e klubbene å kunne knytte
forbindelsen igjen etter fem og et
halVt års atskillelse, og vi ønsker

av hjertet til lykke) og håper at
elet ikke må vare altfor lenge før

vi også har gjenopptatt deri
idrettslige forbindelse igjen. Det
vil bli altfor tørt stoff bare å brin
ge resultatet av de forskjellige
øvelser, så vi tar med hele refera

tet av lnøtet som det stod i det
danske blad for døvstumn1e, «Ef
fata».

Med «Døvstumania» til .l~1almø.

I dagene fra den 16. til 18. juni
var 11 aktlv,e idrettsfolk samt en
leder fra idrettsklubben «Døv

stumania» til holdkamp i atletikk
i Malmø etter innbydelse av de
døvsturnmes idrettsklubb i Malmø
«Scandia». Det hadde vært man
ge besværligheter med å ansøke om
visum og innreisetillatelse, og først
nest siste dag før vi skulle reise,
kon1 ,endelig tillatelsen, så nervø-'o

siteten blant deltagerne hadde vært
stor.

Vi skulle reise ovet Helsingør-- .
Helsingborg for å komme til

Malmø. I Helsingborg fikk vi ut'
levert ra's joneringskort for tre da

ger, også for tobakk. Vi kunne
en'ten kjøpe 40 sigaretter (ameri':

kanske) eller 10 ,ekte sigarer, så

de av oss som ikke røkte, hadde
noe å glede slekt og venner med
da vi kom hjem..

I Malmø ble vi mottatt av for-
mannen for idrettsklubben
Malmø, Bertil Franklin samt Berg
gren. Om aftenen ble det holdt

en li ten fest for oss i døvstumme-
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Det gav i alt 5°poeng til sVren
sk·ene og 46 poeng til danskene.

«Det er galt med idretten».
Vi v,et at de døves' idrett står

. meget langt tilbake her i landet i
forhold til i andre land. En over
gang ble det framvist fine resul
tater f. eks. i Niirnb,erg i 1932.
Men stevnene i London, Oslo og
Stockholm etter den tid har intet
godt resultat gitt. Det er nå bare
en ting å gjøre, vi må ta fatt som
i gamle dager. Vi må sette oss i
forbindelse med de unge og få
dem til å dyrke idrett. Og glem
ikke at det rundt omkring på lan
det finnes mange unge idretts
menn. Kom alle sammen med til

1<'ommentarer.
I tilknytning til vårt innlegg

on1 idretten i nr. 6, hvor vi etter
lyser mer initiativ blant våre
idrettsledere når det gjelder å få
lTIer fart i arbeidet med å vekk,e
våre idr,ettsmenn opp av den fem
årige dvale, vil vi ikke utelate å
henvise til et innlegg om det sam
lne spørsmål i «.Effata», som ty
delig belyser stillingen innen den
danske døveidrettsv·erden. Det' er
nok det samme problem som. går
igjen der som her, nemlig hvordan
\Ti skar legge arbeidet an for å få
opp interessen for sporten på et
sunt og reelt grunnlag. Det må
være en spore for våre ledere ·å
finnle f ran1 til en løsning av saken,
så det blir mer bredde over idret
ten.

Nu ,er vel bud om ferden
til deres kjære bragt
og sorgens dype skygge
er ov,er hjemn1et lagt.
Nu mangt et fagert minne
om ham son1 fra dem for

Her var det at det hendte
SOITI skrekk og gru har spredt.
Og av de redsler mange'
var dette bare ett.
Og ingen var tilstede
SOln fikk av deres munn
et siste bud å bringe '
fra dem i dødens stund

En ensom grav på høien
i uinnviet jord,
et fattig kors av bjelker
foruten minneord.
Kun rustne jern-nagler
i korset banket inn
er tegnet på hvor lnange
SOITI her er stedt til hvile.

Johs. Pedersen.

Fra frøken Agnes Tandberg har
vi mottatt nedenstående:

På et platå .bak Saupeseth i
Rukkedalen ligger en ensom grav.
I september 1944 gikk en flyvende
festning mot en fjellvegg og eks
plodert,e. Eksplosjonen var så
kraftig at flyvemaskinen ble
sprengt i filler og ligger spredt ut
over, ja så kraftig at stålet ofte
var som smale sølvbånd. Og midt
oppe i dette ligger de 11, som ble
drept, i en fellesgrav under et en
keIt trekors med 11 nagler som
symbol på de 11 navnløse. Be
folkningen her apP,e ville ikke be
grave den1 nede i dalen så tysker
ne så det. På korset har en ung
gutt fra Nesbyen på et stykke
uhøvlet bord skrevet -følgende
dikt:

enige om å skape et bedre ~esultat
for Danmark.

de døvstummes gudstjenester, så
vi kan treffes der og tale SamlTIen
on1 idretten og gi gode råd. Legg
ITIerke til de lnange utenbys med
lemmer SOITI «Olympia» har.

Så er det for få konkurranser.
Det Inå og skal være flere kon
kurranser. Ser man på Danmarks
mesterskapene, vil man oppdage
at de fleste resultater er dårlige
av n1ang,el på trening. Man bur
de begynne å trene allerede i no
vember, og det burde foregå ter
rengløp i begynnelsen av apri!. I
n1ai~juni bør det være kamper
mellom de, forsk j,ellige døve
idrettsklubber og likeledes ITI,ed de
hørende klubber i juli.. Så kunne
n1an være sikker på at interessen
ville bli større og resultatene ved
DanlTIarksmesterskapene ville bli
meget bedre.

Dansk Døvstumme Idrætsfor
bund burde opprette et propagan
dautvalg, hvis f.orn1ål det var å
skaffe prenger til propaganda og
reiseutgifter til idrettsklubbene og
til utgivelse av et idrettsblad, så
alle kunne følge med i hva som
foregikk innenfor de døves idrett.
Med litt god vilje må det kunne
skaffes penger, f. eks. ved lodd
salg. Det har «Olympi~» bevist,
og for kort tid siden hadde
«Dan», Odense, alle sine loddsed
ler utsolgt.

D. D. l. kan gjøre en bredre inn
sats i dag hvis de vil.

Som man vet er det idrettshøy
skole for alle døve i tiden den 2"6.
august til 2. september. Dessverre
er det sent på året og det er ingen
propaganda gjort for denne gode
ideo Gid det vil komme mange
idrettsinteresserte ikke bare for de
res egen skyld, men for alle de
døve idrettsklubbers skyld. Gjen
nom denne høyskole gjelder det å
rette de feil som hersk,er innenfor
de døve idrettsforeninger. «Dan»,
«Fremad», «Start», «Døvstuma
nia», «Døves ldrætsforening» og
«Olympia» burde sende,gode hold
til høyskolen.

La oss alle i fellesskap være
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52,9 »

4 X 100 m stafettløp:
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Diskoskast:
1. Niels Berggren, S.
2. Hans Nissen, D.
3.. Albin Nilson, S.
4. Olaf Pedersen, D.

3. H. Christiansen, D.
4. Bertil Blom, S.
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Det er n1iddagstid på Nordstu
gården og grauten er nett svelt
unna. Galnle Nordstugubben rei
ser seg stiv og stør, raper lenge og
vel og rusler deretter bort for å
ta langpipen. Uten mat og røyk
er livet ingen spøk! Idet han pas
serer stuevinduet, kOlnlner han til
å se ut av glaset og brøler:

.- Nei, farien og!
- Ka e tiss? kviskrar gan1le

rnor borte i gyngestolen.
- Det e det lange reklet fra

for~yningsnen1nda so kjem dras
sande neri bakken, svarer gamle
,gubben.

Det blir stor oppstandelse i stua.
Gan11en10r, Guro, datteren på går
den, og de tre gårdsguttene, alle
farer de bort til vinduet for å se
fenomenet. Jo, ganske riktig. Opp
over bakken som fører fra bygde
veien og fran1 til Nordstugåden,
komn1er han pesende i sommer
varn1en. Lang og tynn son1 en
hesjestaur. Hatten bærer han 'i
hånden, så den skallete issen lyser
son1 en solkule lang vei.

- Hn1, hIn, humrer Nor'dstu
gubben. - Jaggu sa eg jorsynings- '

er steget opp i hjertet
--- h,os søsken, far og mor.

Så hvil i fred du fren11ned
i jordens kolde favn.
I)u alting lnåtte ofre
for land og hjemlTIets gavn.
Og vinden den skal hviske
henover denne grav:
Et takkens orei, d,et siste,
til dig som livet gav.

Graven var stemningsfullt pyn
tet med fj,ellets lyng og løv, og
hadde i hele sommer vært holdt
med blomster fra vidda.
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nemnd! Han ser snøtt ut å kun
ne forsyne seg sjøl, langt n1indre
heile bygda!

-- Trøste og bære oss, jan1rer
galnlen10r. - Ka ska vi gjera roe
n1jølet?

- Stopp sipinga, kjerring, brø
ler gan1lingen. - Vi har reint
mjøl i posa.

- Reint! Javisst e det reInt,
sier galnlen10r fornærmet. - Det
e 111eg sjøl so har pakka det ner,
so eg skulle no vel vita det, men
elet e ulovlig, skjønner du. Det e
ulovlig! Va'kje det derfor du
gjømte det so godt neri nøstet?

- Teija monnen diJ;l, kjerring,
ell so drar eg te deg!

Nå er gamlingen alvorlig sint
og ikke til å spøke n1ed, men hel
digvis legger Guro seg imelloIn.
Hun er et storvoksent kvinnfolk
i 35-årsalderen. Mannhaftig, rapp
i kjeften og ikke god å kon1me
overens lned. Trass hennes 35 år,
er det ennå ingen, i hvert fall av
bygdens karer, SOln har våget seg
henpå.

- H'old dokker i ro her, sier'
Guro n1yndig, - eg ska ta n1eg
av karen.

-- Kjære deg, Guro, vær snill
lne -han, gjer ikkje noko ska på
han, sutrer gamlemor. Hun er be
gynt å bli alvorlig redd for hvor
dan dette vil ende.

Mannen er nå komn1et fran1 til
døren og banker på. Guro går ut,
n1en Nordstugubben passer på å
holde døren litt på gløtt, så for
san1lingen i stua kan høre hva son1
blir sagt. Først står gan1lingen
n1ed øret tett inn til dørgløtten,
gan1lemor strekker seg bak ryggen
hans og deretter kommer de tre
gårdsguttene.

r -- Goddag, goddag, hører de
n1annen hilser. - Så dette er alt
så ~ordstugården.
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- Ja, det ska no ~era so, sva
rer Guro.. - Va det ellers noko
karen ville?

Er gårdbruker Nordstu
hjen1n1e? Jeg ville gjerne ha talt
n1ed ham.

- Nei, han eikkje det. Han
. og de andre e på setra i dag, so
eg i aleine om stellet her.

- Ja, jeg er altså fra forsy
ningsnemncia, og - - -

Her blir han avbrutt av Guro.
-- Forsyningsnemnda, sa du?

Me hakje bruk for noko forsynin
ger. Me har so Ine klarer oss og
hakje bitt 0111 noka forsyninger
fra dokker!

- Nei, nei, ll1in gode pike.
Misforstå lneg ikke. Forsynings
nen1ndas oppgave er ikke å levere
forsyninger etter bøndenes behov,
lnen å påse at de leverer fra seg
det de har fått påbud on1. For
øvrig er det husdyrene jeg skal
telle i dag.

- ,Telle husdyra! utbryter
Guro. - Nei, gje deg no. Me
hakje fleire husdyr enn n1e klarer
å telle de sjøl utan din hjelp.

Nordstugubben, som hele tiden
hadde stått bak døren lned ørene
på stilker, ble nå ganske n1att og

'skjelven i knærne. Tanken på all
den herlige tobakken SOITI i nåtid
og framtid var lovet ham av to
bakkshandleren i byen, til gjen
gjeld for den halve grisen han
sendte ham for en tid siden, tan
ken på at all denne .herlighetcn
kanskje skulle gå hans tannløse
gun1mer forbi, ble for meget for
ham, og plutselig slapp han en
kraftig fjert!

- E du tullat, hvisker ga1111e
1110r, - han kan jo høyre deg.

Gamlingen snur hodet og hveser
bakover til galniernor:

- Dra te helsike! Han slepp
vel en fjert han so alle andre i
denne tia. Hvis ikkje han har
han1stra so lnykje kveitelnjøl at
han ikkje har behøvt læra tias
melodi!

«Forsyningsnelnnda» og Guro
trasket imidlertid hen i fjøset for
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å ta til n1ed tellingen. Straks n1an~

nen var kon1n1et innenfor døren,
gav han seg til å gå fra bås til bås
og telle, åpner så dokurnentvesken
og gransker nøye en del papirer.

Joda, frøken Nordhus, åtte
kjyr, det stemmer nok det.

-- Stenlmer! svarer Guro for
arget. -- D~t kunne eg ha fortalt
deg straks du kjelu, uten å ha lært
den store n1ulteplikkersjonstabef
len eller kOll1nla drassandes med
svære dokumenter.

- Så var det alderen da, sier
nlannen, uten å la seg forstyrre
av Guros rappkjeftethet.

- Eg e nett fylt 35, svarer

Guro.
--Nei, nei, ikke Deres alder,

frøken Nordstu. Det er kyrnes
alder jeg skal notere.

- Nei, no skjin det, utbryter
Guro - Ska du kanskje ha greie
på kor mykje møkk dei ligg fra
seg 0111 dagen og?

-- Stopp nå, frøken! J\lderen
luå vi ha for å bestemme nlelke
rnengden.

- Jaso du! Ja, her e «Dagros».
Ho e 14 år.

- Ta det nled ro, sier mannen
n1y~dig. -- Det er nleg sonl skal
sette alderen på dem.

- Nei, no har eg hørt da og.
I(a veit du om da? Eg skulle no
vel best' vi ta det sa va me å tok
.ln10t ho då ho kjem til -yera, og sia
har stelt og stullet nled ho, sa ho
.skulle ha vorri mi eige ange!

---: «Dagros» setter jeg til 7 år,
sier lnat:nen nlyndig og går videre
til neste bås.

Guro skjønner nå at mannen
ikke har det minste skjønn på
husdyr og lar ham skjøtte seg selv.
Enten han skrivel' den ene eller
den annen alder spiller forsåvidt
mindre rolle, tenker. hun, kyrne
rnelker hverken mer eller nlindre
for det. Alt går således bra til de
kOll1mer til 'den siste båsen, hvor
det står et ungdyr på ca. 2 år.

- Dette ser jo ut til å være ei
god nl.elkeku, sier mannen, -- den
setter jeg til seks år.
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- Seks år! brøler Guro. ---- Det
er det beste eg har hørL Det e
jo en kvige, nlann!

-- Jeg tror jeg er i stand til å
bedønlme hva sonl er kvige eller
ei, $ier mannen i - en overlegen

tone.
-- Nei, sa donderen om du e.

Nå er Guro forarget og nlan
nen gjør et aldri så lite tilbaketog.

- Kan De forklare da, hvor
dan De skjelner en kvige fra de
andre?

-- Ser ikkje du forskjell, på
kona og dattera di? Tullbokk!
blåser Guro foraktelig og går ut
av fjøset.

Fra f jøsct går turen til saue
huset, n1en det er tomt.

- Vi har 15 smaler, sier Guro,
.---- -Hlen. de e i fjellet på denne tia,
så trur du nleg ikkje, får du dra
te fjells og' telle sjøl!

.Mannens nidkjærhet lar seg
døyve, og han noterer 15 smaler.
T anken på å dra den lange veien
til fjells og tilbake \igjen i ' denne
steikende ·varmen, veier nok mer
enn en aldri ~så liten uregelmessig-

i heit i hans ellers så pertentlige pa
pirer.

--- Men så var det grisen da,
sier han, -- vil De vise n1eg den?

- Nei, nokko gris kan ikkje eg
visa deg, då få du gå andra sta å
sjå. Vi har ingen tå den sorten.

--- Jovisst har dere gris, det står
da tydelig nok i mine papirer, sier
ll1annen.

-- Ja, e du nøgd me en gris på
papir'et, sa kan eg alltis tegne en
tå deg, 111en nokken levande gris
fins ikkje her på garen, det e sa
sant S0111 eg heite Guro, da!

l\1en om mannen hadde vært
ettergivende med smalene, var han
ikke til sinns å gi etter her, og han
holdt på sitt at gris hadde de, og
grisen skulle han finne, om han så
skulle lete over hele gården.

-- Ja, bera leit svarer Guro, 
du ska få go finnelønn hvis du
kan trylla fram ei gris te oss. Eg
tenka han riv i en lO-kroning han
Nordstuen grei du da. Ei skjenk
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blir da vel alltis også, sa bare

klern i veg!
EJnten det no var tanken på 10

kronen eller skjenken, eller begge
deler, SOlTl ansporet mannen, skal
være usagt, men han drev i vei

-med å lete. Høyt og lavt, ute son1
inne, luen til ingen nytte. Langt
OIU lenge konl han trett og svett
opp til Guro, son1 hadde ventet i
sauehuset. Den, anstrengende le
tingen og det negative resultat
hadde gjort ham aldeles rasende.

- Nå forteller De nleg øye
blikkelig hvor grisen er, eller så
får De ta følgene! sier han sk~rpt

til Guro. I

Men nå er også Guros tålmodig
het U:ttØlUt og hun gir ham det
glatte lag.

-- Eg veit en so snart ska
trengja fylge hvis ikkje han styr
kjeften! brøler hun. - Eg sa det
te deg lued ein gong at 11le hadde
ingen gris, og no har du lei ta både
høgd og lavt utan å se tegn te
han, nlen allikevel påstår du vi
har gris!

-- Ja, det står i mine papirer,
forsvarer mannen seg spakt og .gir
Guro et maskinskrevet papir, så
hun selv kan overbevise seg on1
riktigheten av det han sier.

Men nå brister det for Guro.
---,- Står på papiret! brøler hun.

- Det stå sa mykje rart på pa-
pira, luen no ska ,du gje deg. Her
skulle s.malene ha stått, hvis dei
ikkje hadde vorre i fjellet, der
skulle grisa ho vorre, hvis vi had·
de hatt noko gris. Hun peker
rundt i huset, hvor det er avdelt
1 to rom.

~ Men det ser da virkelig ut
til å ha vært en gris her, sier 111an
nen. Han vil nødig gi tapt.

N-å skjønner Guro at det er
handling som må til, for å få
mannen til å forstå, og uten et
ord klyver hun over innhegningen,
legger seg på kne_ og fyller papi
ret hun fikk av mannen 111ed
smalelort.
. - Se her, sier. hun, idet hUll

klyver tilbake igjen. - Ta dette
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Nå vil jeg ta med bladets lesere

med på vår flukt til Sverige. Det
te hendt,e 23. mars 1945. Vi var

i alt 3 stykker, det var min ~rofa

ste venn Egil Kaakaas fra Trond

heim og Jossa Sivertsen fra Levan-

me deg å få det undersøkt on1 det

e griselort eller smalelort, så kan

skje du e nøgd!
- Nei, nei, slikt går da ikke

an, frøken Nordstui
- Går' det ikkje an, sei du? sier

Guro og nærmer seg mannen som

rykker forsiktig tilbake, usikker på
hva sOql vil komme. - Eg ska

vise deg at det går an! Dermed

tar hun et kraftig tak i mannens
bryst og vil putte papiret med

smalelorten ned i mannens lomme.

Mannen' forsøker så godt råd er
å sette seg til motverge, men han

er som et barn i Guros kraftige

hender, og et øyeblikk etter ligger
lorten vel forvart i lommen.

- Kanskje karen e nøgd no?
spør Guro, idet hun lempelig puf

fer ham foran seg ut og går mot
tunet. Da de' nærmer seg huset,

har mannen sanset seg noenlunde

og spør forsiktig: l

- Unnskyld, frøken Nordstu,

- har dere flere husdyr på går-

den?

Guro snur seg først forbauset

over slik påtrengenhet, men fatter

seg hurtig og svarer kvast:
,- Ja, vi har katten som sitt på

trammen der, og sa har me to vill

katter som heldt te i fjøset, og
finn du dei ikkje, so ska du få
lortprøva me to dei og I '

Dette blir for meget for man
nen, og naturen går over opptuk
telsen.

-- Hold kjeft! brøler han, idet
han farer fra gården.

ger. Altså 23. mars om kvelden

startet min venn og jeg kl. 7 med

full oppakning og skiene. Vi

lnåtte til å begynne med gå 11/2

mil til Innhered Døveforenings

hytte «Rukun». Vi ankom dit kl.
1/2 11 om kv'elden, og ble der mot

tatt av Jossa som kom dit 3 timer
før oss. Etter at vi hadde spis~,

satt vi og rådslo om hvordan vi

skulle planlegge flukten. Slik

holdt vi på til langt ut på natten.
Klokken var nesten 3 da vi la oss
for å sove, men' kl. 4 måtte vi

opp. Kokte da kaffe og spiste litt

før vi drog videre til vårt neste
oppholdssted, Skalstu'gan på sven

skesiden. Klokken 5 startet vi i

retning mot Vulusjøen, og der tok
vi en 10 minutters pause før vi

drog videre~ Så' gikk vi videre i

retning mot Lerfaldfera og så vi

dere SuulsfJellet. Da vi kom ditt
opp var kl. 7 om kvelden, og vi

fortsatte et stykke, men da ble det
så mørkt at vi måtte stå stille.

Det var også tykke tåke, og så var
det så kaldt at vi frøs oss nesten
fordervet om natten. Vi lå nem

lig p.å snaue vidden omgit.t av

høye, uhyggelige fjell. Slik lå vi
i fem timer. Klokken var 3 om
natten da vi drog videre. Da vi

hadde gått i fire timer, fikk vi se

røyk rett nedenfor oss og 'vi fryk
tet det verste - at det kanskje

kunne Ivære grensepoliti. Vi gikk
langsomt dit hvor røyken ble
iakttatt. Da vi nærm,et oss stedet,

fikk vi se at det var norske same
kojer, men vi så ingen samer uten
for. Vi s,att lenge og grublet på

hva vi skulle gjøre, for vi måtte
ha opplysninger om hva vi skulle
foreta oss for å komme fram til

. Sverige, for vi manglet kart og
kompass. Så bestemte vi at Egil
og jeg skulle søke dekning og at
Jassa skulle gå alene til kajene.

Da hun kon1 fram bjeffet hun
dene, og salnene kon1 også ut.
Hun spurte delTI om det var noen
nazister på vakt' her. «Nei,»

svarte de, hun ropte og viftet
til oss, og VI kom. Samene
spurte om vi var rømlinger,

og det svart,e vi ,ja til. Av
den1 fikk vi greie opplysninger
hvor vi skulle fare hen, og de for

talte at det var mange nazister og

tyskere på vakt der o~kring. De
hadde mange ganger vært innon1
deres gamer. Vi takket for opp
lysningene og forsvant i den ret

ningsamene hadde vist oss. Kjøl
haugan kaltes disse 3 høye f jel1ene
som lå on1trent akkurat på gren
sen. Vi brukte 3 tiluer fra ga-o

men til Kjølhaugene, og da vi
kOlll på toppen bak fjellene, fikk
vi se Skalsvannet på svenskesiden,

men vi hadde enda ikke passert

grensen. Da vi stod der en stund
og hvilte oss, ble vi helt oppska
ket over å få se fire' personer

kommTe i retning shrdlu shrdlu

komme mot oss. Vi trodde vi var

fortapt, for det måtte være gren
sevakter. Da de nærmet seg, fikk
vi se det var S8,mer og ble glade

alle tre. Mens vi pratet med disse
sanlenc, spurte vi den10m det va r

langt til grensen. «Nei da.» svar··
te de, «det er bare 100 meter
igjen.» Vi takket dem for opp

lysningene og gikk i retning IPot
Skalsvannet på østre sielen, Da vi
hadde passert grensen, gikk vi en
da 2-3 kilometer, og da tek vi

avoss skiene og ryggsekken og
satte oss til å spise. Vi var så lyk
kelige. Grensen passerte vi klok
k,en 1,35 søndag ettermiddag. Vi
hadde da vært på fjellet i 3 'l ti

mer og 35 minutter.
Etter å ha hvilt oss, startet vi

i.gjen kL 2. Da vi hadde gått et

stykke, traff vi svenske grensevak
ter som kom mot oss og ønsket oss
hjertelig velkommen til Sveri,ge.
Så ble vi av tollsjefen innbudt på
middag som smakte godt. Den

bestod av kjøttkake~ med pote
ter, erter og brun saus. Til dessert
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fikk VI sviskegrøt rned nysilt
melk. Spør onl vi spiste! Etter
at vi hadde takket for maten,){om
sj,efen opp på vårt værelse og un
dersøkte ryggsekkene våre. Ja, vi
også ble nøye gransket, men vi
hadde ikke' noe ulovlig. ,Etter at
det var gjort, fikk vi hver ,et to
bakkskort og 10 kroner, og da
sprang vi ned i forretningen i lni
litærbrakka og kjøpte tobakk og
sjokolade. Vi ov,ernattet på toll
,'>tas jon·en, og dagen etter kl. 11
reiste vi videre med svensk n1ili
tærbil til Duvid. Ankonl dit kl.
1/21. Der måtte vi b/ade og klærn,e
ble undersøkt. Etter at dette var
overstått, fikk vi lniddag hos en
offiser som ordnet med flyktnin
genes r,eiser med jernbanen. Der
bestod maten også av samme sort
SOIn den vi fikk dagen forut. Så
fikk vi papirer og billett for rei
sen videre til den norske motta
gerstasjon i Vingåker. Vi reiste
fra Duved kl. 6 om kveld,en i alt
13 nordmenn. Vi lnåtte skifte tog
to sted,er før vi kom til Vingåker.
På stasjonen i Vingåk,er møtte to
representanter for sentralen som
ønsket oss velkommen. Den da
gen kom det 74 menn, 18 kvinner
og 12 barn. Kvinnene og barna
ble fraktet i bil til leiren, mens
vi andre bloe oppstilt 2 og 2 og
111arsj,erte den 6 kilonleter lange
veien. IJangs veiene var det møtt
opp mange svensker som viftet til
oss, og vi viftet igjen og sang
«Gud signe vår konge god» og
«Ja, vi elsker».

(Forts. i nest,e nr.)
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BERGEN

BE RGEN SMEIE RIET

BERGEN ~

Bergen

H. SUNDT & CO.

BERGEN

Johan D. Eche & Søn,
Rasmus Hansen A.s

Maler- og Tapetseringsforretning

Rullegardinfabrikk

Magnus Barfotsgt. 4. Telefon 16403

Bergen

Alt arbeid utføres håndverksmessig

til billigste priser.

Alle s1Jgs

STEMPIJER
med tilbehør.

for alt og Jlle.

-----------------------------------------}-----------------------------------------



SAGENE

AKTIEBAKERI

Hammergata 1

, Oslo

OSLO - HALDEN

I Grøndahls Flygel- og Pianolager A.s

Øvre Slottsgt 10 - Oslo

Telefon 72574 TANGEN DAMPSAG
OG HØVLERI A.s

Tistedalen Møbelfabrik

TISTEDAL

Etabl. 1880
-.. Telefon 6046 - 6093

H a Ide n Telefon 6033
Alt i moderne møbler

Fabrikasjon av ferdige hus 
dører - vinduer -- trapper
og innredninger

SAUGBRUGSFORENINGEN

HALDEN

CELLULOSE

PAPIR

TRELAST

TREKONSTRUKSJONER

MONTERINGSFERDIGE TREHUS



HALDEN

ARNE H. HØVIK

ENTREPRENØRFORRETNI~G

Halden - Telefon 1821

HERRESKO I PEN OG SOLID UTFØRELSE LEVERES FRA

L. R0ED's SKOFABRIK

Halden - Telefon '1690

RØDSBRUKET

Halden

1------------------·---------

Skal De ha solide beksømstøvler

så kjøp D o v r e

A.s Skofabrikken Dovre

Halden -, Telefon 1397

Thorleif Bye

Isen kra m, kjøkken utstyr,

alle sorter malervarer,

sykler og sykkeldeler

Tistedalen - Telefon 6150

A.s Syvertsen & Co. '

Telefon 1296, 1297 - Halden

Kull - Koks - Ved - Mur og

takstein - Drensrør - Kalk 

Cement - Ildfast stein etc.

Generatorved

BRUK 'FAVORIT SKOTØY Stangeskovene A.s

Halden

HALDENS SKOT01FABRIK HALDEN

I. T. Halvorsen

Skofabrikk A.s

Halden -- Telefon 2160

Håkon W. Nilsen

BAKERI -- KONDITORI

Busterud - Halden - Tlf. 1436

~ I

·0. Gunther

BI ikkensi agerverksted

Byg ningsa rbeider

Telefon 1271 - Halden



SARPSBORG VESTBY

ERLING GREAKER

Telefon 1112 - Sarpsborg

Assortert forretning

Carl Jamissen

TRANSPORTFORRETNING

Telefon 1220 - Sarpsborg

Johs. Anfonsen

FARGEHANDEL

Sarpsborg - Telefon 532

En gros - En detail

I Kvikk - Galvano

I

I

A.s Iseveiens
Kolon ia Iforretn ing

I
I

Hafslund pr. Sarpsborg - Tlf. 1068

Ha rtvig Berg

Elektr,sk Autogensveiseverksted

Telefon 1084 --- Sarpsborg

Mørefisk

TORGGATA - SARPSBORG

Telefon 390

----------------------:.-----~_._-------_-:...-._-~~---~~~~~--~-I

A. E. Lund A.s

Torggata -- Sarpsborg

Jernvarer - Sportsforretn ing

En gros - En detail

Telefoner 249, - 70

A.s Sarpsborg
Automobilverksted

Sarpsborg -- Telefon 437 •

l Tune Meieri

I

I-

I

GREAKER

Aktiemeieriet

SARPSBORG

Sarpsborg Begravelsesbyrå

(Hans O. Solberg)

Jernbanegate~ 12 - Sarpsborg I

Telefon 286

I

-Brødr. Andersen

Ski psmeglerforretning

Spedisjonsforretni ng

SARPSBORG

Grødstad Sag- & Høvleri

Vestby

Johan Aarbu

Torggt. 8 - Sa rpsborg

Kjøkkenutstyr - Leiketøy

Rimelige priser - Telefon 644



SARPSBORG

Tu bus A.s

Automobilverksted

st. Madegate 112 - Telefon 840, 841

A.s Østlandsk Auto - Sarpsborg

E. Joha nnesen

Bakeri og Konditori anbefales

Sannesund - Telefon 143

Sarpsborg

Ingvald Tveter
KOLONIAL - KRAFTFOR

Oscars gt. 72 - Sarpsborg

Telefon 759

--------.~------------.--------------------,--------1

SpØR OSS NÅR DET GJELDER PAPPEMBALLASJE

A.s Sarpsborg Pap- og Papirindustri

Sarpsborg -- Sentralbord: 506 - 692 - 676 - 772

"LYN" Elektrisk fabrikk A.s

Sentralbord 144 - 'Sarpsborg

I

I

Aico

I Drops- og sukkerfabrikk

I Sarpsborg - Telefon 1260

. Ingv. Christensen

VOGN MAN NSFOR RETN ING

Sarpsborg - Telefon 447

Chr. Halvorsen

BAKERI OG KONDITORI

Telefon 180 __ o Sarpsborg

Johs. Hansen

KOLON IALFOR RETN ING

. Telefon 283 - Sarpsborg

G. W. Johansen

BAKERI OG KONDITORI

Haralds.ons gt. 50 - Sargsborg

Telefon 139



,S

ø n

o
TO RA I ROMSDAL

elef n og~-telegrarnadresse: Tomref rden

Fabr:kasjon a

Dresser - Kapper - FrakKer - Gu'tteklær I
I

I

I
I

VI

ARBEID GT. 2

TELEF 1853

TRor DHEIM

Engrosavd. Krambugt 12 - Telefon 4421, 1238.

e a ja d. Ola Try gvasoll"'gt 13 - f. 15 9, 1544

FRUKa G GR0 S K R

EI Il

I

Ile tilgjenge i e bøker fåe hos

. B un
T DHE

o

TRONDHEIM

u
Nordrvg . 25 - Trondheim - Telefon 1430

ron hje
E e < ro\tor

g. Leif eltan

par

GOD K 0KKr- RIMELIGE PRISER
Krambogata 1·- elef n 4483

T ondheim



~reåker I


