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Bladet ovart
«Tegn og Tale» har nå arbeidet

seg fram til en fast posisjon blant
landets døve. og' det har også OI)P

nådd å bli populært blant de hø
rende. Jeg tror at grunnen til det
te ligger i at bladet har ført et
kultivert språk og at vi har beflit
tet oss på å holde rene linjer og
streng saklighet. Vi har også opp
muntret de døve til å skrive i bla
det ved å gi dem en påskjønnelse
i form av honnorar. Og' vi har
merket en stigende tendens i til
gangen på stoff. Dette beviser
igjen at de døve virkelig kan skri
ve godt om de bare vil slippe seg
løs.

Det har alltid vært vår mening'
at «Tegn og Tale» skulle være et
org'an som kan vise almenheten
et lite glimt av de døves liv og
virke i dag. Men først og fremst
skal det være et meddelelsesblad,
et blad for døve. av døve. om døve.
Skal imidlertid dette vårt mål
kunne virkelig'gjøres. så må de
døve fra det hele land sende oss
nyheler om alt vedrørende døve.
Erfaringsmessig viser det seg at
clet er slikt stoff som interesserer
de dove mest. men vi skil også
beflitte oss for å skaffe stoff om
dp. d0ye i utlandet. Vi har hatt en·
del utenlandsk!" dovel ladpr til

oversetteis. blant annet engelske,
men det viste seg at det var svært
lite som hadde noen interesse for
oss. Men vi skal fortsatt vie dette
utenlandsstoffet vår opprnerks m
het. Nå er det jo slik at vi har
faste byiteforbindelser med de
Nordiske lands døveblader, men
det er vel bare det danske språket
de døve fullt ut kan forstå, mens
de svenske og finske døveblader
ikke er fullt så lett å forstå. Vi
vil derfor fra tid til annen, over
sette en del stoff også fra disse
blader. Det er jo dessuten mange
av våre abonnenter som bor på
steder der disse blader ikke fin
nes, og disse døve vil sikkert også
ha stor interesse av å få nyheter
om sine skjebnefeller i nabolan
dene,

Nå er det slik at vårt forbunds
blad har sine korrespondenter i
flere av de store foreninger i by
ene, disse har en stor misjon å ut
føre for bladet og de har hittil
ytet utmerket arbeid. Men det er
ikke alltid så greit å få med alt
som hender innen kretsen, like
som dpt kan komme sykdom
iveien. således at vårt blad går
glipp av vil'.:tige nyheter. Det ville
derfor væl'f' li t merkp.t om vi også
hadde faste bidrag'sytere i de for-

skjellige landsdeler. Her kan sik
kert våre forbundstyremedlemmer
ta et krafttilk for bladet og forbun
det! Vårt forbundsstyre består jo
av medlemmer fra fem fOl'skjel
lige landsdeler. og' det burde være
en plikt for disse å sende bladet
nyheter fra sine steder, men vi
ser svært skjelden noen av dem
gir sitt bidrag i forbundsbladet.,
De skulle ha alle betirigelser for
å få godt stoff da de jo sitter midt
oppe i virksomheten blant de døve
og' følgelig derfor også kan bringe
f0fstehånds nyheter fra Jorenin
genes arbeid i sine landsdeler.

Nå da forbundstyret har vedtatt
at honorar ikke skal utbetales
men legges tilside til gode formål
innen døvesaken, bør forbundsty
remedlemmene selv gå i spissen
og være et godt eksempel lil et
terfølgelse for de øvrige døve
landet over!

Det kan nok være delte menin
ger om det forslag forbunrlsfor
mann har fremsatt og styret ved·
tatt, men man bør være mcåsam
på at de midler som blir lagt i il
side av honnorarene kommer for
ening'ene tilgode og at man rlPrv,'d
vil få nyte godt av rlem gjennom
sine forening-er. Dpt er fra d"'nnc
ick forslagei må sees. ]\,11"11 ;;;kal
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Døve kvinner
I vår døveorganisasjon står alle

tillitsverv åpne for døve kvinner,
og de kan også velges som for
bundsformann for Norske Døves
landsforbund. Vår org'anisasjon er
byg'g'et på demokratiske prinsip
per. Vi har også flere kvinner med
i organisasjonsarbeid, som styre
medlem, sekretær, redaktør og
formann og på siste landsmøtet
ble en døv kvinne valgt inn i for
hundstyret som sekretær. Kvin
nen er altså aktivt med i vår or
ganisasjon, men vi trenger enda
flere. Det er m.edlemmene i for
eningen som bestemmer hvem de
vil ha til sine ledere eller repre
sentanter.

Døve kvinner spiller en stor
rolle i vårt døvesamfunn enten de
er passive eller aktive. Og er de
passive så det gTenser til likegyl
dighet går det utover oss alle,
mest over de aktive som må kjem
pe alene. Vil døve kvinner fram,
sa står alle talestalene åpne i hver
eneste døveforening og likeledes
i Teg'n og Tale. Vi vil høre på dere,
for det er mange ting' som vedrø
rer kvinners erfaring som vi menn
ikke har kjennskap til. Vi trenger
dere døve kvinner å samarbeide
med til gagn for døvesaken. Det
er mange oppgaver som ligger
bedre tilrette for dere døve kvin
ner enn oss, for eksempel proble-

forslaget bli det det er ment' å
være, nemlig en støtte til forbun
dets foreninger. så må så mange
som mulig gi sitt hidrag i form aV
stoff til bladet!

Så venter vi at de døve støtter
opp om forslaget og derved sin
egen foren~ng og seg selv!

Red.

mer med døves hjemmeliv, døve
foreldre og halv-voksne hørende
barn, unge døve piker som skal ut
i livet. Spranget fra en internat
skole til verden er meget stor for
dem. Og så bør der ansettes døve
lanter til døveskolene, som i fri
tiden kan være mor for døve barn,
skaffe fram underholdning', være
talsmann for barna overfor lærer
personalet osv. I foreningene bør
det opprettes komiteer med bare
døve kvinner med det formål å
gjøre medlemsmøtene hyggelige,
i sammenkomster være til hjelp
og oppmuntring for nye medlem
mer, gamle og ensomme. Ja, kort
sagt når dere døve kvinner går
inn for det, vil de oppdage enda
flere oppgaver som og'så må løses
til gagn og glede for oss alle. El
lers står alle pla~ser i døveorga
nisasjonene åpne for døve kvinner
som for døve menn.

I privatlivet har døve kvinner
store muligheter, og være sin
manns gode medhjelper i alt. Min
personlige mening er at kvinner
har to nøkler, den ene til himme
len og den andre til helvede. Hun
selv får bestemme hvilken nøkkel
hun vil bruke, De fleste døve kvin
ner vil helst gjøre sine hjem til
et lykkelig arnested og de strever
meget for hjemmets skyld. Det er
der i hjemmene døve kvinner ut.
fører sin stille og trofaste tjene
ste, men de bør også komme ut og
kjempe med for døves rettigheter,
fordi døvesaken gjelder alle døve.
Vi døve menn erkjenner at vi el
sker våre døve kvinner, og da
skulle et godt samarbeid til felles
·nytte ikke være så vanskelig. Kom
fram og kjemp med. Vi venter og
håper på dere norske døve kvin
ner.
FOl'bJol',lIlllun WHh,elm Schrøder.

Tur til Trondheim
(Forts. fra nr. 9).

Hvor skulle vi få 10 øre fra?
Jo - vi hadde noen 10 øres fri
merker som vi pleide å få hjem
mefra. De frimerkene solgte vi
for å komme på Stadion. Men stak
kars de andre døve barn som ikke
hadde penger, de sto utenfor og
så gjennom sprekken hva det fore
gikk på banen. Vi som kom inn
følte oss som krøsuser og' vi strev
de for å bli flinke skøyteløpere.
Best som vi øvde oss ropte Sigurd:
«Kom an! Se på meg!» Nå skal jeg
vise dere at jeg kan slå Oscar Ma
thisens rekord», Så bøyde han seg,
tok hendene sammen bak på ryg
gen som «professjonelle» skøyte
løpere gjør når de går til start.
«En, to-tre», sa Sigurd. Så langet
han ut --, men så støtte han på
noe så han falt så lang han var 
og skøytene hans for til alle kan
ter. Hvordan han kom seg opp vil
jeg ikke fortelle på trykk - men
de barna som sto utenfor og så det
gjennom sprekkene: «Æh, der fikk
vi se gTatis. Bæ! - Jeg som satt
og smilte for meg selv ved tanken
på det, skvatt da noen som satt bak
meg puffet til meg: «Oslo fikk
mål!» Hvem? Oslo døves fotballag,
vel! - Moe som satt et lite styk
ke fra meg, og' som vel hadde sett
mitt smilende ansikt sa: «Ja 
det er typisk at kvinner som ikke
forstår seg på fotballteknikk ler
og' jubler når spillerne faller og'
slår seg», - - Et nydelig kompli
ment til kvinner, velbekomme!
- Uff - ble de guttene aldri fer
dige med å spille? For meg spilte
de med sneg'lefart. Nå ble det liv
lig' da de spreke, kjekke unge døve
damer fra Oslo~og Stavanger
håndballag kom inn på banen.



Nr. 10

Hvor lette de var på bena! Ak, den
som kunne bli ung' og sprinter
igjen. -- Jeg overvar håndball
kamp for hørende damer et par
ganger -- men disse døve damer
var like flinke -- ja fabelaktig
flinke. -- Det ble uavgjort: seier
mellom de to lagene. Bravo!
Honnør for de damene!

Lørdag formiddag hadde lands
møLet forhandlinger igjen. Der ble
holdt foredrag og diskutert fram
og tilbake om å skaffe døveskole
ne bibliotek. En av representan
t.ene foreslo at de heller skulle
t.en ke på å skaffe bøker til de dø
ves fortsettelsesskoler . Jeg' stus
set. Mente de at døve heller skulle
hegynne å lese litteratur først når
de var ferdige med barneskolen?
Hvordan kunne de da oppnå å lære
omgangsspråket? Ordspråket sier
jo at den som tidlig krøkes skal
lære omg'angsspråket nettopp ved
skjønnliteratur i barneskolene.
Ellers var noen saker blitt be
handlet. Dermed var landsmøtet
avsluttet. Det var jo ikke så man
ge saker -- færre saker enn hva
vi var vant hl fra tidligere lands
møter. Før dett.e landsmøtets av
slutning ble det valg på et par
nye i Landsforbundet. Denne gang
ble en kvinne valgt som sekretær
-- Landsforbundets første kvinne
lige sekretær: Edel Herlofson. Det
var meget gledelig at d'herrer var
forståelsesfulle overfor døve kvin
ners krav -- hjertelig takk! -
Om aftenen var det arrangert en
sjelden vellykket avslutningsfest
i forbindelse med Trondheim 50
års jubileum. Trondheim døves
Tdrettslags 40 års jubileum og N.
D. L.s 30 års jubileum. -- Vestfold
dtiveforening ved representanten
Arne Peterson forærte i den an
ledning disse 3 jubilanter en brev
presser hver av hvaltann. Vestfold
er jo kjent for hvalfangst. 400 dø
V8 deltok i den festen. Meny:
Blomkålsuppe. lahs med persillE:
sm~6r -- og is. Ja -- den isen var
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så skjønn -- og så deilig at jeg
gjerne kunne ha spist 10 porsjo
ner av den. Men det ble' meg for
talt at mange festdeltakere -
især de mannlige ble forkjølet av
den. -- Så ble det dans. Men før
dansen ble polonaisen åpnet med
Stokke som leder. Du, så heldige
de damene var som danset -- slan
ke og grasiøse -- så lett'de svevet
over dansegolvet. Så ble det pre
mieutdeling av pokaler, og skjeer
og medaljer til døve kvinnelige
og m;u1l11ige idrettsfolk. Ved 2 ti
den avsluttedes den 1O0 prosent
vellykkede fest, og dermed tok vi
avskjed med hverandre. -- Om vi
skulle se hverandre igjen? Hvem
vet? --- Men jeg tenker at de som
var mest glad over at både lands
møtet og festen var over var ar
rangementskomiteen. De strevde
for at alt skulle klaffe knirkefritt
i denne vanskelige tid hva for
synings- og' husproblemet ang·år.
-- Og' la oss rope ut så det ljomer:
1 million takk til hver mann og
kvinne i arrangementkomiteen! --

Mandag reiste de fleste deltake
re hjemover -- men jeg ble med
Jorun og Arne til deres hjem i
Skogn som ligger i Nord-Trønde
lag'. De I bor vakkert til med ut
sikt over Trondheimsfjorden. Og
vi hadde så mye å prate om fra
skoletiden o.s.v. En dag tok vi en
R--9 kilometers biltur til den he
rømte Falstad-skogen i Ekne hvor
våre norske martyrer og våre al
lierte: russere og serbere ble mei
et ned av tyske sadister. Først
kjørte vi forbi konsentrasjonslei
ren. en vakker herregårdsmessig
gård med tårn og kupler, tidligere
hjem for vanføre gutter. I denne
bygningen ble norske patrioter
mishandlet og torturert på det
forferdeligste i okkupasjonstiden.
-- Nå er rollen byttet om: Norske
nasister sitter inne. -- Så kjørte
vi videre -- og stanset like foran
et monument .som var avhogget i
hilder: 3 tyskere i uniform med
hjelm sto i stilling og siktet med
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gevær mot 3 nordmenn i fange
drakt. -- Turister som kjører forbi
legg'er ofte blomster foran monu
mentet. -- Der lå en stor krans
med sløyfe i danske farger: «Vi,
dansk ungdom. legger denne krans
i dyb taknemlighed til jer for Fri
hed og' retfærdighed!». -- Dette
monument ble i fjor høst avslørt
av kronprins Oiav under 10.000
tilskueres nærvær. Kronprinsen
holdt en anslående tale, slik at deL
ikke ble tørre øyne, ble det fortalt
meg'. Så gikk vi videre inn i den
dystre skogen. -- Det var likesom
ii gå i en hellig verden ved å se så
mange graver som gjemmer nord
menn. russere og serbere -- og
noen jøder. -- Hvilke tragedier
ble utspilt i denne tause skogen?
Hva tenkte disse patrioter i det
øyeblikk de skulle meies ned? Ba
re trærne kunne fortelle om de
hadde kunnet tale! .vi så også
mange kuler på forskjellig'e steder
som var gått tvers gjennom lykke
trestammer. Det ble meg- fortalt
at da kronprinsen sto foran et av
disse trærne, så rystet han på ho
det og sa: «For en sadisme!» Ja
_. det var meget sadistisk. - - Så
vi får håpe vi ikke vil oppleve en
sadistisk tid en gang til. -- Vi
kjørt.e en omvei langs Trondheims
Fjorden. og heim til Jorun. som
!Jarlde dekket et lekkert kaffebord
Illed deilig kaffe og- ditto kaker
- sikkert etter Hanna Winsnæs
oppskrift, Så prat€t og- diskuterte
vi om aktuelle ting- til langt ut
på natten -- til månen sank ned
i horisonten -- og sendte sine
stråler utover den brede Trond
heimsfjorden -- ekte trøndersk
natt!

Hvor oppfriskende det var å
våkne om morgenen -- og- se ut
over velstelte bondegårder -- og
trønderske raukol1er som var ute
og beitet. Ute i gården hos Sør
aker's spradet de hvite italienere
sammen med den folkevonde hane
._- Ol! den halvvoksne gri~;E'!1 c;orn

gikk sammen med dem. - :Ja -
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den grisen - det måtte være
lønnsomt å holde gris i denne
kjøttløse tid. Jeg' kom da til å ten
ke på at vi og'så hadde villagris
som det het den gangen under kri
gen. Men det var ikke å komme
inn på tale om å holde gris så len
ge det ingen tobakk var i huset.
Men en dag kom det heimeavla i
huset, og da ble det blidhet fra
mannens side, Jeg gjorde meg og
så blid enda jeg raste innvendig
over den vonde, vemmelige heime
avIa lukten: «Du Olaf - nå må vi
se å holde gris - vi også.»

Er du g'al, kone, hva skal vi fore
ti n med?

Tja -- men når alle andre har
villagris - så kan vi vel også ha
en?

Ja -- men de andre har vel noe
å fore med -- men vi - -

Pytt, overlat grisestellet til
meg!

Vi var hos forskjellige bønder
som vi visste hadde grisanger til
salgs. Men de var solgt - og de
:melre var bortbestilt lenge i 1'01'

vvien O,5.V. Tilslutt havnet vi og
sh hos en bonde som viSle seg å
være vartebørs\landler. Jo - han
hadde grisanger - men det kostet
2no kr. pr. stk. Hjertet slo opp
i 11alsen på oss. 2iJO kroner for en
seks ukers grisange! - Ja - en
ten peng'er på bordet - eller in
gen gris, sa bonden meget be
stemt. -- Vi så i ånden: ribbe,
sylte. skinke. bog. osv. Vi slo til
.- - og' dermed var handelen av
gjort. - En søndag morgen kom
bonden med grisangen. Liv og Lil
lemor syntes al den var yndig og
pen - og kjeHe med den som om
den var en hund.. Og de var ivrig o.

til il hjelpe til i grisehuset -- så
lenge grisen var liten og yndig .
men da den vokste og ble «styg'g»
. - mistet de interessen for å hjel
pe til- men de hjalp til å plukke
de planter som' vi viste var bra
f'or g;risen -- men jeg l usker ikke
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navn på de plantene, så jeg skal
spørre Fuglestad når vi treffes.
- Grisen vokste tn, ble lang og
tynn som en ål. Siste aften før den
skulle slaktes var vi hele familien
forsamlet i grisehuset - og tok
avskjed med den. Liv som alltid
har vært dyrevennlig sa: «Det er
synel at den grisen skal dø ikveld
- for den har alltid vært snild i
øynene». - Da jeg' ikke hadde
kjennskap til slaktningen, sendte
vi bud til mitt moderlige opphav.
Hun kom pr. omgående, og hjalp
til med beredningen av slaktet:
Den ribben skallettsaltes - den
skal vi lave sylte av - og det 
og det - o.s.v. Det lød hebraisk
for meg - men det var meget
lærerikt. Og da vi satte oss· ved
bordet - og spiste flesk, - sa
barna med tindrende øyne: «Det
er likesom julestemning-». Det var
en måned før jul i matnødens tid
1944. Den som og'så var fornøyd
-- og malte høyere enn ellers var
Livs kjeledegge Pus, som for·
lengst er havnet i de evige jakt·
marker.

«Korn opp - og' spis frokost!»
ropte Jorun fra verandaen. Jeg
ble i et par dage i Skogn. Onsdag
kveld reiste jeg hjemover fra de
meg-et gjestfrie vertsfolkene. Men
før jeg kom til Tønsberg, tilbrakte
jeg noen dager på en bondegård i
Østfold sammen med mannen og
Liv. Østfold er jo kjent for sine
store gårdsbruk, skogsdrift og sag
bruk. Hvor herlig det var å sitte
på dekket på Bastøy-ferjen og
innånde den friske sjøluften.
Og- så med Hortensbussen til
Tønsberg' og med buss igjen til
Eik·- til leiligheten med de halv
visne blomster, den logrende hun
den vår og: til den tradisjonelle
syltning- av bær til vinteroppbeva
ring. Ja - det er alltid et og an
net husmødre må gjøre selv på
sommeren.

G. S.·C.
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Et dobbelt
jubileum

De Drives forening i Oslo kan
i år feire 70 års jubileum, idet for
eningen ble stiftet 17. nov. 1878.
Ved stiftelsen var det ca. 50 med
lemmer.. i dag har foreningen t:a.
3UO. Det ble utgitt et festskrift
ved savel 25 som 50 års jubileet_
så noen større omtale av forenin
gen nå er overflødig. Nå i jubi
leumsåret har foreningen mange
store oppgaver å løse. Forel~ingens

lokaler skal pusses helt opp med
nytt tak. nytt lysarrangement,
veg'gene skal males eller tapetse.
res m. m. Og dette koster mang'e
peng·er. derfor blir (lei holdt noen
tilstelning'er på f'amiliernøtene (lm
fredagene og som nok vil gi et
godt r~sultat. Til å lede disse til
stelningene har forening'en valg-t
fru Marit Strømme, som vil få
hjelp av alle underavdeling·ene.
Jubileumsfesten blir holdt i Turn
hallen lørdag 20. nov. Festkomi
teen består av de herrer Emil
Carlstn'llTI form .. A. N. Haukeda
Jf~n og' Anker Gusfre, som nok vil
sørge for at det blir en vellykket
fest. l og med jubileet har hr.
Axel Fleischer vært medlem aV
foreningen helt siden stiftelsen.
Fleischer er kjent av alle elove.
Gjennom sine tallrike artikler i
<'Teg'n og Tale» har han ho!dt kon
takten vedlike med leserne, dette
tiltross for at han snari fyller DO
år. Han har gjennom årenes løp
innehatt praktisk talt alle slags
tillitsverv innen de døves organ i-
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FRA. REDAI{SJONBN.

Stoff til «Tegn og Tale» sendes
til redaktøren innen den 1. i hver
måned.

Vi gjør samtidig oppmerksom
på at Tegn og Tale har åpnet post
giro og at alle innbetalinger aV
kontingent sendes postgiro nr.
13690. Se for øvrig kassererens
meddelelse i dette nummer.

Red.

AIl ulykkesrtJ'ygding.

Vi gjør oppmerksom på at det
ikke bare er de døve som arbeider
i maskinindustrien som skal fylle
ut de skjemaer som fulgte med
«Tegn og Tale» nr. 9. Det er nem
lig av viktighet at alle døve sen
der inn de vedlagte skjemaer i ut
fylt stand.

Vær med å ta et krafttak slik
at vi kan få en 100 pst. sikker
statistikk.

Red.'

nøVES VEL
Nytt kursus begynner 15. januar

1949.
Vevning, I'øm, strikning.

lUnt og husstell.
Kurset varer fra 15 jan. til 15.

des. 1949 med 1 mnd. sommerferie.
Plan sendes på forlangende.
Innmeldelse innen 15. des. 1948.
Adr. Døves Vel, Hamar.

sasjon. Hr. Fleischer er en ildsjel
og varm forkjemper av døvesaken.
Aldri har han spart seg når det
gjaldt de døves ve og vel.

På foreningens generalforsam
ling i 1947 ble så hr. Fleischer ut
nevnt til æresmedlem, av forenin
gens daværende formann, hr. A.
N. Haukedalen. Det forundrer oss
at det ikke var skjedd for mange
år tilbake. Vi sender hr. Fleischer
de beste hilsener og gratulasjon
med jubileet.
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Forlovelse

er inngått mellom Elin Bruun,
København og Wilbert Martinsen,
Sarpsborg.

Da vi ikke på annen måt€ kan
nå alle som viste oss oppmerksom
het i anledning vår bryllupsdag
vil vi herved takke hjerteligst.

Bergen i sept. 1948.

Dag'ny o:,:' HaraM Nesse
(f. Solbø)

En Oslomann, 38 år gol. ønsker
bekjentskap med en kjekk dame i
alderen 30--35 år. Helst utenbys.
Foto ønskes.

Bill. merk. Bekjentskap i Tegn
og Tales redaksjon.

Melding fra
kassereren

Norske døves landsforbund og
«Tegn og Tale» har åpnet hver
sin konto ved postgiro. Alle som
skal innbetale, anmodes å bruke
postgiro. Gjør det alle sammen!
Det vil lette arbeidet for begge
parter.

Kontonummer for «Tegn og
Tale» nr. 13690.

Kontonummer for Norske døves
landsforbund nr. 13691.

Pass på ikke å forveKsle num
merne ved innbetaling.

Angående bladpenger og annen
innbetaling til «Tegn og Tale», så
send til postgiro-kontonr. 13690.

De øvrige, som angår Norske
døves landsforb., f. eks. gave
bidrag, kontingent etc. så send til
konto nr. 13691.

Bruk postgiro vell innbetaling!
Kassereren.
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Ble blind og døv, men

er i dag med og bygger

sin egen heim

I Renskaugdalen i Lier bygges
i disse dager en vakker liten heim.
Ikke så merkelig, vil en kanskje
tenke -- men en vil unektelig gan
ske snart revidere denne oppfat
ningen når en hører at arbeidet
med planeringen og grøftegravin
gen er utført aven mann som er
både blind og døv.

Det er den 32 år gamle Halfdan
L a l' sen, som i 10 års alderen
mistet synet ved en øyensykdom.
For lO år siden begynte han sin
utdannelse som møbeltapetserer
ved Blindeskolen og nå er han alt
så i full sving med å skaffe kone
og seg sjøl en vakker heim, sam
tidig som han vil få et hensikts
messig verksted i kjelleren.

Larsen var med i utgravingen
alt fra de første spadetakene, og
da tømmermannsarbeidet tok til,
fjernet Larsen en stor jordbakke
ved huset for å bruke den til pla
nering. Til og med trillebøren
håndterte han sikkert og fort så
snart plankevandringen var lagt
fram for ham. For tiden bor han
hos noen slektninger et par kilo
meter fra byggeplassen, og i den
første tiden fulgte kona, som så
vidt har gangsyn, ham fram til
nybygget, men i den siste tiden
har det ofte hendt at han har tatt
veien alene.

For noen år siden begynte også
hørselen å svikte, og for et års tid
siden ble han helt døv. Men det
skal mere til for å knekke en
mann av Halfdan Larsens støp
ning - hva ikke minst hans ar
beid ved nybygget er et godt vit
nemålom.
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Hjemmet for

I oktobe~dette år er det 50 år
siden Hjemmet for døve ble åpnet
på Nordstrand. Den først€ av de
g'amle døve kom dit 20. oktober
1898. Men forberedelsene var selv
følgelig gjort lenge før. Derfor
passet det godt å feire 50 års jubi
leet søndag 12. september. Det
skjedde ved en festgudstjeneste i
Vår Frelsers kirke om formidda
gen kl. 11 og om ettermiddagen
kl. 19 ved et vakkert møte i Uni
versitetets gamle festsal. Ved
begge leiligheter var plasser re
servert for de døve, og disse had
de innfunnet seg i meg'et stort an
tall til tross for at det samme dag
var et større stevne i Sandefjord
for døve, hvortil også mange fra
Oslo var reist. Alle sitteplasser i
den store kirken var på det, nær
meste opptatt og for de døves ved
kommende alt som var reservert
dem både i kirken og på univer
sitetet.

I kirken innledet domprost
Johs. 0. Die tri c h son som jo
er vel kjent for de døve som en
kjær gjest i deres egen kirke ved
flere høver, og pastor Bon n e
v i e-S ven d sen fungerte som
tolk for ham, da han bød de døve
velkommen i sin kirke. Bonnevie
Svendsen som hele tiden sto frem
me i koret, tolket også salmene og
holdt prekenen over dagens evan
g'elium, Joh. 11, 19-29 og særlig
over ordene i dette: «Jeg er opp
standelsen og livet». «Det var som
det kom nytt liv i de gamle salme
ne og litaniet. Med tegn og hånd
bevegelser ble ordene understre
ket og fikk nytt innhold for alle
de hørende som på denne måten
fikk oppleve gudstjenesten på to
så forskjellige språk», - sies det
i Morgenbladets referat.

Gudstjenesten ble avsluttet med
1. vers av salmen: «Min sjel, min
sjel, lov Herren».

Etterpå var det kollekt i kirke-
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døve 50 år

bøssene til inntekt for Hjemmets
arbeid.

Ved møtet i Universitetets gam
le festsal om aftenen var foruten
de mange døve også en rep'resen
tativ forsamling av hørende til
stede, blant dem statsminister
Einar G e r har d sen og biskop
Ber g gra v samt ekspedisjons
sjefene E. Boyesen, O. Devik
og Kr. Han s son fra Kirkede
partementet.

Pastor Bonnevie-Svendsen bød
først de fremmøtte hjertelig vel
kommen og uttalte sin glede over
at statsministeren også var kom
met og hadde lovet å tale til de
døve. Deretter gikk han over til å
fortelle om arbeidet blant de dø
ve. Han opplyste at det er 2200
døve i Norge, og da regnet han
bare med dem som var født døve
eller var blitt det som små. Og
han fortalte om de svære vansker
disse som er født døve har for å
tilegne seg endog bare det aller
nødvendigste kjennskap til det
muntlige språk. Derfor utfører
døveskolen et menneskeskapende
arbeid som totalt forandrer livet
for de fleste av dem. De blir dyk
tige og selverhvervende menne
sker. Hver gang noe slikt skjer
bør vi tenke på hvilke anstrengel
ser som ligger bak hvert enkelt til
felle. Men særlig på den tid da
Hjemmet for døve ble opprettet,
var det svært mange døve som ik
ke hadde fått noen undervisning,
både menn og kvinner, de fleste
gamle, rpen mange også yngre,
som hans far, Norges første døve
prest Conrad Sve n d sen, hadde
truffet på under sine reiser rundt
om i landet, og deres hjelpeløshet
og ofte helt ynkverdige stilling
gjorde et dypt inntrykk på ham.
Han følte at den eneste måte å
hjelpe dem på ville være å samle
dem i et h jern hvor de kunne bo
i lengere tid og få den pleie og
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den undervisning som man var
istand til å meddele dem. For dis
se var det da at Hjemmet på Nord
strand først ble opprettet. Pastor
Bonnevie Svendsen fortalte gri
pende eksempler på de erfaringer
som var gjort med enkelte av disse
mennesker og nevnte spesielt
noen som, tross de foruten å være
døve også var blinde, allikevel
under påvirkning av samværet og
undervisningen i Hjemmet hadde
fått sinnet opplatt for det glade
budskap som evangeliet om vår
himmelske far og vår frelser Jesus
Kristus er. Hjemmets utvidede
virksomhet etter hvert som årene
har gått, med undervisning og'
praktisk arbeid for døve på alle
alderstrin ble også omtalt. Likeså
vanskene for og med dem som ~å

gTunn av den isolasjon som døv
heten fører med seg er blitt sinns
syke og derfor helst bør komme
under spesiell behandling.

Gjennom de 50 år har 500 døve
bodd på Hjemmet i kortere eller
lengere t:id, mange også helt til
sin død. Budsjettet nå da Hjem
met også har opprettet filial på
Sukke i Andebu, er fra 150,000 til
200,000 kroner pr. år, og' av dette
må de to tredjedeler komme inn
i form av gaver. I løpet av de 50
år er det gitt halvannen million
kroner til Hjemmets drift.

Pastoren takket til slutt alle
dem som gjennom årene hadde
vist seg som Hjemmets venner og
gav så ordet til statsminister Ger
hardsen.

Statsministeren uttrykte først
det ønske at han hadde kunnet
tale for de døve. - Vi vet for lite
om de døve, sa han, men etter ta
len i kveld forstår vi mere av de
res vanskeligheter. Det er lenge
siden en tale har gjort så sterkt
inntrykk på meg, så mektig som
d€n var i all sin enkelhet. Det er
prisverdig at de døve kjemper seg
fram i samfunnet til tross for alle
vanskene. Samfunnet må legge
forholdene bedre til rette for dem,



Gården der menneske
stemmen mangler
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KARE HOLT:

Når en går fram mot Sukke i
Andebu, merker en at det er et
eller annet som mangler. Kanskje
en ikke blir klar over med det
samme hva det er: Kuraut, fugle
sang, øksehogg'? - Nei, en hører
det alt sammen. Likevel er det
gjennom øret en får den kjensla
av at ikke alt er som det skal væ
re. Da skjønner en at det er m e n
nes k e ste m men som er blitt
borte. En ser folk på jordene, en
kjører en hest, en annen hesjer
korn. Men ikke ett ord. Det er
som de skulle være idømt en
straff, at de ikke hadde lov til å
snakke,

så hver enkelt kan ta del i arbeids
livet. Det er mangel på arbeids
kraft i dag, og vi verdsetter derfor
i større grad enn før at vanføre,
blinde og døve kommer med i ar
beidslivet. Det er en plikt for oss
og samfunnet å støtte opp om det
te. -- Hjemmet ser denne oppga
ve som den viktigste. De som av
ensomheten blir syke på sinnet
må en forsøke å gi me~ing og mål.
Statsministeren takket dem som
har skapt og båret dette arbeid
og uttalte at den som gjennom
mange år har fått gjøre ett ulyk
kelig menneske lykkelig, har fått
utrettet mer enn de fleste. Jeg hå
per vi andre og samfunnet forstår
vår skyldighet overfor mennesker
som gjør en slik innsats, sa han,
og uttalte til slutt et varmt ønske
om alt godt for Hjemmet i dagene
og årene som kommer.

I pausen mellom talene var det
vakker musikk aven strykekvar
tet (fiolin og fiolincello).

Før man skiltes beklaget pastor
Bonnevie-Svendsen overfor de dø-
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Og en straff er det. Men -den
skyldes så visst ikke at de har
gjort noe galt. Kan et friskt men
neske i det hele tatt sette seg inn
i del: A være stengt inne i en ring
av ensomhet. Vår tankeevne byg
ger på språke( uten språk kan
det ikke bli noen abstrakt tenk
ning. Så er en født uten hørsel og
uten evne til å snakke. De andre
i hjemmet er normale. Alle andre
i bygda er det også. Det går en
eneste stakkar mellom tusen fri
ske, - han har de samme ånds
evner, det samme behov for å kom
me i kontakt med andre. Men han
kan ikke.

ve at han ikke denne gang kunne
innby alle til en fest som mandag
aften skulle holdes på Hjemmet,
da det ikke var mulig på denne
tid å ta imot så mange. Det, var
ikke plass. Men han håpet at en
anledning skulle by seg senere.
Det må jo helst bli på en tid da
aftenene er lyse og en kan ta den
fri luft og hagen til hjelp ..

Festen på Hjemmet ble holdt
om kvelden mandag som antydet.
Den var altså innskrenket til
Hjemmets beboere og av innbudne
var det bare Hjemmets styre og
noen få som gjennom alle år har
stått det nær. Men sikkert vil
festen bli et vakkert minne for
alle som fikk del i den. I forbin
delse med opplesningen av de
mottatte telegrammer forsto pa
stor Bonnevie-Svendsen også ved
hjelp av disse å gi glimt av Hjem
mets historie, idet han mintes
dets venner.

(Delvis etter avisreferater

ved H. D.).
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Musikk - den når dem ikke.
Fug-Iesang - de har sett fuglen
sitte på en kvist og åpne nebbet,
men at den sang? Den lille tingen
som en frisk kan glede seg over,
- at en mann som hogger ved et
stykke borte har øksa i været når
lyden når en - en slik ting som
på en måte kaster et skjær av hu
mor over livet, er fullstendig
ukjent for en døv. Og den lille
innsmigrende lyden som katten
gir fra seg når en bøyer seg ned
for å stryke den. Nei. Ikke noe av
dette er til for en døv.

En begynner å ane at det. er be
hov for det arbeidet som blir gjort
for de døve. Det blir - om en kan
si det så - ofte sagt for døve
øren, - men la det da bli sagt
enda en gang: Samfunnet har
plikter oVeTfor de ulykkelige som
hverken har fått evnen til å høre
eller til å snakke.

Den første døveprest i Skandi
navia, og en kan visst si i Nord·
Europa, var Conrad Svendsen. Han
begynte arbeidet sitt i 1893. Først
åtte år etter kom danskene i gang.
Etter hvert ble det gjort en del
for de døve rundt i landet, en fikk
døveskoler der svært mange av
dem kunne lære å lese og skrive.
Det ble også bygd et hjem for
døve på Nordstrand. Men så i be
gynnelsen av 1930-årene var ar
beidsløsheten stor blant de døve,
og da var det at gården Sukke i
Andebu, Vestfold, ble kjøpt og
innredet til arbeidshjem for døve.
Lenge var en av sØnnene til den
første døvepresten, Bonnevie
Svendsen, bestyrer på Sukke. I
1947 ble Gisle Johnson bestyrer,
han har i mange år arbeidet som
pedagog for de døve.

Sukke er en stor gård med mye
skog. Den har store, vakre fram
hus, gildt uthus og en nyoppsatt
internatbygning. For tiden er det
en 28-30 døve på hjemmet, men
det er beregnet til å ta 40 voksne
og like mange barn. Det med bar
na er et kapitel for seg, kan en si,
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for hjemmet har planer om å star
t e en skole for barn som har van
skelig- for å følge med i den van
lige døveundervisning-o Det vil bli
ti elever i første omgang. Dette
arbeidet er uhyre vanskelig 
først har en altså de vanlige pro
blemene når det gjelder døveun
dervisning, så kommer det i til
legg her at disse barna kan være
nervpse på grunn av at de har gått
for lenge i et miljø der det var
bare folk som hørte, - de ble en
somme og' kanske sinnslidende. En
ma prøve med alle midler å få
dem tilbake igjen - behandlingen
er individuell, men felles for dem
alle er at det kreves tålmodighet.
Læreren bruker tegn, lek, litt ar
beid, og smått om senn kan slike
ulykkelige barn bli så friske at de
kan sendes på vanlig døveskole og
bli riktig flinke i lesning og skriv
nmg.

år voksne døve kommer til
hjemmet kan de velge enten de vil
arbeide på jorda eller på snekker
verkstedet. Det er flere eksempler
pa at døve fra Sukke har blitt rik
tig flinke og har gått ut i arbeids
livet som fullt konkurransedyk
tige. I andre tilfelle fortsetter de
døve på Sukke. Det viktigste er at
de siadig er i kontakt med folk
som forstår dem, som kan snakke
med dem på deres språk. Skulle de
reise tilbake til sitt gamle miljø,
der kanskje ingen -skjønte døve
spraket_ ville de på ny bli like
ensomme, like ulykkelige som før.

Hjemmets viktigste oppgave er,
kan en si, å gi livet innhold for de
døve. Betyr det så skrekkelig mye
om ikke a Il e på hjemmet er i
stand til å levere en topp-produk
sjon, når bare det livet som fikk
en så ulykkelig- start, litt etter litt
blir fylt av noe som har mening
og som gjør at de også kjenner seg
som et ledd i maskineriet? Det
kan være noen høner som skal
passes og som en blir venn med,
noen stolbein som kanskje ingen
friske kan lage så fine og sterke.
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Dp. døve har kommet og kommer
fra alle kanter av landet - fra
fiskevær og fjellstuer, fra bakgår
der og villastrøk over hele landet.
Her på Sukke blir ensomheten
brutt. Her er praktisk talt alle i
samme stilling som dem - alle
snakker med fingrene, ingen tren
ger gå og tenke hver time på da
gen, at han ikke er som andre
mennesker.

Men også de som arbeider med
døvesaken har økonomiske van
skeligheter. Hjemstedskommune
ne gir kostbidrag til hjemmet,
men ellers drives arbeidet med
frivillige gaver. «Hjelpestikkene»
har gjort god nytte. Prisstignin
gen etter krigen har ikke gjort
det lettere med økonomien.

Det hender at døve gifter seg
og får barn, forteller bestyrer
Johnson. Og heldigvis er det. så at
de svært sjelden får døve barn.
Døvhet kan være arvelig, men
den springer da ofte over et par
generasjoner og slår ned på noen
i et fjernere ledd. I dag er det
Amerika som leder når det gjel
der døveundervisning. Både i Sve
rige og Danmark bruker myndig
hetene flere penger til døvearbei
det enn vi gjør. Gisle Johnson sier
at han kunne ha lyst til å invitere
en del stortingsmenn hit til Sukke
og fortelle dem om det arbeidet
som blir drevet her. For hva er
det egentlig stortingsmenn vet
om dette når alt kommer til alt?
Om en fylte en buss og duret i vei
til Andebu med folk fra alle par
tier, som så siden kunne ta saken
opp i Stortinget? Det måtte være
noe å tenke på. For det er dess
verre så at samfunnet har ikke i
tilstrekkelig grad gjort sin plikt
overfor de døve.

- Er det ikke noe nytt, rent
vitenskapelig sett, som kan hjelpe
de døve?

"
- Kanskje ikke nytt for så vidt.

Men det er helt sikkert at med
høreapparater kan det utrettes en
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masse. Mange døve har hørselsre
ster som kan utnyttes med gode
apparater. Det ville også være en
god hjelp på de vanlige døvesko
lene om det ble lettere om høre
apparater. Det er kommet noen,
men vi trenger flere.

- Operativt kan det kanskje
ikke g'jøres noe?

- Det er uhyre sjelden. Ofte er
hørenerven helt ødelagt.

Ja -' så går en ut igjen, klar til
å reise bort fra gården der men
neskestemmen mang-ler. Og igjen
hlir en slått av skjønnheten her på
Sukke, de slakke åsene omkring,
de frodige jordene, og de tusen
fargene nå når høsten er kommet.
Skjønnhet som middel i oppdragel
sen er ikke ukjent i de hørendes
verden heller. Men her er det enda
mer behov for det. De døve får
alle inntrykk gjennom øyet. Blom
ster kommer til å bety enda mer
for dem. Altså: Blomster her pa
Sukke, sier bestyrer Johnson. Tri
velige rom, farger, ingen kjensle
av tvang. Det de vil her på døve
hjemmet er å skape et h j em for
døve. Så enkelt er det. Men det
er også et uhyre vanskelig arbeid
og et som fortjener vår respekt.

(Etter «Dagbladet»).

RETT]~I.SE

Misjonsprest Borgenvink ber
oss ta inn en rettelse i «Tegn
og Tale» angående intervjuet med
«Dagsavisa» gjengitt i «Tegn og
Tale» nr. 8, side 267.

Der står: Siden arbeidet ble tatt
opp i mars i fjor er det samlet inn
30,000 kr. Det har nok sneket seg
inn en O formeget i «Dagsavisa».
Det skull~ nm'e 3000 kroner, men
selv det er jo strålende. 30,000
ville jo vært enda mer strålende,
ja fantastisk, men så langt har vi
ikke kommet - ennå! sier hr.
Borgenvink.

Red.
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redegjørelse for tegnspråkets

betydning og dets verdi

Psyke-kongress
Omkring bordet satt noen menn.

De var alvorlige og ikke mindre
korpulente. De hadde diskusjon,
og temaet var psyke. Svært ak
tuelt.

De satt og gestikulerte, vrengte
og' lemlestet alt som var for hån
den, hjerner, hjerter, lever, nyrer
og annet som har med psyke å
gjøre.

Dirigenten holdt på et hjerte
som slo taktfast, ikke så lite knir
kende, og det falt ikke gode ord
om det. Han sa at det var hardt
og eiet ikke samvittighet og sa vi
dere at det ikke var verdig til å
hete hjerte. Det viste seg altså at
det gikk an å være hjerteløs bok
stavelig talt. Det falt også mange
ufordelaktige ord om andre orga
ner. Hjernen syntes ikke å være
annet enn bare fyll. Av den drøs
set det ut noe som tydet på at
vedkommende hadde hatt høyere
skoleutdannelse, ja til og med
universi tetet. Høyst merkelig!
Hvordan kan det henge sammen?

Levrene var ikke friske, og det
så ut til at de skjulte nokså mye,
og det var mye galde i dem, - ja
rent for mye.

Nyrene var heller ikke bra. Det
var sørgelige saker. - De høyti
delige personer så nokså bekymret
ut. Det blir svær affære å få alt
i riktig' gjenge.

SOlli hf'I"I"el1~~ 'att ved dl't rundl'
bord og gestikulerte, følte en her
re plutselig at det var noe i veien
med ham, Han følte likesom noe
tomt i seg. Han syntes bokstavelig
tall Ilt h(l11 l11 ang-let na", S0m hfl.!'
!)!6i&l . ha l "eg. Han ku!~nt ikke
la være å fortelle andre om sin
ub~hagelige situasjon. Det viste
seg at elet var det samme tilfelle
med <:1118 som scd,t ved bordet. De
sa ut som spørsmålstegn og kunn.:..
ik1-:e' begripe bva elet l-:unnr-. kom.
me ;lY. Dp ;:;~ p.~ "Hl" h.1",rt"'r. hJ"'l"
neI', levrer og nyrer som la i en

Anskuelig

vitale

Der sies, at tegn er døves mors
arv! Vel; det er nok tatt etter H.
Jansens foredrag om tegnspråket
på 3. døves kongress i Trondheim
1924, antar jeg. Naturligvis har
nok døvebarns mødre måttet bru
ke geberder og tegn for å gjøre
barna oppmerksom på feil de gjør
eller også til oppmuntring om de
er snille.

Der er nok forskjellige oppfat
ninger i blant døvefolket om be
tydningen av tegn der daglig bru
kes. - For eks.: en «Ku» kan be
tegnes på to måter, enten med to
pekefingre foran pannen, en på
hver side stikkende ut som horn;

haug på bordet og begynte å føle
at de organer likesom tilhørte dem
selv.

Som på et slag gikk det opp for
dem alle samemn at det var deres
egne organer de hadde g-ransket.
Nå fikk de det plutselig travelt
for å skjule sine slette egenska
per. Alle organer på bordet spratt
opp i været og pilte sin vei, og på
et blunk var alt forsvunnet og'
bordet likesom blåst rent.

Det hersket en pinlig taushet.
Blodet flommet opp i ansiktet på
herrene, så de så ut som røde pio
ner. De reiste seg' og gikk ut i
~tillhet.

Hvordan gikk det for seg på
møtet? Jo, det var en herre som
hadde den oppgave å skaffe til
veie materialer til diskusjonsmø
tet, og han var spøkefull for ikke
& si ondskapsfull. Og' !a fram alt
som tilhørte dem som hadde det
ærefulle verv å granske.

Moral: Gransk sine egne før an
dres. l !)arentes (Sten ikke).

eller man antyder «melkning'»
med to knyttnever opp og ned
etter tur, - således kan det varie
:r:es for flere ords vedkommende.
Vi har nå ikke riktig tegn for
mann og kvinne. Man brukte
«skjegg» for mannens vedkom
mende og «langt hår» for kvin
nens. Det er sjelden å se mann
med skjegg og kvinne med langt
hår; så de gamle tegn er foreldet.

Jeg anbefaler, at der finnes
tegn for mann med «muskelstyr
ke» og «bløte former- for kvinner.
Hvorledes tegnene skal tydes, hå
per jeg den nye tegnkomite kan
greie det.

Nå, det viktigste av alt, er at
tegn for bindeord og grammatiske
ord må være i bestemte former~ ti
vi har ikke noe å avbilde dem med.
Det skulle være interessant å se
hvorledes det svenske, finske og
danske døve tyder ovennevnte ord,
ti de er nok forskjellige.

J eg talte med avdøde Knut
HassIer ved kongressen i Helsing
fors 1929 om å starte «Nordisk
tegnspråk». Han sa: «Det blir bare
til grødvelling'! Skal det bli noe,
så er det svenske tegnspråk best
og det er også smukkest av de 4
lands tegnspråk». tilføyet han.

Det svenske teg-n for «æble» er
()Ppl1olwt kin<l 111('(1 smil og peke
pa ~ine r~1de lepper. Sa rart det
ser ut! For os~, norske. døve kan
det misforståes, som å tyde usØm
melig. Det blir nok en vanskelig
0pPl!a\ "" f0 r komiteen å utarbeide
'3t fe!!':,~' te~nsprii!L 2å '1'J.82'J. l'J.'J.ecl

l'Otthet kan tilegne sig dem. For
de eldre cl~1Ve generasjoner blir
elet uvesentlig, ti de forts ·ttel'
med sine vante t.egn.

Dog ror il fremme kulturell opp
lysning i framtirlen fol' de ung'"
clOY>'E; 81~~-!d pr ff'!I"':' nordi:j!- tø.gn.
sprak meget viktig, - sa de med
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lett med deDet var så
døve, men -- TO BREVER

Kjære min ungdomsvenn!
Først vil jeg be om undskyld

ning for min underlige opptreden
under jubileumsfesten. Synet av
ditt nærvær brakte meg ut av l,i
kevekt og fikk meg til å gå
videre uten å hilse på deg. For å
si det rett ut flyktet jeg bokstave
lig fra deg og fra fest~n. Men da
gen etter festen innså jeg hvor
dum jeg var, for du er en av dem
som jeg må søke kontakt med.

Døm meg ikke for det jeg hadde
gjort for jeg har allerede fordømt
meg selv.' Jeg er trett, sliten, og
kan ikke samle tankene og det
eneste jeg forstår er at jeg tren
ger hjelp. - Hjelp meg. - Jeg
har fått høre at du har et landsted
og da ber jeg om et opphold hos
deg, for jeg trenger absolutt ro.

letthet kan omgåes med hver
andre i idrettsstevner og ellers
ved kongresser, landsmøter seg
imellom.

Tegnspråket har sin store verdi
for døve i omgangen med hver
andre, både i nnenlands og uten
lands. Det gjelder for dem i hele'
livet!

Tidligere avdøde og døve stu
dent og bokhandler Halvard Asche
houg sa: «at hva ste m men er
for hørende er te g n for døve».

J eg ser, at man har funnet et
tegn for Norge og det synes jeg
er bra. Alle fjell peker opp til
himmelen og vi har de høyeste
bergtopper enn våre naboland.

Det blir ,nå en æressak for ko
miteen å få istand et felles nor
disk tegnspråk til full tilfredshet
for alle parter og ønsker dem lyk
ke og hell til dette ansvarsfulle
verv.

Men jeg må også erkjenne at jeg
var en simpel forbryter mot Alise.
Herre Gud, bare det aldri var
hendt. Det var historien med
Alise som satte et punktum for
vårt vennskap.. Dette med Alise
hadde jeg fullstendig glemt og det
gikk over 2'0 år med solid karriere
for meg som frøhandler oppover
til fabrikkeier. Dessuten stiftet
jeg et politisk parti og gjennom
det fikk jeg enorm innflytelse
rundt i landet. Det gikk alt for
fint for meg, men bare det hadde
gått dårlig, ville det muligens ha
brakt meg til ettertanke om å leve
litt mer hederlig. Jeg var nok litt
for smart, men slike ting som å
hykle, snyte og alltid si bare halv
sannheter er ikke straffbart, men
tvert imot oppfattes som dyktig
het av mange.

For et år siden ble jeg plutselig
syk like før en meget viktig kon
feranse som skulle bringe 250 tu
sen kroner i min lomme, og jeg lå
bevisstløs i flere uker. Da jeg' en
delig kom i klar bevissthet, fant
jeg omgivelsen underlig', - så
stille som i et gravkapell. Plutse
lig forsto jeg at jeg ikke kunne
høre - jeg som et døvt menneske
-, å for et grufullt øyeblikk da
dette g'ikk opp for meg. Jeg for
sto ingen verdens ting av det som
ble snakket. Med et slag har skjeb
nen sparket meg ut av livet, ut av
menneskesamfunnet. Jeg var ra
sende på skjebnen, - hvorfor
skulle jeg som en fremstående
person med tallrike forbindelser
over hele landet bli døv? Hvorfor
ikke andre mer ubetydelige men
nesker som bare lever for sitt
hjem og arbeid på fabrikken?
Hvordan kan jeg gTeie å leve som
en skygge i mine omgivelser? En

sykesøster som ville være hygge
lig, satt ved siden av meg og skrev
samtaler med meg. Hun kom til
å nevne at hun hadde stått som
g'udmor for noen dager siden og
det lille vesen fikk navnet Alise.
Navnet Alise virket som dynamitt
i mine gravlagte minner og en hel
syndflod av dystre og skitne min
ner oversvømmet mitt sinn. Dag
og natt tenkte jeg det og det var
helt håpløst å komme ut av minne
nes kretsløp. Nettene var verst,
og det var som et usynlig vesen
førte meg tilbake i fortiden og
pekte «Sånn gjorde du». Til slutt
greide jeg ikke lenger, bant en
rem om halsen til sengen og skul
le gjøre et kast. Plutselig kom det
en innskytelse at jeg ikke hadde
rett til å stikke av på den måten
--- jeg må gjøre det godt igjen.
Jeg må finne Alise, - stakkars
Alise, så stygg jeg var mot henne.
Jeg har gjort mye tvilsomt, men
dette med Alise må gjøres opp før
jeg kan få fred.

Det var på hennes penger jeg
startet min karriere, og jeg skjøn
ner nå hvor god hun var. Hver
uke ga hun halvparten av sin lønn
til min utdannelse og hele sin
oppsparte kapital på flere tusen
kroner ga hun også da jeg begynte
med fabrikken. Hun grep meg i
løgn og fusk, men tilga meg, for
hun trodde på min hyklerske an
ger. På grunn av hennes døvhet
var det ingen sak og heller ikke
noen risiko å føre henne bak lyset.
J eg søkte forbindelser med andre
døve og det lønnte seg rikelig med
disse naive mennesker. Ja, det var
så lett med de døve, men jeg had
de ikke ventet å møte min «Ne
mesis». En dag fortalte Alise meg
at hun skulle ha barn og ha om
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at vi skulle gifte oss snarest. Ekte
skap med en døv dame var uten
kelig, derfor diktet jeg opp en hi
storie om utroskap og spilte som
rasende over at hun var meg utro.

. Hun gjennomskuet meg, men det
brydde jeg meg ikke om, for det
viktigste var å få folk på min si
de. Det lyktes, og jeg gikk fra
henne. Til min store overraskelse
kom du opp til mitt kontor, du
med din iskalde hjerne var blitt
bløt og krevde at jeg skulle hjelpe
henne. Jeg nektet som du vet,
men jeg glemte sent dine av
skjedsord - Lykke på reisen til
helvede, men før du kommer dit
skal du møte din nemesis.

Og så g'ikk alle årene til den
kvelden på festen da jeg flyktet
for deg, for jeg kunne ikke tåle
at du skulle oppdage min døvhet.
Det øsregnet voldsomt ute, men
jeg oppdaget det ik~e før jeg kom
helt hjem og merket at klærne
mine var helt gjennomvåte av reg
net. Var helt sanseløs av følelser
i hvirvelstorm og fortidens mørke
skygge presset på. Rart at jeg
som var en velbalansert dyktig
mann, skjelver så lett som et aspe
løv for den minste pust. Håper at
Alise lever og hun er den eneste
som jeg må få høre tilgivelse av.
Hvis du vet hvor hun er, så la det
bli et møte mellom oss i ditt hjem.
J eg må ha fred. La oss bli venner
som i ungdomstiden vår.

Hjelp meg.
Hilsen fra elin ungdomsveull.

Kjære Adolf.

'.lusen takk for brevet som over
rumplet oss aldeles, og det måtte
ta noen dager for oss å tenke over
saken. Vi ble enige om at du kan
ta en reise hit opp for å se hvor
den stedet ser ut, og liker du
hjemmet vårt, så er du velkom
men. Vi blir nok riktig gode ven
ner, men som i gamle dager med
ungdommens sværmeriske hengi
velse kan det nok ikke bli. Tiden
og livet har gjort. oss til menn, og
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da vil vennskapet bygges på sterk
samhørighetsfølelse. Synd at du
har det vondt, men her' oppe skal
vi få luftet ut alt vondt. Og solen
skal atter skinne.

J a, du var dum den gangen, for
det lønner seg aldri å bytte bort
kjærlighet hengivelse og ærlighet
med en karriere. Gjort er gjort, og
elet eneste som kan gjøres er å
gjøre mest mulig godt igjen.

Den gangen forgudet jeg deg,
men resultatene av din kynisme
mot Alise og døve skremte meg.
J eg så at min iskalde hjerne ikke
var annet enn en primitiv jeger
natur, og på ditt kontor virket din
hjerteløse holdning så sterkt på
meg at jeg fra den dagen besluttet
meg til å leve et langt mer heder
lig liv enn det livet vi to levde på.
Alise lever, og hun har det godt.
Men den tide!l da du gikk fra hen
ne, forsvant hun. Politiet fant
henne og vi gjorde hva vi kunne
for henne. Hun forsvant igjen,
men vi greidde å få henne hjem.
Hun var rasende og ville absolutt
være i fred. Hun fødte en gutt
som døde kort etter, og- hun selv
brøt enhver forbindelse med oss.
Vi måtte gi opp, for vi kunne ikke
forfølge henne på den måten. Et
ter et års studieopphold i utlan
det, kom jeg hjem og spurte straks
etter Alise. Jeg syntes at jeg måt
te hjelpe henne. Hun oppholdt seg
på «hjemmet for døve» og der be
søkte jeg henne. Hun var totalt
forandret, ansiktet var helt· ut
trykksløst, nesten som hugget i
sten og øynene var så fjerne. Jeg
prøvde å prate om noe hyggelig,
men det gikk ikke, og spurte uvil
kårlig flere ganger om hun kjente
meg. -- Jo, svarte hun bare. Da
jeg gikk, ba hun meg ikke fortelle
noe om besøket til familien hen
nes. Hun ønsket ikke å se dem.

Etter flere besøk greidde jeg å
få henne. hjem igjen. . For å få
henne til å interessere seg for noe,
lærte jeg henne norsk, engelsk
O.S.V., for på døveskolen lærer
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døve ikke så mye på grunn av ta
leøvelser som tar svært mye tid.
Jeg lærte å kjenne hennes inner
ste vesen, og hennes likefremme
ærlighet uten noe kompromiss
grep meg sterkt. Jeg ble gla i
henne, og gjennom henne kom jeg
inn i døves verden. Det var umu
lig å Ja være å bli grepet av døves
sjel. Så myke og bløte i sinn og
sjel og de kan nesten ikke si nei
til svære krav, når de settes fram
med vennlighet. Bare folk med Øm
samvittigheter skikket til å ar
beide blant dem. Alise ble min
hustru, og døve ansatte meg som
konsulent. Bedre arbeidsgiver kan
jeg ikke få, for døve liker ikke å
opptre som overordnet og behand
ler meg som kamerat. Døve er ik
ke naive som du skrev i brevet,
men på grunn av manglende
kjennskap til forskjellige ting
gjør at de blir nødt til å godta
uttalelser av folk med påstand
om kyndighet. Min oppgave som
konsulent blir å skaffe mest mu
lig opplysninger til døve, og de
setter størst pris på hjelp til selv
hjelp. Alt dette kan vi diskutere
om når vi kommer sammen.

Skal hilse fra Alise og si at hun
har glemt alt det vonde, for hun
har funnet lykken. Hun vil ikke
høre noe mer om din erkjennelse,
for alt er tilgitt. Vi og våre tre
barn, to guter og en jente skal
lære deg tegnspråkets uttrykks
fulle fakter. Vi skal også skaffe
deg noen gode døve til venner.

Ha det bra vennen min. Hjerte
lig velkommen. For et underlig
møte etter så mange år, men det
skal bli en hyggelig tid for oss
alle.

Beste hilsener fra Hans.
W.Scnr.-

Glemt på landsmøtet.
Diverse avglemte saker under

landsmøtet, funnet på Døveskolen.
Disse kan fåes mot legitimasjon
hos T. Simonsen adr. Den off. sko
le for døve, Bispegt. 9 b Tr.heim.
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.nøve fra Oslo på biltur til Sandefjord.

.Oslo Døveforenings tur
til Sandefjord

kr. 2

2
2

.)

har mottattFølgende personer
utfordring.
Ingeborg Hansen
Elsa Lysne1;
Marit Herland
Olivia Olsen .

Hjertelig takk.

Wilhelm Srhrøfler.

Kronerulling.

KRONERUUJNG

Anker Gusfre har betalt kr. 10,
utfordrer Håkon Karlsen, Jens
Jacohsen. Torbj'.'il"P Goffemr Nid·
:o p.1J..

strålende mottagelse vi fikk og
Arne Petterson svarte med å Øn
ske oss velkommen, og håpet be
dre neste gang', da flere av fore
ningens medlemmer var reist til
Larvik der det var fest for døve
hos Frelsesarmeen samme dag. Vi
samledes nå i bussen igjen for å
begynne på tilbakereisen. Vi stop
pet atter på døveskolen, hvor en
døv skolepike derfra, Astrid Grin
dalen. en datter til min kones sø
ster, fikk kjøre med oss et stykke
ut i byen. Det begynte nå å mørk
ne, lyskasterne på bilen bleient
da vi nærmet oss Drammen hvor
vi ankom kl. 21.30. Etter først å
ha spist og hvilt oss litt på byens
kafeer begynte vi på hjemturen
til Oslo' hvor vi ankom utenfor
døveforeQingen kl. 23. Tur,en ble
på alle måter meget vellykket. Vi
som var med på turen skylder fru
Strømme og hr. Skoglund stor
takk fordi de ville påta seg å være
ledere og dette gjorde de også til
stor gagn for oss alle, og dernest
en takk til Schøiens Bilcentraler
for den oppmerksomliet de viste
oss døve, ved å leie oss en av sine
busser til turen.

Peller Andersen.

FOLLESTAD .& CO AlS

oT ," I;'~ A T L N " . «>J. 0\

GODT UTVALG

Yinterfrakker (Ig Ulstre

vakre hytte. Her ble vi mottatt av
formannen Arne Petterson og hyt
tesjefen Thor Homanberg. Hytten
lig'ger vakkert til like ved fjorden
og med skog på den andre siden,
et riktig' paradis for døve fra
Vestfold. Fru Strømme kokte god
kaffe, og med vår medbragte niste
spiste vi oss gode og mette. Etter
å ha tilbrag·t flere hyggelige timer
på hytta og i dens omgivelser lak
ket det til at vi måtte bryte opp
og vende hjemover igjen. Men
først holdt Carlstrøm en kort tale
og sa bl. a. at alle døve har inte
resse av å se hvordan andre har
det. VesHold døveforening' ikke
unntatt. og' roste forC'nillg-en mer!
sin vakre hytte. og takket på Os
lo døveforenings vegne for den

Det silregnet fra en mørkegrå
himmel fra morgenen av, da Oslo
Døveforening skulle arrangere sin
tur til Sandefjord søndag den 12.
september. Vi kom sammen uten
for foreningen kl. 8.30 morgen,
hvilken også starten skulle foregå,
men av forskjellige grunner ble
den utsatt til kl. 9. Vi fikk leie en
av Schøiens store turistbusser for
anledningen. Vi var i alt, 44 passa
sjerer pluss de 2 dyktige ledere
på turen, fru Marit Strømme og
hr. Olaf Skoglund. Vi hadde av og
til noe regn i begynnelsen, men
da vi kom oppover til Asker he
gynte sol n å titte fram, og ~idcn

hadde vi oppholrl~v;vr på hC'1c tu
ren.

Første stans på turen var Hol
mestrand, ved bestyrer Brekkes
elskverdighet beså vi døveskolen
')g s!1nkket. med ma11 -.•~ [ty ryar!!"
Vaktmeste!'c!1 k !T' !ned;:; bøtt 1

fulle med pærer som vi skulle for
syne oss av. Så var na visitten for
bi. og vi steg atter inn i bussen
og kjørte videre til Sandefjord
hvor vi ankom kl. 13.30. Etter
først il ha spist middag i bve!1 01;;:

sdt 1)3 Iwalmuseet., g]kl~ tUF-'n

opp til Vestfold Døveforenings
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Konkurranse i bridge
Oslo-Stockholm IDRETT

Norge 95 Dansk provinslag 82

Norge vant friidrettslandskampen

mot Danmark

Endre Grytnes
og dansken V. Christensen.

Det var med stor interesse vi
imøteså fri-idrettskampen i Oden
se mellom det danske provinslag
og Norg'e. Det gikk som vi båpet,
Norge \"ant. Tross det dårlige vær,
elet øsreg'net fra morgenen av, ble
elet sat.t hele fem nye norske re
korder! To av dem noterte Knut
Smedsgaard seg for samt Grytenes
og Birgit Rafoss en hver og så var
ik 1<e damene snauere enn at de
vartet opp mecl ny rekord i 4 x 100
m stafett.

Det var en del forfall på det
norske laget, men det gikk tross
clette me;:;et g·odt. Det hadde jo
v<crt mere interessant å møte et
rent dansk landslag cia kampen
med et provinshold ikke gir ut
trykk for danskenes virkelige
styrke. Først når to helt rene
landslag møtes. kan vi fullt ut be
dømme styrkeforholdet mellom de

H. C. Liudgaard.

Birgit Rafoss.

Oslolaget vant altså første aksje
i premien med 277 points mot 20:3
og skulle ha gode utsikter til il.

'vinne returkampen som g'år i
Stockholm i begynnelsen av no
vember måned.

Klubbens damevenner gjorde et
st<>rt arbeid for å skape hygge for
gjestene og få dem til å trives, og
de lot til å lykkes over all forvent
ning med det, De har sin store an
del i det gode utfall av besøket.
særlig må nevnes fru Aslaug Ol
sen og frk. Edel Herlofsson som
slet noe aldeles enestående for å
få det hele vel i havn. Klubben
ber dem motta vår alles beste
takk.

277 points

Stockholmslaget:
]. Rune Pernov-C. Liljevahl

39 + 44 - 83 points
2. Stig J acobson-S. Bohm

46 + 29 -75 »
3. P. Anderson - Eric Wiede

20 + 25 - 45 »

203 points

Lørdag 15. mai ble det holdt en
bykamp i bridge mellom Stock
holm og Oslo. Den var imøtesett
med store forventninger av Døves
Bridgeklubb i Oslo, som her for
første gang skulle få anledning til
å prØve krefter med et utenlandsk
lag. Forberedelsene hadde da også
vært omfattende og treningen in
tens for å kunne by størst mulig
motstand.

Til kampen var satt opp en van
drepremie som skal vinnes to gan
ge. Stockholmerne hadde nok god
lyst på å ta den første aksjen i
premien for de kom med et godt
lag'. Det viste seg imidlertid at
Oslolaget var bedre samspilt. og
med bedre meldeteknikk, så alt
etter første runde hadde de sikret
seg' et forsprang, dette øket yt
terligere i annen runde. Kampen
var allikevel spennende og god og
stockholmerne viste seg å være et
ualminnelig' hyggelig bekjentskap
som det var en stor glede å spille
mot.

Da hvert lag best<> av 6 spillere
matte man spille etter system
Howell med alle par mot alle. Det
endelige resultat ble:
Oslolaget:
1. Joh. Larsen--Hj. Lindgaard

47 + ,50 - 97 points
2, N. Vikene-Y. Olsen

50 + 43 - 93 »
3. G. Bråthen- O. Sundet

38 + 49 - 87 »
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3,00
2,80
2,50

11,9
12:,4
12,5
12,6

1,70
1,55
1,50
1,45

16,35
15,38

3. E. Møller, D.
4. E. Herland, N.
4- x 100 11\ stafett.
Norge 59,4 (ny norsk rek.)
Danmark 60,5

Fi.Jo.

Bykamp
Bergens Døve I. K.

stavanger Døves I. F.
Den avgjørende dyst om vandre

pokalen mellom ovennevnte lag
gikk på Stavanger stadion lørdag'
18. september. Trass i den tunge
banen og en generende vind som
blåste på tvers av banen ble det
oppnådd meget gode resultater
«sett med døve øyne». For å begyn
ne med første øvelse, 100 m. løp.
Her ble det et hardt oppgjør mel
lom Nils Bjørø, Bergen og lngv.
Sinnes, Stavanger. Sinnes som var
siste mann ut av gropen klarte
ved en flott finish på de siste met
rene å komme opp på siden av
Bjørø. Men denne klarte å kaste
seg foran i mål.

På 400 m. var det derimot ingen
tvil om hvem som ville vinne. Bjø
rø ledet løpet fra start til mål
og vant løpet på 54,8 uten å ta seg
ut. Hadde han villet kunne han
uten tvil ha presset tiden atskilli
ge tiendedelssekunder ned. På an
nen plass kom G. Rafoss og så Sin
nes. Sinnes tid er ny rekord for
juniors. I lengde var Bergenserne'
Grytnes og Bjørø helt overlegne
og vant som de ville. Grytnes had
de for øvrig et hopp som var ube
tydelig dødt på omlag'6,50 m. Ku
lestøt ble tatt av E. Koppen med
10,95. Diskos og spydkastene ble
sterkt sjenert av vinden som gikk
på tvers av kastene. Og resultate
ne ble så som så.

Av dem som deltok ved dette
stevnet la en mest merke til Gryt
nes og Bjørø blant bergenserne.
Grytnes er så godt kjent fra før at
noen presentasjon skulle være
unødvendig. Bjørø derimot som

5,79
5,56

55,8'
56,4
56,8
57,6

11,9
12,0
12,0
12,2

4,61
4,01
4,00
3,80

1,30
1,25
1,15
1,15

41,21
41,19
39,80
38,78

21,78
20,61

3,42,2
3,47,8

3.Holger Johansen, D.
4. H. Trap. D.
](ule.
l. Knut Smedsgaard, N. 11,37

Ny norsk rek.)
2. Karl Sørensen, D. 11,20
3. Einar Koppen, N. 10,37
4. Harry Trap, D. 9,71
400 m.
l. Søren Fjordbak, D.
2. Gabr. Rafoss, N.
3. Einar Koppen, N.
4. Axel Olsen, D.

])jsllOs.
l. Knut Smedsgaard, N. 35,61

(Ny norsk rek.)
2. Karl Sørensen, D. 33,36
3. Endre Grytnes, N. 31,34
4. Børge Nilsen, D. 29,51

~l)yd.

1. Olav Vik, N.
2. Knut Smedsgaard, N.
3. Kai Hansen, D.
4. Børge Nilsen, D.

1500 m stafett.
l. Danmark
2. Norge

DauleI'.
80 m.
l. Bjørg Wroldsen, N.
2. Ellen Møller, D.
3. Margit Bølstad, N.
4. Asta Mogensen, D.

Høyde.
1. Ellen Møller D.
2. Birgit Rafoss, N.
3. A. Mogensen, D.
4. M. Bølstad, N.

IJengde.
1. E. Møller, D.
2. B. Wroldsen, N.
3. Eva Herland, N.
4. Edith Knudsen, D.
}(ule.
1. Birgit Rafoss, N. 9,75

(Ny norsk rek.)
2. Marie Hansen, D. 9,24

(Ny dansk rek.)
8,60
7,91

3. E. Møller, D.
4. Eva Herland, N.

mslws.
1. Marie Hansen, D.
2. B. Rafoss, N.

4,29,8
4,30,0
4,33,2
4,34,4

Knue Smedsgård.

to lands fri-idrettsutøvere. Det er
å håpe at våre danske idrettska
merater snart må finne hverandre
i et forbund, da vil vi nok få se
en kamp som ville bli uhyr,e spen
nende og som ikke ville være av
gjort før i siste øvelse.

Vi gjengir her resultatene:
Herrer:

] 00 Ul.

l. Holger Johansen, D.
2. Axel Olsen, D.
3. G. Rafoss, N.
4. Einar Koppen, N.
Høyde.
l. Endre Grytnes, N.
2. Knut Smedsgaard, N.
3. Harry Trap, D.
4. Chr. Møller, D.
Stav.
l. Børge Nilsen, D.
2. E. Grytnes, N.
3. Olav Vik, N.
lllO0 m.
1. Finn Gjøen, Norge
2. Børge Rasmussen, D.
3. Chr. Møller, D.
4. Kaare 8medsgaard, N.
JJengde.
l. K Grytnes, N. ny rek.) 6,27
2. Knut Smedsgaard 6,05
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eplegTøt med melk. Etter at fri
kaseen var vederfart all rettfer
dighet opplyste Kjølleberg at Kar
sten Samuelsen var oppnevnt som
kveldens toastmaster. Etterat Sa
muelsen i humoristiske vendinger
hadde takket for tilliten brakte
selvsamme herre en hilsen til Ber
gens Døve Idrettsforening og
takket for det gode samarbeide i
årene som var gått. Ordet ble så
gitt til Bergens Døve Idrettsfore
nings formann hr. Harald Nesse
som takket Stavanger Døve
Idrettsforening for innbydelsen
til denne fest og lovet at Bergen
serne bestandig ville arbeide for
et godt samarbeide for begge lag.

Man ble så servert eplegrøt. Et
terat Samuelsen hadde takket for
maten ble gulvet ryddet til dans.
Og at de døve kunne danse fikk
man syn for. Før kaffen ble det
premieutdeling. Pokalen til beste
resultat i løp tilfalt Nils Bjørø,
Bergen. Bestemannspokalen i
hopp tilfalt Endre Grytnes, Ber
gen. Ingvald Sinnes, Stavanger
fikk pokalen til den som klarte og
sette ny rekord. Og hans 56,3 ble
belønnet med en pokal. Etter at
en hadde styrket seg med kaffe og'
kaker gikk dansen over tilje til de
sene nat.tetimer.

Og det var samstemmighet både
blant bergenserne og de andre
utenbysdeltakere at det i alle de
ler hadde være en vellykket fest.
Og en spesiell takk må en gi til
festkomiteens formann hr. Bernt
Kjølleberg. Thlltaker.

6,03
6,01
5,64
5,42

5'6,2
56,3
57,3

1,6'5
1,55
1,47

38,75
38,23
34,80
34,78

10,95
10,15
9,58

31,58
26,60

Ka-Sa.

:FUA S'I'AVANGBR

Etter endt idrettskonkurranse
lørdag 18. sept. arrangerte Sta
vanger Døve Idrettsforening fest
med middag i håndverksvennenes
forening.

I alt var det samlet ca. 70 døve
da fest.en tok til. Etter at mann
hadde satt seg' til bords ønsket
formannen Bernt Kjølleberg i
festkomiteen alle velkommen.
Spesielt dem fra Bergen.

Kveldens meny bestod av lam
mefrikase med grønnsaker, og så

2. Hafoss, Stavanger
3. L Sinnes, StavaQger
4. E. Koppen, Bergen

Lengde.
1. E. Grytnes, Bergen
2. N. Bjørø, Bergen
3. G. Rafoss, Stavanger
4. T. Ropeid, Stavanger

Høyde.
1. E. Grytnes, Bergen
2. N. Bjørø, Bergen
3, G. Rafoss, Stavanger

I{ule.
1. E. Koppen, Bergen
2. G. Rafoss, Stavanger
3. E. Grytnes, Bergen

Spyd.
1. K. Samuelsen, Stavanger
2. E. Grytnes, Bergen
3. N. Bjørø, Bergen
4. G. Rafoss, Stavanger

])iskos.
1. E. Grytnes, Bergen
2. E. Koppen, Bergen

lor første gang tevler blant de
døve er en lovende. kar. Han del
tok i nesten alle øvelser og opp
nådde fine resultater. Men det var
allikevel i løpet over 400 m. at en
la mest merke til ham. Av de dø
ve løpere jeg hittil har sett, løper
han mest riktåg. I ham har Norge
fått en som kan ta opp konkurran
sen med de beste døve idretts
menn i verden ved neste års Olym
piade i Kjøbenhavn.

8tavangerguttene Rafoss og Sin
nes gjorde også et godt inntrykk.
Rafoss som hadde vært så uheldig
å ødelegge kneet sitt et par dager
før konkurransen stilte allikevel
opp for å skaffe sin klubb points.
Og at han allikevel klarte 56,2 må ,
en si var godt gjort.

Ingvald Sinnes som' for første
gang begynte med friidrett i som
mer har forbedret sine tider be
traktelig siden da og er et emne
som det må tas vare på.

Alt i alt må en si at dette stev
net g'a oss håp om at en ny æra
,er i anmarsj innen døveidretten.
Bykampen ble vunnet av Bergen
med 48 points - Stavanger 29
points. Vandrepokalen ble så tatt
av Berg'en til odel og eie.

IlesnItittene:
] 00 lill.

1. N. Bjørø, Bergen 12
2. L Sinnes, Stavang'er 12,1
3. E. Grytnes, Berg-en 12,3
4. Rafoss, Stavanger 12,3

400 m.
1. N. Bjørø, Bergen 54,8

1Vt-dP/ de døtJ-e i~ aJJuid!
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72 pt.
71 »

3 skutld ligg. 100 .Dl 1 Yz minn.
(2. kl. l kIl. 2 lig·g.)

1. Kjell Haukedalen (15 år) 28 pt.
2. Sigv. Voll 27 »
2. Johan Solbo 27 »
2. A. Gusfre 27 »
5. A. Haukedalen (2. kL) 25 »

El'teskytillg.
;; s1w(1.1 ligg 100 m. 20 delt skive.

2 skudd st. 2 kn. 2 ligg. 300 m.
1. A. N. Haukedalen 97+41~138
2. A. Gusfre 94+36=130
3. Kolbjørn Strømnes 83+39=122
4. Sigv. Voll 92+29=121
5. Kjell Haukedalen 92+27=119

55 »
46 »
40 »

58 »
57 »

3. Helge Martinsen
4. Anker Gusfre

Grunnlllget.
1. A. N. Haukedalen
2. J. Solbø
3. Anker Gusfre

2 sklidd s·. 21m. 2 ligg. 100 m.
(2. Id. 2 st. 3 kn. 1 lig.)

1. A Haukedalen (2 kL) 53
1. A. Gusfre 53
3. Johan Solbø 49
4. Åge Pedersen 46
4. Sigv. Voll 46

3 sIwdll Sit. 3 kn. 4 ligg 100 m.
2 kl. 3. st. 4 kn. 3 ligg.)

1. A. N. Haukedalen 85
2. Nils Vikene 83
3. Sigv. Voll 82
4.•Johan Solbø 79
4. Olav Skoglund 79
4. A. Gusfre 79

ValHll'ellokaIen.
;) skutld st. 5 kn. 5 ligg. lOa m.
1. A. N. Haukedalen 142
2. Sigv. Voll 121
3. lI. C. Lindgård 119
4. A. Gusfre 112
5. Kjell Haukedalen 110

A. N. Haukedalen vant pokalen
til odel og eie. De 5 beste får skyt
terlagets minnebeger, Haukeda
lens resultat her var meget godt
idet han skjøt åtte blinker (tiere)
seks 9 og en 8.

Refel'ent,

ble overlatt å ordne med dette.
Det ble også en lang disku

sjon om fotball skulle opptas på
programmet. Da flere av delta
gerne var imot fotball, ble det en
lang diskusjon om dette emnet.
Samuelsen mente at fotballen ik
ke kunne settes utenfor da enhver
fotballspiller også er medlem av
foreningene. Man besluttet så at
fotballavdelingene innen de re
spektive foreninger skulle ordne
med dette. Svømningen ble også
diskutert på møtet. Da det ikke
er så overvettes mange svømm.ere
blant de døve på Vestlandet, ble
det besluttet å se tiden an med
hensyn til svømningen.

Møtet som ble utmerket ledet
av Karsten Samuelsen, foregikk
på en utmerket måte, og diskusjo
nene var preget av saklighet. Før
møtets slutt takket hr. Samuelsen
bergenserne for frammøtet og øn
sket Bergen tillykke med neste
års arrangement av VestIandsme
sterskapet og takket for godt sam
arbeide i årene som var gått.

Oslo Døves skytterlag har nå aV
sluttet sesongen for 1948. Stort
sett kan laget være tilfreds med
resultatene, Men de nye diopter
sikter har ennå flere skyttere
vanskelig' for å håndtere, således
at flere har skutt seg bort. En
vil her be skytterne å hjelpe hver
andre inntil disse vanskeligheter
er overvunnet.

Mesterskapet ble igjen vunnet
av A. N. Haukedalen med 127 pt.
Han fikk dessuten første aksje i
g-runnlagpokalen.

Resultatene for de beste ble:

5 skudd kn. 5 ligg. 3()0 m.
1. A. N. Haukedalen
2. Johan Solbø

Stavanger Døve Idrettsforening
hadde søndag 19 september inn
budt Bergens Døve Idrettsklubb
til møte i Stavanger Døve fore
nings lokale. Da Bergens Døve
Idrettsklubb nå har tatt den opp
satte vandrepokal til odel og eie,
var dette møte satt for at man
skulle prøve å få istand et Vest
landsmesterskap for døve her på
Vestlandet, for at det gode samar
beide skulle kunne fortsette. For
slag fra Samuelsen fra Stavanger
om opprettelse aven Vestlandsk
Døve Idrettskrets ble en del disku
t.ert. Harald Nesse, Bergen mente
at det ikke var nødvendig med
noen krets. Samuelsen derimot
mente at for å få litt mere over
sikt over hva et Vestlandsmester
skap eller eventuelt en landsdels
kamp mot utenlandske døvelag
krever, burde en ha et styre som
kunne arbeide selvstendig med
disse ting. Samuelsens forslag ble
så vedtatt. Og til formann i dette
styret ble av Nesse foreslått Sa
muelsen. Men Samuelsen foreslo
Rafoss som formann, mens han
selv overtok sekretærjobben. Vi
dere ble valgt fra Bergens side,
Harald Nesse og Sverre Bjørø.

På møtet ble man enige om å
inndele Vestlandet i 2 soner. Den
nordlige og sydlige, slik at det
blir lettere å få oversikt over hvil
ken forening de døve på Vestlan
det burde melde' seg inn i. Det
valgte styret fikk i oppdrag" å søke
de danske klubbene Dan og Olym
pia om en friidrettsmatch mellom
dem og Vestlandet.

Det første Vestlandsmesterskap
for døve ble besluttet henlagt til
Bergen med Bergens Døve Idretts
klubb som arrangør. Følgende
øvelser ble besluttet brukt. For
herrer: 100 - 400 m. løp, kule,
diskos, høyde, lengde, spyd og 1000
m. stafett. For damer: 60 m. 200
m. løp, kule, lengde, høydesprang.
Forslag fra Bergen om å starte en
sportsavis for døve på Vestlandet
vant stort bifalL Og bergenserne



Arnulf Pedersen,
Skådalens Døveskole.

Æresbev.isning
til vår finske kollega.

Red.
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6. g. 1 par silkestrømper
7. g. 1 par silkestrømper
8. g. l par silkestrømper

Redaktør Rurik Pitkanen i det
finske forbundsblad «Kuuromyk
kain Lehti» er blitt dekorert med
Finnlands Legion Ordens Ridder
kors av 1. grad.

«Tegn Og Tale» gratulerer med
hedersbevisningen!

Oj.\· tn'kllillg for Dø\"es Id ,'etts
Idlll1b, Rel'g"en, utlodning 19-18.

1. g. 1 radio loddnr. 1643
2. g. 1 herresykkel 6424
3. g. 1 herrearmbåndsur 567
4. g. 1 par herrebeksømsko 6537
5. g. 6 skjeer 6 gafler og 6 teskjeer

4143
3986

934
4365

Riktig trekning bevitnes av
Overbetjent Nøkleby

Betjent Trondsen
ved Bergens politikammer

H. Nesse.

Ved henvendelse til Harald Nes
se, Repslagergt. 8, Bergen kan
gjenstandene besørges sendt i il
vinnerne, men da må loddseddel
sammen med navn og adresse inn
sendes. Helst r,ekomandert.

Bergen den 16. sept, 1948.

EN FLO'fT PUESTASJON
Ved Høibråten idrettsforenings

nattorienteringsløp besatte Rag
nar Voll og Gunnar Iversen 3dje
plassen foran flere av landets be
ste løpere.

Godt gjort!

frO m. Store gutter.

1. Arnulf Pedersen 8,4
2. Rolf Hansen 8,5
3. Trygve Hansen 9,3

HO 1I1.løll. Smil g"ntter
1 Kjell Honnemyr 10,3
2. Halvor Langeland 10,9
0. Peder Nyse1.h 10,9

T...cu g-tl el10 Il Il. Store b'"lltter.
1. Arnulf Pedersen 5,27
2. Rolf Hansen 4,59
3. Tryg've Hansen 4,14
4. Per Byvold 3,59

LClIj.\·,lelIOlll). Små g-utter.
1. Peder Nyseth 3,53
2. Ingvald Trondsen 3.34
3. Ole Undlien 3,04

HI,yllc. I'lmå g"lItter'.

1. Ingvald Trondsen 1,11
2. Ole Undlien 1,00
2. Kjell Honnemyr 1,00
2. Peder Nyseth 1,00
5. Halle Angeltveit 0,91
6. Halvor Lang'eland 0,82

TEGN OG TALE

Ifnlestøt. Storc guttcr.

1. Arnulf Pedersen 11,46
2. Trygve Hansen 9,24
3. Rolf Hansen 8,84.. "'~.. 4. Helge Tufte 6,20
5. Kristian Sørensen 6,00
6. Per Eyvold 5,85

Høyile. Stol'e gutt.el'.
1. Arnulf Pedersen 1,51

(Ny skolerekord)
2. Rolf Hansen 1,40
:1. Trygve Hansen 1,2{)
4. Helge Tufte 1,16
5. Per Byvold 1,11

I :, rr

Skådalen ,
døveskole

Nr. 10

Guttene ved Skådalen døveskole
er meg'et interesser le i frriidrett.
På skolestevnet i høst ble det opp
nådd jevnt g'ode resultater. I en
klasse for seg står Arnulf Peder
sen (7. klasse). Han er et meget
lovende emne. og blir nok med ti
den en god forsterkning for de
dove i idretten. Han er like allsi
dig og lovende som Knut Smeds
g'ård, og vi får håpe at han i lik
het med ham, innfrir forventnin
g'ene. Han har også konkurrert en
del med hørende i høst. I K.F.U.
M.s stevne på Jordal fikk han 4.
pr. i lengde, på 5,47 m. Det var
stor deltag'else fra Syd-Norge. På
stevne i Sandvika fikk han bronse
medalje i lengde på 5,14 m. h.øyde
1.50. Han vant klubbmesterskapet
i Bul's guttegruppe både i lengde
og høyde, på 5,62 og 1,48 m. Det er
resultater som ville gitt ham gode
plassering'er i Norgesmesterskapet
for døve. -- Blir han døveolympi
adens yngste deltager i Kjøben-
havn? T.
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'I'm'stein Sunons(>l1

For komiteen

Gl. Kongevei 9, Tr.heim

roman

2 pt.
1 »
O »

Pol;:allwlII})en ]f14R.

Kl. Å.

Robinson Crusoe er en av ver
denslitteraturens mest leste un
derholdningsromer, men bare få
vet at romanens forfatter, Daniel
Defoe, hadde en vel så eventyrlig
skjebne som hovedpersonen i bo
ken. Han var født 1660 i London.
faren som var slakter, lot ham ut
danne som dissenterprest. Men
istedenfor på prekestolen finner
vi Daniel noen tid senere bak dis
ken i en strømpeforretning. Men
han ble ikke lenge der; han drog
ut på eventyr i Spania og' Portu
gal. deltok i kriger og gjennom
streifet Frankrike og Tyskland.
Så kom han tilbake til London og
prøvde seg' som kjøpmann. Men

En verdensberømt

[{l. B.
1. A. Torstad 1 pt.
2. H. Fonclh O »

I finalen mellom Ankile og Tor
stad vant Ankile og' tok dermed
sin tredje og siste aksje i pokalen.

«Bråk».

Fm «Tr.heillls Dø,'efol'(·uing'.

50 års fest avholdes på hotell
«Bristol» fredag den 5. novbl'. kl.
18 i forbindelse med Bededagshel
gen. De som vil være med bør mel
de fra 1 uke før, og dere langveis
fra helst telegrafisk, da dette nr.
kommer dere sent ihende. Varm
mat og kaffe kr. 11.00 pr. p.erson.

Vel møtt. Losji må dere skaffe
selv.

1. Ankile
2. Moslet
3. Hansen

1. og klubbm. A. Mosleth 4 pL
2. K. Næss 3 »
3. H. Hansen 2 »
4. A. Tårstad 1 »
5. H. Forseth O »

1(1. II.
1. E. Ohna, Bergen 3 pt.
2. Marceliusen. Stavanger 2»
3. Hagen. Namdalen 1 »
4. A. Hemming·sen. Tromsø O »

NOI'gesmc~tel'sknpet sjuk1.
for døve.

lil. J.
1. og norgesmester: H. Mar-

tinsen, Oslo 4 p t.
2. A. Mosleth, Trondheim 312 »

3. R. Seim, Berg.en 3»
3. T. Skjørestad, Stavanger 3 »
5. H. Hansen, Trondheim 1%-
6. H. Karlsen, Oslo O»

,
Klubbmesterskapet. 1948.

spillere ble forhøyet til kr. 3.-.
For alle andre er kontingenten kl.
2.-. Videre ble det besluttet opp
satt en ny vandrepokal. Pokalen
må vinnes 3 ganger. Likeledes ble
det vedtatt å sette opp en turne
ringspokal som skal tilfalle 'den
spiller som i en sesong har opp
nådd flest poeng i sesong,ens tur
neringer. Denne pokalen skal bare
vinnes 1 gang. Styrets forslag om
å abonnere på sjakk-bladet og
bridgebladet ble nedstemt. Av
hensyn til klupbens økonomi får
de av medlemmene som har in
teresse av disse bladene, selv kjø
pedem.

Etter en hyggelig kaffepause
gikk man over til valg. Det ble
g'jenvalg av h.ele styret på en nær.
Styrets sammensetning er nå: A.
Torstad, formann, K. Næss, sekre
tær. A. Mosleth, kasserer og A.
Rønning, bridgeoppmann (ny).
1. varamann P. Eidem, 2. O. Mar
tinsen. Revisorer: H. Hansen og
H. Forseth. Spillekomite for sjakk:
Hansen og Forseth. Spillekomite
for bridge: Mosleuh og .Rønning.

Sjakknytt

fra Trondheim
Døves sjakklubb holdt sitt års

møte onsdag 15. sept. I forhold til
klubbens medlemstall var fram
møtet g'anske bra. Klubben har nå
19 medlemmer. I sesongen som
gikk er det holdt 2 turneringer,
pokalkamp og klubbmesterskap.
A. Moslett ble klubbmester for
1948.

I pokalkampen tok Ankile poka
len til odel og eie da han fra før
hadde 2' aksjer i den. Pokalen ble
oppsatt i 1933 og det var mange
som i årenes løp hadde fått sitt
navn på den, så Ankile kan være
stolt av sin erobring.

Bridgeturneringer er ikke holdt.
Premieutdelingen ble holdt un

der en liten tilstelling lørdag 12.
juni. Det flotte sommerværet var
en slem konkurrent, men det var
da samlet en munter flokk som
hygg'et seg på beste måte. Og et
lite overskudd ble det også.

I forbindelse med landsmøtet
ble det holdt norgesmesterskap i
sjakk for døve, med Døves sjakk
klubb som arrangør. Som domme
re hadde hr. Grande og hr. Kjens
vik vært så vennlig å stille seg
til disposisjon. Hr. Grande er for
mann i Trøndelag sjakk-krets. Så
dommervervet var i de beste hen
der. En takk til beg·g.e to.

Sjakk-klubbens formann A. Tor
stad var turneringsleder. Det ble
spilt i 2 klasser, kl. I og kl. Il. I
kl. I hvor mesteren ble kåret var
det 6 deltagere og mester ble Hel
ge Martinsen, Oslo. I kl. Il var det
4 deltag'ere og seierherre i denne
klasse ble Eilif Ohna, Bergen. Det
var mang'e som hadde funnet vei
en til spillelokalet og fulgte de
forskjellige partier med den stør
ste interesse.

Klubben er nå medlem av Trøn
delag sjakk-krets. Diverse saker
som ble behandlet på årsmøtet:

Kontingenten for aktive sjakk-
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r{Vl'l1Tr~mNG

fu,' bet.alte lwutin:':'cutel' ful'
«"'eg'n og Ifal.,».

ham; han blir Guineafarer, tas til
fange av mauriske sjørøvere, flyk
ter, blir tatt opp aven portug'isisk
båt og blir plantasjeeier i Brasil.
Men reiselysten griper ham på
nytt; han drar ut på siavejakt i
Afrika. men forliser ved Kanari
øyene, der han må tilbringe 28 år
på en øde øy. Beretning'en om opp
holdet her er bokas kjerne, Robin
son lærer at mennesket etler
hvert kan bli mester i ~thvert

handverk ved at han hrul,er sin
fornuft og prØver seg' 1ral1\. Ro
binson fører dagbok og vi følger
hans religiøse utvikling' som hans
arbeid for å klare seg- alene på den
ubebodde øya, hvor han selv
skritt for skritt må skape sin «si
vilisasjOn», Først driver han jakt,
så fedrift, så akerbruk ~ det er
kulturfolkenes utviklingstrin. Et
ter Z5 års ensomhet redder Robin
son en innfødts liv og mannen blir
hans slave. ~ Robinson kaller ham
Fredag etter dag'en han ble red
det. Senere kommer franske skip
brudne til øya, videre Fredags far
og noen engelske mytterister. Til
slutt kan Robinson tiltre hjem
reisen til England, men dermed er
ikke beretningen slutt; etter den
første del av romanen lot Defoe
følge en annen og tredje om Ro
hinsons liv i Brasil, hans eventyr
i Spania, Portugal og mang'e andre
land. Men det er første del som
er blitt mest berømt og mest lest.
Robinson Crusoes beretning om
sitt opphold på den ensomme øya
vil til alle tider kalle på leserens
fantasi. Ikke minst for guttene er
dette spennende og' fengslende
lesning.

han hadde nok mer fantasi enn
sunn dømmekraft, gikk fallitt og
reiste så til Bristol, der han ut
arbeidet forslag' til en ny økono
misk politikk med tanker som var
langt forut for sin tid og som ble
avfeid av hans samtidige. Han var
tolder og murstensfabrikant og
takket være et flyveskrift som
han skrev mot behandlingen av
dissentere, ble han dømt til å set
tes tre ganger i gapestokken, be
tale en større bot og til syv års
fengsel.

Men han lot seg ikke kue. Alle
rede i 1704 var han i full virksom
het igjen og grunnla «The Re
view», Englands, ja verdens første
polibske blad. Han ledet bladet
i ti år og spilte en viss rolle, da
foreningen mellom Skotland og
England kom i stand.

I 1719 kom hans mest berømte
bok «Robinson Crusoe», den ene
ste av hans 250 verker SOm leses
den dag i dag, som er kommet i
utallige utgaver på de fleste ver
densspråk og som har fått så man
ge etterlignere. Manuskriptet
solgte Defoe til bokhandleren Tay
lor for ti pund, et par hundre kro
ner, så noen forretning gjorde han
ikke på boken. Til gjengjeld har
den vært en god inntektskilde for
utallig'e forleggere.

Defoes roman bygger pil en
«sannferdig- beret.ning» fra den
skotske matros Aleksander Sel
kirk, som ble satt i land på øye
Juan Fernandez utenfor Sør Ame
rikas vestkyst etter en strid med
kapteinen og levde der alene i fire
år.

I lang tid ble Robinson Crusoe
oppfattet som en lovsang til det
primitive liv, mens boken tvert
imot viser hvor fattig' og vanske
lig et isolert liv i naturtilstanden
er. Defoe gjør jo og'så sin hoved
persons skibbrudd til en straff for
den egenrådige og overmodige un
ge mann som har gått til sjøss mot
sin ±ars vilje. En storm og et skib
brudd er himlens første varsko til

John Hoftuft
Arne Kjelsvik
Ingeborg Mørck
Inga Garnes
Chr. Quist. Danmark

1948
1948
1947

1947-49
1948

J orulf Nergård 1948
Alfred Dahl 1948
Jenny Hårstad 1948
Bertil Dyrseth 1948
Peder Eidem 1948
Aksel Berg 1947
Ely Myrvang 1948
Anders Fjellestad 1948
And,ers R. H. Olsen 1~ årg'. 1948
Elise Bang 1947~50

Johan M. Dahl 194B-48
Amod Førde 2/3 årg. 1948
Nicolinc Carlsen 1948~49

Karsten Holmen 1948
Olaf Jacobsen 2/3årg'. 1948
Frelsesarmeen, Stavgr. 1947-48
Hanna Holand 1948
Boger I. Nipen 1948
Sig-rid Kristiansen 1947
Elise Pedersen 1948
Johanne Holte J/ l årg. 1948-49
Søren Holsbrek 1/3årg. 1948
Ingvald Rondestveit 1948-49
Jofred Sunnarvik Il/3 årg. 1948-49
Harry Landin 1947
Kåre Arntsen 1948
Johan Larsen 1947
Kirsten Martinussen ?'2 årg. 1948
Einar Johansen ?~ årg. 1948
Torleif Asen 1 årg. 1950~51
Nils G. Hoftun 1 årg. 1949~50

Alfred Torp 1945--46
J ens Jacobsen 1948
Johs. Boye-Olsen 1947

KOMMISJONÆRER:

Ole Andersen, Trondheim.
Nils Gjerstad, Bergen.
Karsten Samuelsen, Stavanger.
Olaf Foss, Helgeland.
Sk~edderm. Arne Søraker, Skogn st.
Finn Johansen, Drammen.
Wilbert Marthinsen, Sarpsborg.
Sigurd Jakobsen, Aalefjer pr.

Kristiansand S.
O. Kleppe, Gjøvik.

([eg" og ([ale
Redaktør:

FIN~ JOHANSEN
Skippergt. 32, Drammen.

«Tegn og Tale:& utgis av
Norske Døves Lalldsforbund.



FREDRIKSTAD
--------------------------------------1

Glommens mek. Verksted A.s
Fredrikstad Etablert 1898

Telefon til sentralbord 1226 - Telegr.adr.: Glommens Verksted

SPESIALI'fE'f: HELSVEISEDE SKIP
inntil 2000 tonn

Øm Wlmde. i m.mw/-a-kluf

Lund & Tallaksen A.s

,

JOSEF A. KNUDSEN

BAKER.IOG
KONDITORI

Fredrikstad
Telefon 2657

Ved kjøp av klær og utStYTS'
varer står vi alltid til tjeneste

STE~E R. JOHANSEN
MANUFAKTURFORRETNI~G

Telefon 2923 . 2876
Fredrikstad

Fredrikstad
Stol & Hengekøiefabrikk A.s

Hage· og verandamobleI'
Flnktstoler
Flagg - vimpler etc.
Fredrikstad . Tlf. 1029

J!lo-tz
KONDITORI

Ved Kirkeparken

Fredrikstad - Tlf. 3564

A. Løkke A.s
Fapir og kortevarer
En gros . en detalj

Bakgt. 16 . Fredrikstad
Tlf. 3541

En gros - en detalj * **

Normann 'Tandberg

BAKERI og KONDITORI

Lahelle . Fredrikstad

Victor Magnussen
Herre· og guttelconfeksjon

Bardagården, Fredrikstad

Tlf. 2741

Fredrikstad

FREDRIKS'l'AD
MON'l'ERINGS CO.
& METALS'l'flPERI

Telefon 1494
Fredrikstad

Øivind Nødtveidt
Spisestuer . Soveværelser

salonger og småmobler
på lager

Tlf. 1571 . Fredrikstad

Østfold· Radio A.s

Radiofabrikk

Fredrikstad

Omar Nyquist
Eksport 0(1 av[alls[orretning

. Innkjøp av jern og metaller en gros

Fredrikstad - Tlf. 3241

WIBO HERMETIK A.S
TLF. 3455 . FREDRIKSTAD

Fredrikstad Meieri A-L
Fredrikstad



ARENDAL - GRIMSTAD - KR.SAND S. - FR.STAD - MOSS - OSLO

KR. GUNDERSEN

Bokhandel og kortevare
forretning

Grimstad - Telefon 77 K

Jørgensens
Maskin- og Ovncentral A.s

Telf. 2325 - V. StranJgt. 31

Kristiansand

..1I0SS STOL-

OG 1''lØBELIlA BRIK

Moss - Telefon 1893

'* SYSTUE '*
Solveiy Amundsen

Kongensgt. 30, Moss

Tlf. 1505

Malermester

IVAR JUELL

Thor OIeenIlgt. 3, Oslo

Telefoner 41 21 88 . 441664

BOKHANDEL AlS, MOSS

Bøker - Papir - Kontorutstyr

. T. Knudsen
Karosserifabrikk

Telefon 2220

Kristiansand S.

Lisleby Bruks Fabrik A.s
Lisleby pr. Fredrikstad

1\0

Otterdals
Interessentskap

Sagbruk
Høvleri
Trevarefabrikk

Telefon 2238, Kristiansand S.

TH. BJERKE
Bygningsartikkel

forretning

Moss

GIll'lLE
KONDITORI A.S

Kinobygget

Jeløen . Moss
Tlf. 2816

Funderuds's
Blomsterforretning

l\1eJlem av
Norsk Blomstertelegraf og Fleurop

Telef. 1350 - Privat 1349 - Arendal

F. M. Motoren

Fredriksstad Motorfabrik A.s
Kråkerøy - Fredrikstad

Brødr. Bjørnebo
FISKEHAN D LERE

Telefon Fiskebrygga 1239
- Kontoret 2505

ARENDAL

ROLLTO

Skofabrikk A.s

MOSS

B. BRYNILDSEN

Cementvarefabrikk

MOSS
Tlf. 2525

Odd Svenherg
Blikkenslagerverksted
Bygningsarbeide
Verkstedarbeide
Fabrikasjon av bade- og
varmtvannsbeholdere

Moss - Tlf. 1943, 2362

J. A. PALM
Kobber og Blikkenslager

Chrystieli'gt. 4 . Moss
Tlf. 1475

Gunnar Steen
AVFALLSFORRETNING

Prinsensgt. 2 - Mose

Tlf. 2737



ÅLESUND - KRISTIANSUND N.

BORGUND SPAREBANK

Alesund

R. J. FAL KEVIK A-S AaleSlln~s KODleksjoDsla~rik Als
VARE- OG- SKIBS1UEG-LERE AALESUND ETABLERT 1907

Aalesund

Telefon 1491

Spesialit~t :

Finere herr~konftJk8jon

TH.ØVERLAND
KRISTIANSUND N.

Eksport av:
Klippfisk - Saltfisk - Siltlog Rogn

Aalesund Saltkompani

Ålesund

PETER ~KARBBYIG l-S

Eksport av fiskeprodukter

ÅLESUND

BRØDRENE AARSÆTHER A.S

Korsegata 8

Aleaund



OSLO --- ULEFOS - KONGSVINGER - SKOTTERUD

Grønlands Høvleri
Etablert 1867

Lakkegt. 7 OSLO Tlf. 680204

Einar C!I'rist'iansen

Bakeri og Konditori
anbefales

TI f. 68 17 27 - Strømsveien fl
Oslo

Christiansen &; Olsen

BAKERI OG KONDITORI

Tlf. 37 03 24 - Oslo

R IV kule- og rullelagere

Per Ek
Kolonial - Fisk - Kjøtt

Tlf. 68 95 63 - 68 9118 - 68 87 39

Nordstrandshøgda

Etterstadgatens
Bilverksted

Ivar lløynm

Etten;tadgaten H6
Tlf. 682152
Oslo

P. B. HOEL
Skotterud
Etablert 1890

Bok- og
Papirhandel

BRØDRENE
BRYR-UD

Møbelforretl1ing

Kongssvinger
Tlf. 4320

Buntmaker

R. Johannessen
Torggt. l, Oslo
(Inngang ved Adelsten Jensen)
Tlf. 423669

Støtt Redningssaken

ulefoss Jern'værk
OVNSTØPERI

Grunnlagt 1657

Forhandlere' i alle landets byer - Utsalg i Oslo: Stenersgaten 8
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AND. H. KlÆR & CO. LTD.
FREDRIKSTAD

K I Æ R 5 BRU K Skurlast - Høvdlast

Kassebord etc.

TOR P .B R U K Ekte kraftpapir

Spe s i a I it ete r : Kabelpapir for isolering av høi- og lavspente kabler, bakelit

papir, vanntett papir, spinnpapir, cementsekkepapir, kassepapp, samt papir til

fabrikasjon av gummiert papir, sandpapir etc. F~ r vet og m ø nst re t p a p i r.

Sandnes
Uldvarefabrik f\.S

SANDNES


