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TUNE MIEIlER I

Greåker

SARPSBORG -GREÅKER

'l'rerør - Vannverk - Turbinanleyg

Kloakk - SUpemasse etc.

Tlf. 6251 - Greåker st. T U BU S A- S
EINAR EYENSEN

Sarpsborg Begravelsesbyrå
Hans O. Solberg

Jernbanegt. 12, Sarpsborg.

Telefon 286

SARPSBORG
TRELASTLAGER

Sarpsborg

Telefoner: 365 - 1165

AlS Papirforedling

Bokbinderi - Protokollfabrikk

Jernbanegt. 13 - Sarpsborg
Telefon 462

Iseveiens
'Kolonialforretning AlS

Assortert forretning

Hafslund pr. Sarpsborg
Telefon 1068

Fønix Cafe

Astrid Olsen

Sarpsborg
Telefon 554

Malermester

Ringgt. 46 - Sarpsborg
Telefon 124

.JOHS. AN~ON'SEN

Fargehandel
En gros. En detail

Sarpsborg - Tlf. 532

Nipens

Fiskeforretning

Telefon 203

Sarpsborg

Garanti Skomagasin

anbefales

Telefon 790 - Sarpsborg

AKTIEMIEI·ERIET

Sarpsborg

Ingv. Christensen

Vognmannsforretning

Telefon 447 - Sarpsborg

Yven Trerørfabrikk

Sarpsborg

CH,R. E. LAIRSEN
FOTOGRAF

St. Mariegt.
Sarpsborg
Telefon 229

AlS Haga, Huell & Co.

Ise

Telefon Sarpsborg 45

Aico Drops og

Sukkervarefabrikk

Sarpsborg

Tlf. 1260

----·----------1 -------------
Arnt ,Bergby,
Sarpsborg

Slakter og pølse
makerforretning

Telef. 117 og 282

Henriette Halvorsen
Molteberg

Blomsterforretning

Sarpsborg .

BIRODR. GUDHE 1M

Radio- og Sykkelforretning

Telefon 487 - Sarpsborg



BERGEN - SANDNES - STAVANGER

Fabrikken
Va,lkyrien A.s

Drops - Syltetøyer - Safter

Tlf. 13 698 - Bergen

OTTO'S KONOI-r:ORI

Haugesund

Telefon forretningen 2398
- privat 3198

Rømsøe Konditori

Bytunet - Haugesund

Telefoner 1115 - 1141

Carlsens EIeletrislee
Forretning

Telef. 61194 - Privat 61604

SANDNES

Elektriske installasjoner

og reparasjoner

M. ELIASSEN

Blikkenslager

Telefon 61119
SANDNES

lNIG. GRlBRESTA-D'

Konfeksjonsfabrikk

Stavanger

Tlf. 22864 Tlf. 22864

Støtt de

døve i deres

arbeide

Kjøp Deres ullVa'f'e'l' fra

A-S NORSK ULL
Østervåg 42-45 - Stavanger

Nygaards Dampbakeri

Hillevaag pr. Stavanger - Filial: Bergjelal1dsgt. 3

BRØDRENE OLSEN A~S

A. Govart Olsen

Skipsmeglere og Redere

STAVANGER

TOR KYLLINGSTAD
Telefon 61752 - SandlJes

FABRIKK FOR:

Dører og vinduer . Butikkinvclltar

lamt s})isestu~r i eik til forJl8ndiere

A.s Hana Leirvarefabrikk

SA DNES

SANDNES STØPERI

Sandnes



OSLO

HALLE & PETERSON

SKIPPERGATA 22 - OSLO

ALT ELEKTRISK
fra kraftstasjoner til lamper

~Elektrisitetsjirmaet

Innehaver K. F. Oppegård

Butikk midt på Karl Johan
Munkedamsvn. 35, tlf. sentralbord 41 39 35

Svein Strømberg & Co. A.s
Agentur og En gros

forretning

OSLO

A.S HEIDENREICH & CO. LTD.
OSLO

Rørhandel

o. Ditlev-Simonsen jr.

SKIPSREDERI

Kongensgt. 6 - Oslo

INTERSPED A.S
Internationalt Speditions.elskap

Dronningensgt. 2

Telefoner:
420294,420394,420494

OSLO

A-S ARVID BERGVALL
SOLPLASSEN 1 - OSLO

Assuranse- og befraktningsforretning
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og
Redaktør: FINN JOHANSEN

Skippergt. 32 Drammen

30. årgang 19'19

Fra Forbundet

DET NYE
/

ÅRET

"

GODT NYTT AR!

Nå har vi netopp gått ut av
det gamle året som var fylt med
kamp. Vi har vunnet meget, og
jeg takker alle som holdt ut på
den lange veien til seieren. Men
vi kan ikke bygge på den, - 
vi må videre fram, for vi har
ennå ikke nådd dit hvor vi skal.

På landsmØtet i Trondheim
hadde forbundet lagt fram sin
beretning og mange gode saker
var blitt vedtatt, også dØve vet
nå om forbundets virksomhet.
Derfor bør vi nå vende våre
blikk mot framtiden, men vi ser
alle at forbundet er kommet
godt fram. Dette betyr bedre og
større muligheter for hver en
kelt døv. Det kan også sies at
forbundet eier ingen spesielle
ting for seg selv, fordi alt hva
forbundet har tilhører døve. Og
alt som forbundet får inn går
til døve. Vi vil gjøre hva vi kan
for å hjelpe hver døveforening
til å gjennomføre sine planer
til nytte og gagn for medlem
mer. Som formann har jeg ikke
ført noe nytt i forbundet, men
jeg har i ord og handling fram
hevet at forbundets arbeidslin-

jer som for mange år siden var
blitt vedtatt skal gjennomfØres.

I det nye året håper vi å få
en konsulent til dØve og det vil
bety store lettelser for oss. Det
er vårt formål å skaffe 10 tu
sen nye abonnenter til vårt blad
og det vil bety at bladet må
gjennomgå en forandring i ut
styr og mer avpasset til de nye
forhold. Det blir også mulig to
blader, det ene bare til døve og
det annet til hØrende. Begge har
samme navn «Tegn og Tale»,
men det dØve får skal ha en
tilføyelse i navnet og skal inne
holde stoff som ikke er for hØ
rende. Alt dette er planer, men
det er godt håp at det blir gjen
nomført. Hvis det går, skal dØ
veforeningene få cirka 20-30
tusen kroner hvert år. Kort og
merkesalg vil foreningene få 50
prosent av, hvis de selger dem.
Filmapparater kan vi ikke få
nå, men om 1-2 år håper vi å
få tak i 5 stykker og noen opp
tagerapparater.

Opplysningsarbeid for døve
arbeider' smått, men sikkert
fram. For tiden gjennomgår 10
-12 Oslodøve studielederkur
sus. De er delt i to grupper, den

ene gruppe har allerede fått me
get god karakter for sine svar,
nemlig «bare Meget tilfredsstil
lende til Særdeles - - dette
er bedre enn mange hørende
som har gjennomgått samme
kurs. Den andre gruppen har
nå begynt, og vi Ønsker dem

. framgang i kurset. Etterpå skal
de gjennomgå et kurs i psykolo
gi. 10-12 studieledere betyr me
get når vi ingen hadde fra før.

I Trondheim har Kristen Mor
tensen dannet en studiering og
i Stavanger tenker de på å be
gynne med en slik en. Jo, det
går. Foreningslederkursus vil bli
tatt opp før eller senere, men jeg
tror det blir Oslo opplysnings
komite som skal ordne med det
og alt annet «opplysning» for
forbundet. Det skal også tas
opp problemet om døves svak
het i språket. Det er for lettvint
å si at de må lære mer, og dette
vitner om et hjerteløst snobbe
ri, fordi det er mange tungtvei
ende årsaker at de er så svake
i språket. Vår oppgave er ikke
bare å si «Lær mer», men å ar
beide intenst for å finne fram de
rette metoder som vil gjøre det
lett for døve å lære. De som er



Av døveprest Ragnvald Hammer
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evnerike har ingen grunn til å
være innbilske, tvert imot må
de være glad for å kunne for
stå så meget som gjør livet rikt.
La oss heller følge eksemplet av
slike evnerike dØve som på en
naturlig og liketil måte står til
tjeneste for andre som gjerne vil
forstå mer.

DØves organisasjon er fremde
les ikke godt organisert, men det
vil bli bedre når opplysningsar
beidet er kommet godt i gang
og endre bedre når den nye kon
sulenten begynner. Men døve
må vise større respekt for spør
re og rapportskjemaer, for det
er meget viktig for oss å få svar
tilbake. Alle som får, må svare,
og dette fremmer og styrker dØ
vesaken.

Det er gledelig å se at depar
tementet ved skoledirektør Ma
rie Pedersen viser stor interesse
og omsorg for dØvebarna. Hen
nes navn begynner å få god
klang blant oss dØve. Vi ser med
forventning og håp på «Alm»
skole, for der får dØveungdom
sine sjanser til å utvikle sine
evner. Så glad som vi vil bli, når
de første bevsene kommer at
skolen klarer sine oppgaver i
samsvar med skolens formål.

Vi vet ikke hva det nye året
vil bringe oss, men vi vet av
erfaring hvor viktig det er å
kunne tro. Vi må tro på det go
de og ha viljen til redeligheten
for dens egen skyld, viljen til
å ofre seg selv og samkjensle
med dØvefolket. Vi må vokte
oss for slike handlinger som be
tyr forrederi mot dØve. Døve
fortj ener det ikke - - dØve må
ikke lide for vår egoisme. Det
er vanskelig nok å være dØv.
Vårt motto i det nye året må
være «Til arbeid og kamp for
et bedre liv for dØve!"

Forbundsformann

Wilhelm Schrøder.

TEGN OG TALE

GODT

Enda en gang er et år gått
over i historien. Det brakte sik
kert mange gleder, kanskje også
en del sorger for de fleste av
oss. Det ble ikke slik som vi
hadde tenkt, og mange planer
måtte vi endre. Ute i verden har
det vært urolig, folkene lider
under mistillitens trykk, og fri
het fra frykt kan det vel neppe
sies at vi har. Men vi har like
vel hatt det godt på mange vis,
og burde, når årsregnskapet gjø
res opp, sende en takk til alle
gode gavers giver.

Enda en gang har vi fått an
ledning til å hilse hverandre
med det gamle ønsket: godt nytt
år. Vi sier det så ofte i denne
tiden at vi neppe alltid har det
klart for oss hva det betyr. Ja,
hva mener vi egentlig? Det sel
vi a'l de forskjellige vananter VI

stundom tyr til for at det Ikke
skal bli for ensformig.

Noen sier: fredfylt nyttår. Det
uttrykker ikke bare at vi Øn
sker å leve i fred med hveran
dre og med andre land, men også
fred med Gud. Og når alt kom
mer til alt, er det bare Gud som
kan gi et godt år.

Andre sier: glederikt, helbrin
gende, framgangsrikt år. Det er
rett at vi ønsker hverandre alt
godt, at vår neste må ha held
og lykke. Og la oss ikke bare
Ønske det, men aktivt gå inn for
at så må skje.

Atter andre sier: velsignet
nyttår. Og det er vel det som
best uttrykker vår mening: at
Herrens signing må fØlge vår
neste, bevare ham fra alt ondt,
lede ham på rett vei. Når Han
velsigner, blir alt godt, også
motgangen, og freden og trygg
heten rår grunnen i vårt hjerte.
Da gir Han kraft til å bære mot
gang og medgang.

Nr. 1

«O Gud som tiden vender
Og styrer i din hånd,
Vi folder våre hender
Og sukker ved din And:
I Jesu Kristi navn
La dette år oss væTe
Velsignet deg til ære
Og våre sjeles gavn."

Så begynner vi året i Jesu
navn, i tillit til Ham som er,
i går og i dag, den samme, ja
til evig tid. Godt nyttår.

Ragnvald Hammer.

FRELSESARiMiEiEN

J eg hadde etter anmodning av
sjefsekretær L. B. Jarnes en
samtale med ham i Frelsesar
meens hovedkvarter. Der la han
fram sine synspunkter om dØ
vearbeidet i Frelsesarmeen. Han
fant det nedslående at det var
kommet kritikk mot dem i vårt
blad. Og jeg vil la sjefsekretæ
rens ord tale for seg selv.

- - Frelsesarmeen tjener ik
ke noe på døvearbeidet, tvert
imot er utgiftene langt større
enn inntektene. Slik - 36 tusen
kroner til reiser, møter og lik
nende, men inntekter av dØve
arbeid er bare tyve prosent av
utgifter, så det må tas inntekter
fra andre steder i Frelsesarmeen
til døvearbeid. Vi vil legge ned
vårt arbeid, hvis de ikke Øn
sker oss. Vi har så mange opp
gaver som vi kan bruke våre
folk til enn døve. I Vestfold had
de vi tenkt å trekke noen offi
serer tilbake, men 20 døve hadde
skrevet og bedt om å få be
holde dem, - - og det ble
hørt. Vi vil likevel nedlegge
vårt arbeid, hvis vi framleis mØ
ter kritikk og motvilje.

En annen offiser som også var
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')'5 år

Den 17. november fylte Seve
rin Ellingsen, Arendal 75 år.
Han er frisk og arbeider frem
deles på skomakerverkstedet.

Han har arbeidet på samme
sted i 33 år. Alle døve og hØ
rende på Sørlandet som kjenner
ham lykkØnsker ham på dagen.

Beriktigelse
Jeg har tidligere i T. T. med

delt om ·2 tusen kroner i hono
rar. Den opplysningen hadde jeg
mottatt av vedkommende som
hadde med saken å gjøre. I følge
redaksjonsprotokoll var det blitt
utbetalt kr. 989 i honorar.

Forbundsform. W. Schrøder.

Besøket ble en stor opplevelse
for oss og vi vil aldri glemme
den nydelige mottagelse vi fikk
i Norge! Overbring en hilsen til
de norske døveprester, styrelsen,
samt døve venner fra oss! Vi se
es snart igjen! Det er meg en
stor glede å være abonnent på
bladet "Tegn og Tale.. som jeg
leser med stor interesse.

Vennlig hilsen fra eders hen
givende

Chr. Quist, Brammings.

T:REKIN INGSLIS·TE
for

Døves Sportsklubbs
lotteri

5800
9059
1170

15207

Lodd nr.Gev.

1. Pelskåpe
2. Ørelappstol
3. Støvsuger
4. 3-hjuls barnesykkel
5. 1 par lampetter m.

skjermer 3296
6. 6 theskjeer i etui 6710
7. Stål skistaver 1568
8. Medisinskap 16166
9. Kjelke 12107

10. 2 kasseroller 6184
11. Dame silkeparaply 12588
12. Kaffekjele og kasserolle 340
13. Håndmalte skjermer 14020
14. Peispuster 10648
15. 1 kartong puddingpul-

ver 1443
16. Jordans hår- og klæs-

børste 10590
17. Jordans hår- og klæs-

bØrste 18352
18. Jordans hår- og klæs-

bØrste 17439
19. Kjøtthermetikk 1424
20. 3 ildfaste boller 1420
21. KjØtthermetikk 12051
22. 1 eske diverse såpe 11910
23. 1 barneoverall 11271

Rett trekning bekreftes
Osla Politikammer,

Overbetjentens kontor,
15/12 1948

Trygve Grøneng
Overkonstabel

Forfatteren av artikkelen:
"Min mening om mannfolk.. , bes
å oppgi sitt navn og adresse til
redaksjonen.

Red.

*

*

En hilsen fra Dallm,ark

Vi har fått en hyggelig nytt
årshilsen fra en av våre danske
venner som deltok på landsmØ
tet i Trondheim, og han ber oss
å overbringe en hilsen til sine
norske dØve venner. Dette er
det oss en glede å etterkomme,
så vi sender hans hilsen videre
gjennom "Tegn og Tale..s spal
ter:

Kjære redaktør!
Motta de beste ønsker for et

godt og fredelig Nyår! Og takk
for det gamle år. Det var med
stor og oppriktig glede at vi 5
danske feriegjester kom til de
norske dØves fest i Tron~heim,

samt den herlige tur til Stikle
stad. Vi minnes også med glede
båtturen fra Trondheim til Ber
gen-Stavanger-Kristiansand.

Fra redaksjonen,

Stoff til nr. 2, 49 må være
redaktØren ihende innen den 1.
februar.

Resultatet av julekonkuran
sen kommer i neste nummer av
..Tegn og Tale.. i spalten ..Døve
Kvinners Front...

Etter samtalen har jeg inn
trykk av at de mener det al
vorlig med sitt arbeid for dØve,
og de vil gjerne forkynne Guds
levende ord til dem. De har sin
betydning på mange steder. Det
vil være bra om de får arbeide
i ro med sine problemer
og vi med våre egne

Finn Grut Løvig,
Arendal.

til stede understreket at det all
tid var tatt hensyn til dØves fø
lelser i praktisk hjelp, og av den
grunn offentliggjøres ikke nav
nene til de personer som får
hjelp. Vi er glad i døve og vil
dem bare godt.

Svar til Ilelge Martinsen.

Da Deres skriv om forbundets
meddelelser ikke var blitt fore
lagt meg, var jeg avskåret fra'
å kunne svare Dem i samme nr.
Men fra nå av skal nyheter fra
forbundet få sin faste plass sam
men med andre artikler av meg,
og det skal gjøres på en slik må
te at det blir tilfredsstillende.

Forbundsformann

W. Schrøder.

Forbundsform. W. Schrøder.



8 TEGN OG TALE Nr. 1

IllJitte}"hlf/ fm' iJetulte
I.:wntingcllte)' :

Nyttt'irshilscner b'u
'Tromsø

Vi ønsker våre dØve venner
og bekjente
Et velsignet godt nyttår!
Julius og Aslaug Lorentzen
Alf og Mildrid Hemmingsen
Lars og Helga Larsen
Charlotte og Bernh. Thorbjørn-

sen
Emma og Herman Angel
Erland Hansen
Eldor, Åse, John Nippen
Helene Moe
Ann-Margrethe Haug
Lars Dymble
Carl Landen med frue, Hauketo
Axel Fleischer
Karoline Engen, Lunder st. sen
der en jule og nyttårshilsen til
dØve og hØrende venner. Tryk
kerinissen hadde i nr. 12 omdØpt
hennes navn til «Karstein». Det
te rettes herved.

den måten letter det arbeide
ikke så lite for kassereren, og
dessuten ligger pengene i trygg
forvaring under effektiv kon
troll. Av den grunn ber jeg at
alle bruker den lettvinte beta
lingsform. Når en utfyller inn
betalingskortet må en ikke glem
me å nevne hva betalingen gjel
der.

nr-Il/~ postgiro vell inn
betuli'llg!
Norske Døves Landsforbunds

kontonr. •369 •
«Tegn og Tale» Oslo .. •3690

Kassereren.

100 år
Skådalens offentlige skole for

døve ble opprettet 1848 av Fr.
Balchen som privat dØveskole i
Kristiania. Den holdt i mange
år til på SchaftelØkken ved
Frogner. Da Balchen i 1891, et
ter en lang og meget tjeneste
full virksomhet, trakk seg tilba
ke, overtok staten skolen med

1948-49
1949
1949
1950

1947-49
1949
1949

1 årg.
1 årg. 48-49

1949
1946-49

46-47
1949
1948

1946-48
1949

Telef Strømme
Johan Dyrstad
Olaf Wollesfjord
Sigurd Jacobsen
Mabel Birkenes
Alfhild Tratevik
Martin Hansen
Kåre Høgfjeld
Atle Lorentzsen
Nils Espeland
Halvor Greftegreft
Olav Carlsen
Bertel Dyrseth
Helle Skarholdt
Leif Krog Pedersen
Ragnhild Weie

Forlovelse er inngått mellom:
Frk. Aslaug Holo, Drammen og
herr Ragnar Fauske; Drammen.

,''1clding fru lUIssereren

Norske Døves Landsforbund
og «Tegn og Tale» har en stund
hatt postgirokonto, hvert sitt.
Det begynner nå å strømme pen
ger til kontoene, og det blir fler
og fler som bruker postgiro ved
innbetaling. Det gleder meg.

Men ennå er det noen som er
i villrede og ikke vet hvordan
en skal bruke denne betalings
form. Da vil jeg med det samme
si at når en nytter denne form
blir det så og si akkurat det
samme som å bruke alminnelig
postanvisning. Forskjellen er ba
re at en skal bruke et spesielt
kort, postgiro-innbetalingskort.
På dette kort skriver en på sam
me måte som på en postanvis
ning og så fØye til kontonum
mer.

Den store fordel ved postgiro
er at pengene blir liggende i for
varing på postgirokontoret, mens
kontoinnehaverne får beskjed
om hvor mye som er kommet
inn og hvem som betaler. På

1947-48
1948

1948-49
1948-49
1947-49

1 årg. 48-49
årg. 1948-49

1949
1949
1948
1949
1949
1949
1949

Helga Rogstad
Jacob Maureniusson
Mathias Holden
Kari K våle 1. årg.
John B. Aikio
Gunnar Løvskeid
Truls Bugge 1
Einar Mehlum
Birger Munch
Rolf Steen
Ann-Margrethe Haug
Else Lundemo
Anna Wethal
Toralf Talaksen

Den populære forbundsfor
mann herr Wilhelm Schrøder
fylte 35 år den 16. januar.

Alle vi dØve vil hermed få lov
til å bringe ham våre hjertelig
ste gratulasjoner, og Ønsker ham
all mulig framgang i det kom
mende år, med hans virke i
Norske DØves Landsforbund som
går sin strålende tid i møte til
gavn for de døve i Norge.

Wilhelm Schrøder er kjent
for å være et retttenkende men
neske og desuten også en dyp re
ligiØs natur som har hjerte for
alle som har det vondt, og han
vil hjelpe dem. Det er derfor
hyggelig å vite at forbundets ror
er i trygge hender hos ham
som sammen med styret skal
gjøre dØvesaken kjent på alle
innsatser. Jeg er viss på at Nor
ske Døves Landsforbund som
nå er et lite og uanselig frø,
en dag vil stå i strålende blomst
og vil bære rike frukter, til
gavn og glede for oss dØve i land
og strand, på sjø og fjell i vårt
vakre Norge.

La oss alle følge ham som
brødre og søstre, fram til målet
som lyser i det fjerne, - det
målet som vil sikre oss døve,
bedre framtidsmuligheter.

Alf Melgaard.
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døve misjollsvellller

i Norge: Store og

I. A. Fjørtoft som bestyrer. Sko
len flyttet i 1903 til Lindern
ved Ullevålsveien, en eiendom
som hadde vært åndsvakeskole
fra 1881. Imidlertid gjorde Stor
tinget vedtak om å bygge vete
rinærhØyskolen på denne eien
dom, og dØveskolen måtte der
for skaffes andre lokaler. Da den
tidligere vanfØreskoien «Sophies
Minde» i Skådalen ble tilsalgs
kjøpte staten i 1933 eiendom
men for 100000.- Til ominn
redning av den ca. 50 meter
lange hovedbygning og til opp
førelse av ny gymnastikk- og
verkstedbygning, samt bestyrer
bolig er brukt ca. 180 000.-,
slik at skolen nå koster staten
288 000.-. Fra 1912 ble Per An
derson bestyrer.

(~TALLERKENJEN
LUF,TEIN

I dette blads desembernum
mer har en innsender bedt meg
om forklaring på «tallerkenen»
som i enkelte vårkvelder flØy i
luften over landet. Jeg, som ik
ke var en av heldige Øyenvitner
til denslags himmelfenomener,
kan selvsagt ikke gi noen bedre
forklaring på det enn sakkyn
dige folk. For de korte presse
meldinger fra Øyenvitner var
både uklare og ufullstendige. Et
ter min mening var det neppe
et av de lysende himmellegemer,
f. eks. meteorer. Var det en, al
minnelig tallerken, som flØy i
luften, ville den ikke kunne sees
i kveldsmørket. Den er for liten
til å kunne sees på stor avstand.
Muligens var det pilotballong
eller radiostyrt våpen. Et kjent
døvt ektepar, som bor ikke langt
fra innsenderens hjemsted, kun
ne være forespurt om de ikke
hadde slengt i luften sine tal
lerkener under tryllekunstøvel
ser.

O.H.

Til alle

Det har vært en glede og en
opplevelse for meg dette siste
året å reise rundt omkring i lan
det og treffe de døve. Det som
særlig har grepet meg er den in
teresse og offervilje dere har,
vist for det nye misjonsarbeidet
for døve på Madagaskar, som vi
nå skal begynne. Det er som
om Gud skritt for skritt har le
det og vist veien.

At dere døve her i Norge ville
påta dere arbeidet som deres
eget hadde jeg aldri drømt om.

Vi er alle samfunnsvesener.
Med det å være et fullverdig
samfunnsmedlem føiger ikke ba
re det å ha fordelene ved det,
men også ansvar og forpliktel
ser. Et av de beste beviser for
at de døve rykker opp ved siden
av de hØrende som samfunns
medlemmer, er nettopp dette at
de føler med dem som har det
vondt, at de frivillig påtar seg
offer for å hjelpe andre, som de
f. eks. har gjort for Røde Kors,
Europahjelpen og nå ved dette
misjonsarbeidet.

A gjører det man er nødt til
er vel og bra, men å ofre fri
villig uten tanke på gjengjeld
eller personlig vinning er meget
mer verdifullt.

Det er sikkert enestående i
historien at de døve, slik som nå
her i Norge, har gått inn for et
misjonsarbeid som sitt eget. Det
har dere gjort og det takker jeg
dere for. Gud har kaldt dere til
å bære dette arbeidet, og han
har kaldt meg til å reise ut og
begynne det. Både dere og jeg
med min familie vil hØste velsig
nelse av å gå Guds vei, og de
døve derute vil hØste velsignelse
gjennom oss. Det er festlig å
være Guds medarbeidere.

osma
På konfirmasjonsfesten i

Trondheim brakte barna på dØ
veskolen meg en hilsen og gav
meg en vakker tegning, tegnet
aven av elevene. Det forestiller
meg i norsk prestekjole. I bak
grunnen står dØvekirken, og
rundt omkring meg står en flokk
med døve barn. Over står det,
«Til vår dØvemisjonær». Jeg
syntes det var meget vakkert av
dem, og følte meg stolt. Jeg ville
gjerne få kalles «de norske dø
ves misjonær». Jeg håper jeg
alltid får beholde denne æres
tittelen.

Nå håper jeg dere alltid vil
huske på dette misjonsarbeidet,
og ikke bare dette første året,
men forbli trofaste og utholden
de.

Dere må aldri glemme at dette
er de dØves eget arbeid. Det har
dere lovet, og i tillit til det rei
ser jeg nå ut for å begynne det.
N.M.S. (Det Norske Misjonssel
skap) har erklært seg villig til
å hjelpe ved å administrere det
og sørge for at det til enhver tid
finnes misjonærer til det. Men
dere må bære økonomien.

Så får dere finne på de beste
måter å få inn penger på. BØs
sene er meget gode. For at det
skal bli særlig festlig bØr man
arrangere «bøssetømningsfester..
en gang eller to om året. Det er
alltid festlig å se hvordan de
mange bekker små gjør en stor
å. Dessuten bør det avholdes ba
sarer eller utlodninger e. L Kan
man få enkelte til å gi større
gaver, så er jo det utmerket.

Forat innsamlingene kan gå
griskt og greitt var det bra, om
døvebladene fikk en liten mi
sjonsspalte, hvortil man sendte
inn små notiser, når det har vært
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Under siste bestyrermøte, på
Solheim skole på Hadeland, var
deltakerne på Hadelands Glass
verk for å se på arbeidet.

Det var noe av det interessan
teste jeg har sett. I et langt lo
kale arbeidet grupper på ca. 6
mann. De hentet smeltet glass i
smelteovnene, og formet det til
de vidunderligste ting på fri
hånd. Andre støpte tingene i
former. - Ja, mer om dette si
den. Det er noe annet jeg har på
hjertet nå. - Jeg tenkte: Her er
et arbeidsfelt for dØve. Her kan
de få bruke sin formsans og sine
kunstneriske anlegg.

Så kom jeg hjem til Bergen
igjen, og vi fikk besøk av besty
rer Johnson fra Andebu. Han

en eller annen tilstelning for mi
sjonen.

For å få så god oversikt som
'mulig, er det bestemt at dØve
lærerinne fru Barbro Hansen,
GIØshaugsvn. 21, Trondheim,
blir vår felles kasserer. Pengene
som kommer inn blir da å sende
til hende, og så vil hun ekspe
dere dem videre til N.M.S.

Om 14 dager reiser jeg utover.
Først skal skal jeg til Sverige,
Danmark og Frankrike et halvt
års tid, for å sette meg bedre inn
i dØvearbeidet. På fallrepet vil
jeg få sende dere alle en hjerte
lig hilsen med ønsket om en god
og velsignet j ul og et godt nytt-
o Iar.

Neste jul håper jeg at vi kan
feire jul på Madagaskar sam
men med en del dØve som kan
skje for første gang skal få vite
noe om hvorfor vi feirer jul.

Oslo den 16. desember 1948.

Eders

E. A. Borgenvik.
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hadde reist med nattoget fra Os
lo og kommet i prat med en in
geniør som var en av lederne i
et glassblåseri for teknisk glass,
slikt som legene bruker, slikt til
undervisning i skolene osv. Dette
fikk vi fra Tyskland før krigen.
Nå skal det lages her i landet,
og denne ingeniøren var interes
sert i å få flere folk i arbeidet.

Bestyrer Johnson fortalte meg
dette, og 2 dager senere hadde
jeg en samtale med ingeniøren
på hotell "Norge». Resultatet
ble at vi skulle forsøke å få i
gang et glassblåseri med døve
som arbeidere. F. eks. begynne
med 3-5 stykker i første om
gang. Hans bedrifte var villig til
å sende en mann for å lære opp
glassblåserne i lØpet av ca. 3
mndr. På den tiden ville de være
kommet så langt at de tjente
godt. Og han mente at flinke
blåsere ville tjene ca. 30 pst. mer
enn vanlig. Dette er ikke nytt.
De har et glassblåseri i Oslo, og
ville altså ha en avdeling i Ber
gen.

Senere har jeg konferert med
en herre her i byen om saken.
Han kom med meget fordelak-

Verdifull gave
til gamlehjem

for døve
EiclHlom i Strandveien testa

mentert til formålet.

Dameforeningen "Laboremus»
arrangerte i går en hyggelig te
fest på Døveskolen til inntekt
for gamlehjem for døve. Denne
dameforeningen, som hele tiden
siden 1915 parallelt og sammen
med styret i Gamlehjem for DØ-
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tige tilbud om lokale, husleie
osv. I går kom et brev fra fir
maet i Oslo angående saken.

A l t så: Her er spørsmål et
ter, i første omgang, opp til 5
døve som vil lære dette arbeid,
og få et hyggelig og godt betalt
levebrød. Der kreves formsans,
og de må kunne forstå en teg
ning, lage et glass etter den.

Arbeidet består i at en får fer
dige glassrØr som skal smeltes i
en gassflamme og trykkluft, og
formes etter tegningene.

Det skulle være av interesse
om f. eks. 3 av skolens nåværen
de elever + 2 eldre elever, eller
andre, ville begynne med dette
arbeide. Firmaet garanterer en
god framtid, og det er et firma
som kan holde det det lover.
Grunnen til at j eg ikke nevner
navn er at det inntil videre er
konfidensielt.

Tenk over dette! Her åpner
seg et nytt felt for dere. Folk
med kunstneriske anlegg kan
ved å gå over til kunstblåsing få
enda interessantere arbeid. In
geniøren fortalte at han bl. a.
hadde laget en figur av 2 men
nesker som danset, og fått 400
kr. for den.

Eng.
(Etter: "Unge DØves Tanker»)

ve har arbeidet for saken, har
samlet en vesentlig del av de
350,000 kroner som er kapitalen
i dag. Et arbeid som fortjener
den største anerkjennelse - noe
formannen i styret, lærer Ber
theussen, også gav uttrykk for
i går.

Behovet for et gamlehjem er
skrikende og en håpet snart å
kunne gi et positivt svar til alle
som spØr om plass på hjemmet.
Senest for en uke siden fikk en
varsel om at Sofie Hansen
har testamentert sin eiendom,
Strandveien 47, til dette formål
og man får mer og mer inntrykk
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foreningslederne
For å få en liten pekepinn om

hvordan lederne i noen av våre
største døveforeninger er for
nøyet med arbeidet i sin for
ening, har vi rettet dette og noen
spørsmål til, og som de alle har
svart elskverdig på. Vi rettet
følgende spørsmål:
1. Er De fornøyet med arbeidet

i Deres forening i året som
gikk?

2. Mener De det er behov for et
foreningslederkurs i året
1949?

3. BØr i tilfelle forbundet ofre
mer oppmerksomhet på den
ne side av organisasjonsverk
somheten.

4. Hva mener De er forbundets
viktigste oppgave i kommen
de år?

5. Er De fornøyet med Tegn og
Tale?

6. Eller er det noe spesielt De
ønsker forandret i bladet?

7. Og så til slutt: Hva er Deres

av at saken nå ruller av egen
tyngde.

DØveprest Stokke talte på fes
ten i går og kom bl. a. inn på
spørsmålet om hva det er gjort
for de dØve i de nordiske land.
Han nevnte at Norge kanskje er
kommet lenger enn de andre
med hensyn til skoler og kirker,
men at vi på det sosiale område
har meget å ta igjen. - Han
appellerte til folk å hjelpe til å
få reist gamlehj emmet.

3 elever fra skolen, Sigurd
Ørsnes, Tor Harper og Fridtjof
Johnsen, laget noen utmerkede
parodier som vakte stor jubel. 
Dessuten var det sang av fru
Tvete Lian, akkompagnert av
fra Alfhild Bertheussen.

ønske for de døve i året som
kommer?

o 0';:-1.' A'l."'ll";'I19ø~~ -Æ.-,:~;.~._:,:.-.

Josef Hovden.
Form. i Østfold DØveforening.
1. Ja.
2. Ja, meget nødvendig.
3. Absolutt.
4. Å skaffe en teknisk konsu

lent.
5-6. Ville gjerne ha litt mere

fra utlandet.
7. Godt samarbeid blant alle

landets døveforeninger.

Ragnar Woll.
Form. i Drammen og omegns
Døveforening.
1. Ja, jeg er overmåte fornøyet

med de resultater foreningen
har nådd i det gamle året.
Jeg er overbevist om at ingen
døveforening her i landet
kan sidestilles med vår når
det gjelder hardt arbeid i
foreningen i året som gikk,
(selv om det siste ikke ved
kommer spørsmålet.

2. Jeg tror det er behov for
kurset, for da vil deltagerne
lære å se mer praktisk på
tingene i foreningsarbeidet.

3. Ja, det bør forbundet gjøre,
hvis foreningene ytrer ønske
om det.

4. På landsmØtet i Trondheim
ble jo forbundet pålagt flere
viktige oppgaver som skal lØ
ses. Men den viktigste er et
ter min mening det arbeid
som legatkomiteen har. Det
ligger så mye uklarhet over
legatene til fordel for døve
at det er viktig, ja nødven
dig at det bringes klarhet i
denne saken.

5. Ja.
6. Vanskelig å si hvordan bla

det skal forbedres.

7. Mitt Ønske for de Døve i det
nye året er at De arbeider
godt for døvesaken og fort
setter det fruktbringende
vennskap med alle døve i
landet.

Pastor G. Haraldseide.
Form. i Stavanger Døveforening.
1. Ja.
2. Jeg er nokså ny i arbeidet

blant dØve, men jeg ser det
slik at vi her i Stavanger
trenger litt tid til å leve oss
inn i den lille studiecirkei vi
nettopp har begynt fØr det
blir behov for et slikt kurs
for oss.

3. Utvilsomt.
4. Dette er jeg for ny til å kun

ne svare på.
5. Ja, jeg liker det godt.
7. At det må bli mange kristne

personligheter blant dem.
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Thorstein Simonsen.
Form. i Trondheim Døvefor
ening.

1. Både ja og nei. Har ikke fått
lokalet tilbake, slik at vi kun
arbeide som vi ville, til tross
det gikk jo avviklingen av
landsmøtet på en tilfredsstil
lende måte.

2. Ja, absolutt. Det er bare bra
å komme sammen for å lære
litt.

3. Ja.
4. Arbeide slik at det blir til

beste for alle døve i landet.
5. Ja.
6. Bare at kontakten med de

døve ute i verden må bli
bedre så vi kan stå samlet i
de saker, til beste for alle
døve i landet.

Pastor Einar Stueland.
Form. i Bergen DØveforenipg.

Hr. redaktør.
I anledning Deres forespørsel,

vil jeg gjerne få svare fØlgende:
Spørsmål 1. Både ja og nei.

J a, det har vært gildt å arbeide
i foreningen. Med godt samar
beid i styret og ellers går arbei
det så meget lettere. Det ser og
så ut til at vi innen utgangen
av året skal få betale ned kr.
10000 på gjelden i huset. Alt
slikt gjør jo at vi er fornØyet
med arbeidet. Men dersom jeg
bare svarte ja, var det nok fordi
jeg ikke lenger så nye oppgaver
i foreningen. Derfor må jeg også
svare nei. Vi har likesom en god
ramme om det hele. Men det
gjelder om å fylle det med inn-

----_._--_._---
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hold. Lokalene er åpne for med
lemmene. De kan møte hver
andre der. De kan få tale sam
men. Men foreningen skal stadig
streve for å gi mest mulig til
medlemmene av opplysning og
kunnskap, av glede og hyggelig
samvær. Her står enda meget
igjen. Men da gjelder det at
hvert enkelt medlem gjør sin
innsats. Den som kan, bør være
villig til å holde et foredrag.
Den som kan, bør være med å
gjøre det hyggelig. Og kan du
ikke det, så kan du i alle fall
være blid og vennlig mot alle
medlemmene. La ikke noen fØle
seg utenfor. Gå ikke til forenin
gen for bare å ta imot. Gå der
også for å gi noe til de andre.

Spørsmål 2. Det er nok sikkert
behov for slike kurser. Men la
det ikke bare bli med å lære
hvordan en forening skal styres.
Da blir en sittende med en fin
ramme om det hele. Det viktig
ste er å lære hvordan man skal'
få innhold i foreningsmØtene.
Derfor bør slike kurser være så
allsidige som mulig. Her har vi
meget å lære av kursene i Sve
rige og Danmark.

Spørsmål 3. Svaret under 2
gir også svar på 3.

Spørsmål 4. Da jeg ikke vet
hvilke planer forbundet har, er
det vanskelig for meg å peke på
en bestemt oppgave som den
viktigste.

Spørsmål 5 og 6. Jeg tror det
er meget stoff i bladet som har
interesse for de fleste dØve. Det
er også rimelig at i et slikt blad
vil først og fremst kravene til
andre komme fram. Men det
kunne nok være sundt om vi
oftere fikk se litt om de krav
som andre og samfunnet kan
stille til oss. Kanskje kunne bla
det mer ta fram de plikter vi
har overfor andre og overfor
samfunnet. Skal vi bli ansvars
bevisste mennesker, må vi lære
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å stille krav til oss selv. Her kan
nok bladet hjelpe til.

Spørsmål 7. Jeg vil Ønske at
alle døve og alle andre som ar
beider blant døve kan arbeide
godt sammen. Skal oppgavene
lØses, trenger vi hverandre alle.
Men skal det bli slik, må vi læ
re å respektere hverandre selv
om vi tenker forskjellig på man
ge måter. Jeg vil ikke en gang
ønske at vi skulle bli enige i
alle ting. Da ville det bli svært
kjedelig. Men selv om noen ten
ker på en annen måte, må vi al
likevel kunne tro at de mener
det godt. Og så viser det seg at
når vi får snakke sammen blir,
mange vanskeligheter ryddet av
veien. La oss derfor hver på vår
plass gjøre en positiv innsats i
året som kommer.

Minde 4. desember 1948.

Alf Melgård.
Form.. i Oslo DØve Forening.

Deres skriv av 17. ds. er tak
kende mottatt, og herved har
jeg den glede å svare på Deres
følgende spørsmål.

1) Jeg er naturligvis fornØyet
med arbeidet i foreningen, sær
lig med medlemmene som har
vist solidarisk holdning for for
eningen siden den berØmte vold
giftssaken ble erklært for bann
lyst.

2) Det er viktig å få gode og
dyktige ledere i en forening, så
behovet for kurset må omfattes
med største interesse i alle åre
ne framover.

3) Norske DØves Landsforbund
viser sin store interesse for vei
lednings- og opplysningsvirk
somhet, så jeg tror nok det og
så vil være i orden med kurset.
Det vil ordnes på den måten at
kurset er et ledd i en veiled
nings- og opplysningskomite og
dermed gir veiledningen og opp
lysningen til hvem som helst av
de interesserte medlemmene i
foreningen.
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«Gamlehjem for døve» kjøper
tomter til gamlehjem i Klostergaten

Enstemmig vedtak på årsmøtet går
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«Gamlehjem for døve» holdt
forleden årsmøte under ledelse
av formannen, lærer Bertheus
sen. Arsberetning og regnskap
ble opplest og vedtatt.

Foreningen har i en årrekke
arbeidet for å reise et hj em for
gamle døve fra Nord-Norge og
Trøndelag, og disponerer nå
352,600 kroner til dette formål.
For flere år tilbake gikk forenin
gen til innkjøp av tomten "Gart
nerhaugen» som ligger bak Sjø
mannshjemmet på Lade, men da
man senere fant at denne lå for

4) Landsforbundets viktigste
oppgave er: å fungere som mål
bevist og populær organisasjon
for de døve.

5) Stort sett er jeg fornØyet
med bladet.

6) Det er naturligvis redaktø
rens egen ,sak å redigere bladet
ettersom han mener det vil øke
lesernes interesse og samtidig
også gj Øre god propaganda for
døvesaken. RedaktØren må da
spørre seg selv om det må for
andres i bladet, og vi leser og
følger med i dØvesakens utvik
ling.

7) J eg har to Ønsker for
de døve i året som kommer.
På den ene side ønsker jeg at
min forening får opprettet en
landeiendom som skal være
gårdsbruk og gamlehjem for de
dØve. På den andre side ønsker
jeg at unge døve får komme med
ny tidsånd og glØdende tro på
døvesakens framtid.

TEGN OG TALE

langt fra byen ble byggingen ut
satt.

På årsmøtet i går forelå det
forslag om å gå til innkjØp av
Klostergaten 60, en tomt på ca.
2 mål, med et 3-etasjes murhus,
og dette ble enstemmig vedtatt.
TilstØtende Klostergården 60
ligger Schwachs gate 2, en ny
delig tomt også på ca. 2 mål,
som foreningen vil forsøke å få
kjøpt. Tomten ligger meget gun
stig til med vakker beliggenhet
ned mot elven, og foreningen vil
la en arkitekt utarbeide de vide
re planer. - På tomten beror
nå en brakke som for tiden er
leid av ingeniør Hatlebakk som
driver fabrikk her. Han har
meldt seg som første kjøper av
tomten, men er villig til å avstå
fra sin rett for et så godt tiltak.

Det ble enstemmig vedtatt å
gi styret fullmakt også til inn
kjøp av denne tomt. For øye
blikket administreres tomten av
Erstatningsdirerktoratet.

Det er ikke tvil om at det er
et skrikende behov for et gamle
hjem for dØve. Det sitter mange
gamle dØve rundt om i distrikte
ne og venter på at hjemmet skal
bli en realitet. De kan ofte ha
vanskelig for å holde kontakten
vedlike med sine hørende omgi-

Oslomann som er glad i fri
luftsport vil gjerne stifte be
kjentskap med en kjekk gjente
mellom 28-35 års alderen. Foto
Ønskes. Helst utenbys.

Red anviser.
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velser, og blir derfor ensomme
i sin alderdom og lengter etter
å komme sammen med folk som
forstår dem og som kan ta seg
av dem på den rette måte. For
eningen, som gjennom mer enn
30 år har arbeidet for dette for
mål, kan nå endelig se resultatet
av sitt verk, - og det var å
håpe at mange støttet den i dens
videre arbeid.

Det forelå i går valg på for
mann og 2 styremedlemmer.
Formannen lærer Odd Ber
theussen, og styremedlem Borg
hild Olsen ble enstemmig gjen
valgt, og istedenfor Sigrid Vold,
som fraba seg gjenvalg, ble valgt
døveprest Stokke.

De Døves Forening
i Trondheim ojen~

nom 50 år
Av døveprest Lars Stokke.

Det er vel ikke mange for
eninger som har betydd så me
get for sine medlemmer som de
dØves foreninger som vi i dag
finner rundt omkring i landet
vårt.

Det er naturlig at vi slutter
oss sammen for felles mål og fel
les interesser og ideer. Det er jo
den dypestliggende årsak til en
hver sammenslutning er at to er
sterkere enn en, vel å merke når
disse to arbeider sammen og tar
taket i fellesskap.

Men for de dØve kommer et
moment til som de hørende ikke
tenker så meget på. DØvheten
fører til isolasjon. Derfor kan
denne isolasjon legge en ekstra
tyngde på disse mennesker. En
av hovedoppgavene for de for
skjellige døveforeningene som vi
har er å løfte denne tyngden
bort i samvær og fellesskap..

Den første døveforening i Nor-
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den ble stiftet i KØbenhavn i
året 1866. Den annen i Stock
holm i 1868 og i Oslo den tredje
i 1878.

Trondhjems DØveforening med
sine underavdelinger ble stiftet
den 30. oktober 1898.

Det første styre var: Formann
overlærer L. Weidemann, nest
formann smed Albert Svendsen,
sekretær lærer M. GrØnning,
kasserer frk. E. Brinchmann,
styremedlemmer skredder Ole
Andersen, fru Gurine Ellefseth
og frk. E. Carlsen.

Foreningen har sine underav
delinger. Av disse er sykekassen
den eldste. Sykekassen har be
tydd meget for sine medlemmer
og har også ofte vært til god
hjelp for flere i vanskelige for
hold. Videre har foreningen sitt
eget bibliotek med en god sam
ling bøker og tidsskrifter. I for
eningens 50 årsberetning nevnes
bokhandler Brun her i byen.
Han har i sin tid gitt foreningen
flere verdifulle bØker. Frk. Ma
rie Svendsen var den første bib
liotekar. Senere fikk biblioteket
støtte fra «Bokholder Jensens
Legat» i form av årlige bidrag.

De DØves Avhol?slag er også
enn underavdeling som har vært
av både sosial og humanitær be
tydning. Ved stiftelsen hadde la
get 19 medlemmer. Skredder Ole
Andersen har vært formann så
lenge laget har bestått.

«Gamlehjem for DØve» var
også opprinnelig et ledd i for
eningens arbeid. Senere ble det
te arbeid overtatt av hØrende,
men de døve har alltid ytet det
de har maktet i dette arbeid og
de følger i dag med spenning
med i Gamlehjem-spørsmålets
utvikling. Takket være et ypper
lig arbeid gjennom mange år ser
det nå i dag ut til at vi står ved
spørsmålets løsning og virkelig
gjørelse av den plan som ble
startet ved foreningens opprin
nelige arbeid.
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De døve har sin egen sjakk
klubb. Klubben har vært repre
sentert i flere utenbys sjakkon
kurranser og den har hevdet seg
meget godt i disse konkurranser.

De DØves Menighet er også
vokset fram av foreningens ar
beid. I mange år var der ikke
noe regelmessig kristelig arbeid
for og blant de dØve. Døveprest
ene Conrad Svendsen og Tor
modsæter besøkte byen enkelte
ganger og holdt gudstjenester
for dem. Sogneprest Skavland
som var vel kjent med de døve
og fØrte et elegant og rikt tegn
språk. Når han hadde høve
holdt han også gudstjenester for
dem og var med dem på deres
tilstelninger og fester.

Høsten 1920 ble res. kap. Olav
Rustad utnevnt til døveprest i
Det Nordenfjellske Norge. Fra
den tid ble der et regelmessig
arbeid tatt opp for de dØve i
landsdelen. Døveprest Rustad
bygget De DØves Kirke og De
Døves Menighet ble en kjens
gjerning her i byen.

Det har alltid vært et godt og
forståelsesfullt arbeid mellom
De DØves Forening og menighet.

Foreningens æresmedlemmer
er sogneprest S. Skavland, frk.
Elisabeth Carlsen, frk. Elisabeth
Brinchmann og fru Gurine El
lefseth.

Trondhjems Døveforenings

50-års jubileum

ble feiret i Hotell Bristol med
festmiddag for godt og vel 100
deltakere. Gjestene ble Ønsket
velkommen av formannen i for
eningen, Torstein Simonsen. 
Festtalen ble holdt av styremed
lem Lunde~Johansen,som fortal
te om foreningens arbeid og den
betydningen kameratskapet og
vennskapet har hatt for de dØve.

Sogneprest Hesselberg hilste
fra bokhandler Johan Chr. Jens-
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sens Boklegat. Det ble også el
lers overbrakt ~ange hilsener
fra forskjellige organisasjoner.

Det ble utdelt diplomer til
Lunde-Johansen, Ole Andersen
og Anne Carlsen, som har ned
lagt et langt og fortjenstfullt ar
beid for foreningen. Minneme
daljen for dem som har stått
som medlem av foreningen siden
starten ble gitt til Ole Andersen,
Agnes Andersen, Trygve Elias
sen, Lars Botten, Kasper Hassel
og Marie Hammer. Som toast
master fungerte dØveprest Stok
ke.

Revisjon
De fleste foreninger har valgt

eller ansatt en revisor. Han har
til oppgave å gjennomgå regn
skapsbØker og bilag, og påse at
kassabeholdningen, aktiva og
passiva stemmer. Det kalles
regnskapsmessig revisjon. I til
legg til den regnskapsmessige
revisjon har mange foreninger
og forbund en kritisk revisjon,
det vil si: revisor skal også kri
tisere, og påpeke dårlige eller
mindre gode økonomiske dispo
sisjoner av forbundets eller for
eningens midler. Forbundet har
revisor som kontrollerer de til
sluttede foreningers regnskaper.
Det må ikke forekomme uregel
messigheter eller noe som strir
mot forbundsloven. Har Norske
Døves Landsforbund noen slags
kontroll med de tilsluttede for
eningers regnskaper eller økono
miske disposisjoner. Så vidt jeg
vet, har det aldri fra forbundets
side vært forespØrsel om vår
(Ø.D.) forenings regnskaper.

J eg vil også peke på en ann~n

ting. Som regel sender forenin
ger årsberetning eller referat fra
årsmøtet i «Tegn og Tale», men
meg bekjent har ikke forbundet
noen gang bedt vår forening
(Ø.D.) om årsberetning for å
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kunne danne seg en mening om
hvordan foreningen arbeider, og
i tilfelle kunne støtte den med
råd og dåd. Det må til! DØves
Idrettsforbund har regelmessig
krevet og fått årsmelding fra de
tilsluttede lag. Og i denne års
melding er det vanlig å gi opp
lysninger om lagets (forenin
gens) økonomiske stilling. Nor
~.ke DØves Landsforbund er i
støpeskjeen, eller synes å være
det. Denne kontroll-ordningen
bør derfor tas med i «støpet».
H vis den da ikke allerede 
uten at jeg vet det - har vært
eller er satt ut i livet.

Y. W.A.

*

Svar til Y. Andresen.

Deres bemerkninger om revi
sjon er riktig, og siden jeg kom
med i forbundet for over 2 år
siden, har jeg vært oppmerksom
på dette forhold. Jeg har også
arbeidet med saken i lang tid og
den skal fremmes i nærmeste
framtid. Jeg har kjennskap til
Ø.D.s forhold ved forbindelser
med foreningen, som vil bli
fremlagt fremlagt for forbund
styret når saker fra den fore
legges. Som formann for forbun
det har jeg kjennskap til døve
foreningenes forhold. Dette har
bevirket at forbundet yter 3 tu
sen kroner til foreningene og
neste år antagelig 10 tusen. Alt
dette bare med det formål a
hjelpe dØveforeningene. Jeg hen
viser til en tidligere artikkel at
forbundet skal yte en hver ten
kelig hjelp til dem.

Norske Døves Idrettsforbund
arbeider under andre forhold
som er lettere og det er medlem
av Norges Idrettsforbund. Jeg
er meget glad for dØve idretts
folks skyld at, Norske Døves
Idrettsforbund arbeider under
gode forhold og har også sin
fremgang. Vårt forbund er på
en måte i støpeskjeen, men i

TEGN OG TALE

Det var i sannhet et merkelig
treff! Akkurat som dØveinteres
serte og døvebarn fra DØvesko
len var samlet til et festlig møte
i går i Sommerveitens bedehus,
sto plutselig en gasser av svar
teste sort i blant dem. Han kom
direkte fra MØrebussen til møtet
på en kort visitt - som nok vil
bli uforglemmelig for de dØve
barn som nettopp nå har satt i
gang et rørende, varmhjertet og
interessert arbeid for at døve
barn på misjonsstasjonen på Ma
dagaskar skal få den samme opp
læring gjennom en norsk misjo
nær som de selv har fått på DØ
veskolen.

Men for å begynne med be
gynnelsen, så ledet res. kap. Ru
stad møtet, som hadde samlet
ganske mange mennesker. Etter
en kort tale av døveprest Stokke
talte en ung dØveskoleelev, Olav
Johansen. Han var blitt veldig
grepet, sa han, av ideen om at
norske dØve barn skulle hjelpe
gassiske døvebarn. Han var selv
interessert for misjonen fordi
han trodde på Gud. Han talte
forbausende godt - det var i
hvert fall ikke vanskelig å for
stå ham.

Så redegjorde fru Barbra Han
sen for hvordan hun hadde fått
tanken om å virke for å skaffe
døve barn på Madagaskar en læ-

virkeligheten er det bare at det
arbeides hårdt for å gjennom
føre de fastsatte retningslinjer
som ble vedtatt for mange år si
den. Vi vet at forbundet som
går godt fram, skal nå sitt mål
å gjøre dØves liv mer trygt, mer
støtte, lysere og rikere.

Forbundsform. W. Schrøder.
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rer - det er altså hennes verk
at denne bevegelse er reist her
hjemme, og at det nå fins en mi··
sjonsforening for å samle penger
til en døvemisjonær for gasser
barn. Foreningen heter Fru Ba/'

bra Hansens Misjonsforening, og
den har alt samlet noen tusen
kroner. Fru Hansen redegjorde
for hvordan ideen over alt had
de vakt sympati, men aller me::t
hadde den vakt begeistring hos
de større barna på DØveskolen.
Ja, for dem er saken rett og slett
blitt noe de lever for og vil gå
inn for med liv og sjel. De dØve
gasserbarna er ensomme og alE
ne, sa et par av guttene, og e:l
pike sa: de tenker for meget -'
de talte av erfaring om den
stengte og ensomme verden de
selv var revet ut av, takket væ
re skolegangen. Nå er fru Hac
sens forening meldt inn i Det
Norske Misjonsselskap, og pastor
Gjønnes her i byen hadde vært
en god støtte under forarbeide
ne, sa fruen. Vi fikk se spare
bøsser som dØvebarna selv had
de laget og «kunstnerisk utførte
plakater». En gutt hadde laget
en stor fargelagt tegning av den
vordende døveskole på Mada
gaskar.

Pastor Rustad er valgt til for
mann for foreningen. Han og pa
stor Stokke «tolket» det som ble
sagt i går - så de dØve kunne
følge med i alt. Da fru Barbra
Hansen gikk ned av talerstolen,
fikk hun overlevert en konve
lutt med 200 kroner - anonymt.
Og det kan vi forstå, for en mer
sympatisk talsmann for en sak
kunne dØvemisjonen ikke få.

En ganske ung gasser, Razantt
johary, oppholder seg for tiden
i Norge. Han er lærer på de:1
kristne lærerskolen på Mada-
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Noen gutter reiste til Oslo i
bededagshelgen, og resten av
O'S, som var her på skolen, gikk
t'clrer rundt de 5 nærmeste fjell.
Det var morsomme turer.

Dagen før bededagshelgen be
gynte hadde vi underholdnings
fest med skuespill og lek. Det
var en morsom aften syntes vi.

*
Det har vært klubbmesterskap

l Døves Sjakklubb. Tre av gut
tene fra skolen deltok i klasse
C. Rasmus Rauseth og Asbjørn
Kjøsnes delte fØrsteplassen med
~ poeng hver og ble altså me
stere. Ola Svare tok 3.-premien
med 51 2 poeng. Skoleguttene
tok dermed alle premiene i klas
sen.

R. Rauseth eller A. Kjøsnes
skaloppflyttes til B-klassen.
Gratulerer, karer!

*

gaskar, og skal nå til Paris for
å studere psykologi, fransk språk
etc. Forerstill Dem hvilken opp
levelse det var for dØvebarna da
han trådte opp på talerstolen!
For oss var hans blØte gassiske
språk en vellyd. Misjonsprest
Borgenvik, som vi nylig inter
vjuet, tolket gasseren så lett som
det var svensk språk, og pastor
Rustad tolket så videre til de
døve. Razanajohary sa bl. a. at
hans hjerte var fylt av glede
fordi Guds kjærlighet fører oss
sammen. Den gassiske kirke tak
ker og hilser dere - nå begyn
ner den å bære frukt, og sam
men går deres og vår kirke inn
for Guds rikes sak. Når jeg for
teller dere at resultatet av mi
sjonsarbeidet er stort, håper jeg
dere vil gå videre i det arbeidet.

TEGN OG TALE

TJestyrer Johnsons besø/~.

Bestyrer Johnson besøkte sk()
len i begynnelsen av desember.
Han kom fra Andebu ved Tøns
berg, hvor han er bestyrer for
Døvehjemmet der. Han har før
vært bestyrer ved Holmestrand
døveskole og flyttet til Andebu
for å overta bestyrerstillingen
der, etter anmodning fra pastor
Bonnevie-Svendsen, da de treng
te en mann med psykologisk inn
sikt og kjennskap til døveunder
visningen. Bestyrer Johnson
kom til Bergen for å horde fore
drag for interesserte mennesker
om de døve. Det er ved innsam
ling av penger blant venner
rundt i landet at DØvehjemmet
drives.

Johnson holdt et meget in
teressant foredrag for oss i peise
stua. Han fortalte om de første
døveskoler i landet, om døvesa
ken og litt om pastor Bonnevie
Svendsens arbeid for de dØve.

Pastor Borgenvik takket den
meget sympatiske unge gasser
og fortalte at han var kristen i
tredje generasjon. MØtet ble av
sluttet med vakker musikk av
fru Bertheussen og andakt ved
pastor Brekke.

En synes kanskje det ser håp
løst ut å arbeide for å få !l0k
penger til å sende en døvemisjo
nær til dØve gasserbarn, men
her er en annen vesentlig gjer
ning på veien mot målet: tanken
er blitt stor og levende for døve
norske barn. Den har gitt dem
noe å leve for, gitt dem en sak
som er deres egen, gitt dem en
utlØsning for det å vise godhet
mot lidelsesfeller. De vet av
egen erfaring hva DØveskolens
undervisning har gitt dem.

Nr. l

Senere fortalte han om arbeidet
for døve på Andebu. Hjemmet
for døve er et hjem for dØve
med nedsatte evner som ikke
kan leve selvstendig og som har
vanskelig for å skaffe seg arbeid.
Hjemmet tar imot både voksne
og barn, bar med nedsatte evner,
som ikke kan følge med på van
lige dØveskoler, og andre barn
som er blitt ødelagt av foreldre
ne ved feilaktig, eller slett ingen
oppdragelse fordi foreldrene ik
ke forsto hvordan de skulle be
handle det døve barn og derfor
har latt det skjøtte seg selv.
Denne siste gruppen kan det ret
tes på ved målbevisst oppdra
gelse og undervisining. Disse
barna kan da få sjanse til å
komme inn på en døveskole sam
men med andre dØve barn.

Det sier seg selv at dette ar
beid bestyrer Johnson har tatt
på seg ikke er lett. Det krever
tid, tålmodighet og energi.

Det var ikke alle som hørte
bestyrer Johnsons foredrag, for
noen lå tilsengs, grunnet for
kjØlelse.

*
Denne uke begynner vi å flyt

te inn i Hollendergaten. Vi er
ikke kommet inn før fordi myn
dighetene i byen først i går fikk
ferdigbehandlet saken. Sander
med trykkeriet var fØrstemann
inne. «U. D. T.» trykkes derfor
for første gang i sitt nye lokale.

Etter jul starter vi for ful fres
i de nye verksteder.

For å spare penger, som vi
har lite av, har vi foretatt de
fleste ominnredningsarbeider
selv, under snekkerlærerens le
delse.

*
Over nyttår begynner arbeidet

med dØvekirken, i vårt tidligere
snekkerverksted.

Vi håper, etter pastor Stue
lands henvendelse, å få være
med å lage noe av utstyret til
kirken på vårt verksted.
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erindringer om Oslo

tilblivelse

"

Noen

I begynnelsen av 1875 anord
net dØvelærer Erik Strangestad
at der i SchaftelØkkens dØve
skole holdes gudstjeneste hver
annen sØndag for de utgåede
døve elever fra Balchens skole
og internat.

Det slog til; døve fra byen
valfartet derut, hvor de kunne
treffe hverandre til hygge og
prat etter gudstjenesten.

Hr. Balchen åpnet den første
gudstjeneste og talte varmt om
Guds store kjærlighet. De sene
re gudstjenester ble vekselvis
holdt av de herrer H. Asche
houg og Lars Havstad, som beg
ge var studenter.

Døveskolen hadde fått en ny

Hr. og fru Hansen fra Trond
heim dØveskole har vært her på
skolen som gjester. Hr. Hansen,
som er syk, var ofte på Hauke
land sykehus for å få behand
ling ved hØyvoltanlegget. De var
meget hyggelige mot elever og
personale, men de var litt uvant
med været her. De er nå reist
tilbake til Trondheim. Vi ønsker
hr. Hansen god bedring.

Bjørn Kommedal har fått
plass på et radioverksted uten
for Bergen. Det er vel ikke man
ge som har sett en dØv arbeide
med radio. En skulle tro at god
hørsel er absolutt nødvendig i
dette faget. Vi har altså fått et
nytt bevis på at døve kan ar
beide i nærsagt alle yrker. Hr.
Kommedal påstår at selv radio
telegrafist-yrket snart kan bli
tilgjengelig. Han sier at det vil
bli mulig ved hjelp av nye ap
paratkonstruksjoner.

Døveforenings

og framvekst

lærer, nemlig Conrad Svendsen,
som var sterkt religiØs, så han
blev den som ledet de senere
gudstjenester.

Dette var begynnelsen til, at
døve i byen ved private møter
hos Halfdan Bjørnstad i hans
lille koselige loftsværelse i Tol
bodgaten, skornagermester Ness'
gård, diskuterte om å få dannet
forening for dØve og å finne lo
kale i byen; hvor de kunne sam
les til hygge og fest. Hr. H.
Aschehoug foreslo at en depu
tasjon skulle få foretrede hos
Balchen og legge saken frem for
ham. Vi var 6 - seks - nemlig:
H. Aschehoug, som ordfører, L.
Havstad, H. BjØrnstad, H. Fal
sen, Carl Werner og den yngste,
undertegnede, som drog forhåp
ningsfulle til Schafteløkken en
søndag formiddag.

Hr. Balchen var glad, og opp
rømt, fordi vi kom, og hørte på
vår bønn om hjelp. Jo, han skul
le tale med sin bror, som var
prest i Vestre Akers kirke og
direktør ved Geografisk Oppmå
lingsanstalt, hvor tre døve var
ansatt som kartkopperstikkere,
nemlig H. Bjørnstad og Carl
Bjune samt Ragnar Ziener som
nylig var ansatt.

Det ble til, at der måtte skaf
fes forbindelse med kjente menn
og kvinner i byen og dermed
fikk vi en stor basar i gang i
det gamle studentersamfunds lo
kaler i Universitetsgaten. Basa
ren ga et godt utbytte og snart
fikk vi leiet lokale nederst i
Kongensgate ved siden av nåvæ
rende «Sjøfartshuset.. til Råd
husgaten.

Ved første generalforsamlings
møte vedtok vi love for forenin
gen og valg av styre. L. Havstad
opplyste at bidragskomiteen stil-

let garantikrav på at der skulJe
sitte 4 - fire - hørende i sty
ret. Hr. Balchen var selvfølgelig
formann og han skulle utse de
3 andre. Etter loven skal der
sitte 7 - syv - i styret, så de
3 Øvrige kunne besettes av døve
medlemmer.

Lars Havstad ble valgt 111
viseformann, da H. Aschehoug
frabad seg stillingen, da han ny
lig hadde startet et bokforlag
sammen med sin fetter. Kasse·
rer ble H. Falsen.

I Kongens gates lokale ble den
første julefest arrangert mEd
smørrebrød, øl og melk og se
nere kaffe med kaker. H. Asche
houg fortalte om sine bergh€-
stigninger i Norge. Lars Havstad
talte om nyheter fra Amerika,
om døves utdannelse. - Ca~ )
Werner talte om sin skøyteturn-e
i Tyskland, hvor han fikk en
perlebrystnål av kronprins Fr€-·
drich. Hr. Thore Engelsrud. so' Il

sjakkleder, introduserte samt
lige døve i sjakkspill og utsatt'?
en premie til beste spiller.

Ellers var der prat og lath:r
fra en eller annen over pussi~e

historier. L. Havstad meddelt'?,
at der skulle igangsettes kurs'.::'r
i rettskrivning og regning tJ

ganger i uken og la ut en ljsl~

for tegning av deltagere.
Foreningen kjøpte en gåra i

Nordahlsgate, nr. 17, og som ble
ordnet av dØvhørt hr. consul
Sewel med sin onkel Thorvai ..l
Meyer i Karl Johansgate. I f .i

ste etasje, hvor lærer Fjørto:-t
var foreningens vaktmester opp
førte vi teaterspill og der ble
også DØves skiklubb stiftet me<I
undertegnede som formann eg
Carl Werner som kasserer. Ga:r
den ble senere solgt til skrek
dermester Nilsen, hvis sØnn er
døv Hans Nilsen, bekjent ski-·
løper. Isteden kjøptes Paulus'
kappel med tomt i Sofiesgate.
Meningen var å oppføre en gård,
hvor de døve kan bo og innreb?
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kappel innenfor. Dog omstendig
hetene førte til at De dØves kir
ke ble innviet til Guds ære, så
der ble intet av planen.
.. Senere ble tomten solgt til
'Døves menighet for 15 000 kr.
I Sofiesgate, lengere nede, fikk
vi hyggelig møblerte lokaler hos
fru Fodstad i flere år, inntil hen
'nes datter Thore ble gift med
Henrik Bang og flyttet til Ber
gen og da måtte vi flytte. Så
fikk vi midlertidig St. Hanshau
gens skole, men det passet oss
ikke riktig. Endelig fikk vi leiet
lokale i Pilestredet, 2. etasje ved
siden av gymnastikkbygningen
for den norske Garde (nåvæ
rende St. Halvards spiselokale).
Etter noen års forlØp ble vi opp
sakt, da lokalet skulle innredes
til privat leilighet. I Pilestredet
fikk vi lokale i Bandagistfirmaet
Gallus' gård. Det passet oss ikke
riktig, så vi søkte igjen bra lo
kale i Chr. Augusts gate nær
ved svinghjørnet. Dog måtte der
avholdes festligheter i Odd Fel
lows lokaler i nærheten.

Nå ble det alvor med å kjøpe
eget hus og ve den generalfor
samling ble det tilsagt Chr. Hel
gesen og Henning Dahl å søke
hus. Det ble Eilert Sundtsgate 7
til 70,000 kr. hvilket gikk i or

den.
Foreningen foranstaltet flere

sommerutflukter for medlem
mer dels pr. dampskib og Jern
bane til Nesodden, Bærum, As
ker samt Lian.

I Eilert Sundts gate 7 ble der
feiret mange hyggelige møter og
fester med underholdning, film,
teater, dans etc.

Nå skal foreningen ominnre
des og skaffes lysere forhold,
samt delvis knytte 1. etasje til,
så der blir rummeligere plass, da
medlemsantallet er steget til ca.
300 medlemmer. Foreningen går
en lysere framtid imØte med
nye og aktive krefter.

A. Fl. L.J

ved Døves Forenings lO-års jubileum

17. NOVEMBER 1948

Vi samlet er i kveld til festlig lag,
vi dØve ifra Oslo by til geburtsdag.
Vår 70-årige forening her vi feire vil,
og ærbØdigst overlater hedersplassen til.
Tross sine mange år den ingen olding er,
men stikk imot naturens orden
år for år sin alder bedre bær.

All dåd og dyst som blir i verden øvet,
tar først i tanker form fØr de blir prøvet. 
De veteraner gamle som fattet tanken først:
At dØve må stå sammen og løfte i flokk.
De innså dengang tidlig at å seile i mak,
gir ingen framgang for de døves sak.
De fleste av dem er nå forlengst takket av.
Vi stanser ærbødige i tanker ved en grav.
Og de vi har iblant oss, - vi nevner ikke navn,
men takker dem av hjertet for hva de var til gavn.
De lyse skal som blinkfyr så kursen holdes rett, -
ja, selv i tider når vi famler og er nær ved å gå trett.

De mange styresmenn vi og i denne stund vil nevne,
for alt de her har ofret av tid og flid og evne.
For merkesaker mange de slo så mangt et slag. 
Dem skyldes nok det meste for styrken av i dag.

I Sven Brunsgt. 7 der er så godt å komme inn.
Der møter du så mange som har det samme sinn.
De samme tanker, følelser på skjebnefellers ferd
fritt veksles gjennom tegnspråkets malende geberd.
Der møtes mann og kvinne til alvor og til fest, 
ja mange der har funnet den som de syns er best.
Så mang der fant næring for ånd og tanker svære,
som i ensomheten føltes tunge og knugende å bære.
Om livet går på skjeve i hverdagens gang,
vi døve kan ei juble og muntre oss med sang.
Nei, da går tankene på flukt til festlig lag blant kjære.
I foreningen for døve der er det godt å være.
En bridge, en sjakk, en dans, en film, et skuespill,
hva mere skal der til å løfte sinnet opp.
fra avgrunns dyp til tinders topp. -

Det gavnlig er på livets vei iblant å holde rast.
La blikket gå tilbake på hva som holdt, - og brast.
Den sikre ledestjerne som erfaringen er,
den må vi ikke glemme å holde oss nær.
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T.

Og nå en fylking fremad mot de nye 70 går,
oppgavene de venter og skal løses år for år. 

Men i kveld vi feste vil,
og Ønsker lykke til.

Denne ypperlig skrevne prolog av' dØvelærer K. E. Teigen,
ble lest opp av ham selv på Oslo dØveforenings 70-års jubileums
fest. Det gledet oss at vi her har en døvelærer som følger med
i de døves liv og som vi likte å høre. Vi vil håpe at han fort
setter. Opplesningen ble meget godt tolket på tegnspråket av de
døves venn, hr. Harry Landin.

Hvert medlem her skal vite og alltid huske på:
Forat man skal kunne hØste, man må bestandig så.
Samhold det gir styrke, og viljen god og sterk,
på disse hjørnestener vi Øve skal vårt verk.
Vårt motto det skal være dette ene:
I foreningen skal alt vårt arbeid tjene.
Det skal tjene de dØves sak alene.

som dessverre dØde så ung, og
Lars Havstad, som kom til å j'å
et kjent og ansett navn både i
blant hørende og døve. Disse 2
er de eneste døve i Norge som
inntil nå har nådd fram til fl loli
universitetsstudenter. Jeg tror
vi kan se på disse 2 som v~\r

forenings egentlige stiftere. FL)"
det var på deres anmodning vJ.
re hørende venner satte seg i

bevegelse for å gjøre den mulIg.
Så var det Erik Strangestad
som, tross selv dØv, var lærer på
Balchens skole. Hans minne le
ver i det legat han opprettet og
som bærer hans navn. Også dV

disse 3 har vi bilder i vårt ]0

kaIe. Og så var det konsul Tl"1{;'
mas Sewell som ikke var hElt
døv men hadde svak hØrsel g
som gjorde så meget for å tryg
ge foreningens økonomi i de fyJl
ste 10 år. Disse 6 var vår fm
enings fØrste styre.

Og så har jeg notert navne'",e

på mange andre som er gc\tt
bort, men hvis ansikter står Jf'
vende for meg. Det er blant an

dre Anne Aschehoug, Thomas
Sewells elskelige hustru, SC'ill

stiftet den første kvinne~;:.I

ening. Hun var helt døv og "Cn
søster av Halvard A. Men . lå

vil jeg ikke gjøre forskjell 2Jå
døv eller hØrende men bC1l"e

nevne noen for oss alle vel kj .l"~

te og kjære navn. Det er Cc ,~

rad Svendsen som ble den føE te
prest for dØve i Norden, og h'1's
hustru fru Hanne Bonne-,o"e
Ennvidere Carl Werner, idretis
mannen og skØyteløperen, h'ils'
bilde også henger i vårt lokc.:le
og hans hustru Ingeborg Wf:2
ner, Charles Leisner, besty!":r
Fjørtoft, Ragna Berg, Hermana
Bergh, Hagbart Falsen, Ragr" r
Ziener og Tora Ziener, Marie
og Halfdan Bjørnstad, Martin
Skollerud, Christian Holmsc 11,

Anna og Torer Engelsrud, Ri
chard Helgesen, Egmont Nøne
gaard. Jadet er mange fle,'f'

A. H.

En av dem uttalte disse ord:
« Verket vil overleve sine

grunnleggere og til alle tider
bære velsignet frukt for vårt
lands døve.»

At verket har overlevet sine
grunnleggere, det har vi fått se
- alle vi som lever nå. For
disse 37 kvinner og menn er nå
alle blant dem som er gått bort,
- men vi ser at foreninge.n er
levende og virksom den dag i
dag.

Men så kommer jeg til dem
av de bortgangne som i årenes
løp var virksomt med i arbeidet
innenfor foreningen. Av dem
har de fleste vært døve, men
mange har også vært hørende,
således 11 av 30 som jeg har
notert. En del av dem må jeg få
nevne og da først Fredrik Bal
chen og fru Hedevig Rosing
som var med fra første stund og
holdt med' så lenge de hadde
krefter til det. I vårt lokale har
vi deres bilder på veggen. Begge
var med i foreningens første
styre. Av de andre 4 som var
med i det første styre var 3 dØ
ve, nemlig Halvard Aschehoug,

Mine damer og herrer!

Som en der har kjent person
lig de fleste av dem er jeg blitt
anmodet om med noen ord å
minnes dem som er gått bort.
Og jeg er glad over denne an
modning. Det er mange ansikter
som står for meg. Å nevne dem
alle ved navn ville ta for lang
tid. Men før jeg kommer til dem
som jeg har kjent personlig må
jeg minnes de 21 damer og 16
herrer som var sammen om å
få i stand den basaren som skaf
fet vår forening dens grunnka
pital - den kapital som hele
tiden siden har vært betraktet
som urØrlig, men som allikevel
har gjort mulig alt det som i
årenes løp er blitt utført. Disse
damer og herrer vil vi aldri
glemme. De var ikke selv dØve,
men de viste i gjerning at de
var gl-ad i de døve. Deres navn
er bevaret i våre arkiver og i to
tidligere trykte festskrifter. Vi
vil takke dem igjen!

ved jubileumsfesten Oslo

TALE
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Bridgekonkurranse Oslo-Stockholm
• • • + • • • +

~om alle nå er gått bort, men
11vis minne lever hos dem som
kjente dem.

Foreningen takker dem alle
for hv~ de hver på sin måte har
virket til gagn for den og for de
dr)Ve. Og til deres minne ber jeg
nå alle som er til stede om å
løfte sitt glass til en skål, i det
jeg henvender denne skål til den
eneste som er her personlig til
stede av dem som har vært med
fra stiftelsesdagen, 17. novbr.
1878. Det er hr. Axel Fleischer
som også skal ha sin takk for
gagnlig virke for de dØve, med
ungdomssinn helt opp i sin høye
alderdom. Derfor skal han også
ha disse blomster.

De bortgangnes skål og et
varmt ønske om at De døves for
ening til alle tider må virke til
signing for vårt lands dØve!

Så ønsket Dahl tilslutt at vi
enda i lang tid måtte få beholde
A. F. i blant oss ungdomsfrisk
som før.

TALE
'l,'ed Døveforeningens

jubileum

For mange, mange år siden
brøt der mektige tanker fram
om å stifte en forening hvor de
døve kunne komme sammen.

Det ble ikke bare med tanken,
"år forening kan nå se tilbake
på 70 års virke.

Vi døve kan rose oss av at vi
gjennomgående er flittige og ar
beidsomme, når det er noe vi vil
gjennomfØre.

Kanskj e vi skal sammenligne
oss med mauren? - det lille
flittige dyret som sammen med
noen kamerater begynner med
en liten furunål, og etter års ar
beide kan framvise et rent slott.

Som i en stor familie kan der
bli delte meninger om forskjel-.
lige ting, og dØve kan komme
i kok, og tror de er blitt så

Lørdag 6. november ble det
Stockholm avholdt en by

kamp i bridge mellom Stock
holm DØvas Bridgeklubb og Os
lo Døves Bridgeklubb. Dette var
den annen konkurranse mellom
de to klubber og gjalt en van
drepremie som s~ulle vinnes to
ganger~ Oslo hadde i forveien
en aksje i premien og ville set
te meget inn på å vinne også
denne gang, det var derfor dre
vet en intens trening utover hØ
sten.

Det laget som reiste til Stock
holm besto av de tre makerpar
Yngvar Olsen-Nils Vikene, Ole
Sundet-Gustav Bråthen og J 0

han Larsen-Hjalmar Lind
gaard. De skulle under opphol
det være Stockholmsklubbens
gjester så valutaproblemet vold
te ingen vansker. Laget ble mot
tatt meget elskværdig og ble på
stasjonen bl. a. møtt av to lands
menn som for tiden oppholder
seg i Stockholm, nemlig Fr. M.
Tenden og Arne Peterson. Pe
terson stilte seg meget elskvær
dig til tjeneste som veiviser og
rådgiver m. v. for laget, hvilket
var meget kjærkomment da de
fleste var temmelig ukjente i
byen.

Konkurransen fant sted i DØ
veforeningens lokaler i Drott
ninggatan 26, og ble meget spen
nende med skiftende ledelse for

uvenner at intet kan smelte isen
mellom dem. - Det er et ord
språk som sier: "La aldri solen
gå ned over din vrede», - det
må være riktig, isen smelter
snart og må vike plassen for
den hjertevarme vi må føle for
hverandre for å kunne oppnå
stadig bedre samhold og resulta
ter av vårt arbeid.

de to parter. Oslolaget var sto
re favoriter etter den overlegne
seier i den fØrste konkurranse,
men det gikk som det pleier å
gå med favoritter, d. v. s. laget
åpnet nervøst og med svake re
sultater. Paret Larsen-Lind
gård, som i alle de siste turne
ringer har fått førsteplassen, lå
sist av samtlige da første points
utregning ble slått opp på tav
len. Siden bedret stillingen seg
og Oslospillerne karret til seg
points etter points. En stund le
det de med 10 points over
Stockholm, men så gikk det dår
ligere igjen og da spisepausen
kom, etter at 20 spill var ferdig,
var forspranget skrumpet inn til
snaue 6 points, nemlig 135 mot
129.

Under spisepausen ble det
holdt en del taler fra begge par
ter som vitnet om den gode for
ståelse som hersket mellom de
to klubber og fra Oslolaget ble
det overrakt en liten erindring
- en norsk skigjente i miniatyr
- som skulle symbolisere la-
gets glede over forbindelsen
med Stockholm.

Man' tok fatt på annen om
gang med godt mot, styrket som
man var av den gode mat som
var satt tillivs. Men svenskene
hadde også hentet seg krefter
og omløp i hodet av ·pausen og
overrasket med å ta igjen for-

Nå skal vi gå over til mindre
alvorlige ting. Nå skal vi hygge
oss, spøke og ha det moro til
langt ut i de små timer.

La oss skåle for vår kjære
forening, - og ønske oss selv
all mulig fremgang.

Maurenison.
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87
85
76

248 points
232 points

Ved OLAF ]U lWA

e7-e5
d7-d6

Lc8-g4
Lg4xf3

d6xe5
Sg8-f6
Dd8-e7

c7-c6
b7-b5

Sf6-g4t

. Sd4-f3t
Dd8-d4t
Dd4-f2t

Df2xf3t
Sg4-h6

Sh6-f5t
Df3-h5t

sine vidtberegnede mattangrep
med et kvalitetsoffer, for å fas!
holde bindingen på e2.

13. - - - Te8xe2!
14. Sglxe2 Sc6-d4
15. Ddl-bl Lg4xe2t
16. Kfl-f2
På 16. Kgl følger Sxc2. tru

ende Dd4t og matt, og på 16.
KeI følger De7. 17. Kf2, Sg4t.
18. Kg3, Sf5t. 19. Kh3, Dh4
matt.

16. ---
17. Kf2-gl
Her forkynte Morphy matt

7 trekk.
17.
18. g2xf3
19. Kg1-g2
20. Kg2--h3
21. Kh3-h4
22. Dbl-g1
23. Kh4-g5
24. Matt.

Som finale bringes det be
rømte «Evig skjønne parti»" som
ble spilt i hertugen av Braun
schweigs loge i oktober 1858,
under oppførelsen av «Barberen
iSevilla» , i operaen i Paris.

Paul Morphy spiller hvit mot
Hertugen av Braunschweig og
grev Isouard:

l, e2-e4
2. Sgl-f3
3. d2-d4
4. d4xe5
5. Ddlxf3
6. Lfl-c4
7. Df3-b3
8. Sb1-c3
9. Lc1-g5

A BeD E F G H

Stilling etter 13. KeI-fl

KONGEGAMBIT
Spilt i New York 1857.

Hvit: Schulten.
Svart: Paul Morphy.

1. e2-e4 e7-e5
2. f2-f4 d7-d5

3. e4xd5 e5-e4
4. Sbe-c3 Sg8-f6
5. d2-d3 Lf8-b4
6. Lc1-d2 e4-e3!

Med dette bondeoffer skaffer
Morphy seg et angrep i e-linjen,
som fortsettelsen viser.

7. Ld2xe3 O-O
8. Le3-d2 Lb4xc3
9. b2xc3 Tf8-e8t

"10, Lfl-e2 Lc8-g4
11. c3-c4 c7-c6!

Ved å forsvare d-bonden har
hvit svekket punktet d4, hvilket
svart straks utnytter.

12. d5xc6 Sb8xc6
13. KeI-fl

Morphy har utviklingsfor
sprang og herredømmet over
sentrum, og innleder nå et av

1. Oslos lag
2. Stockholms lag

Individuelt ble resultatene
for Oslos lag:
1. Larsen-Lindegaard
2. Y. Olsen-Vikene
3. Sundet-Bråthen

H. Lindgaard.

Stockholms lag:
1. Lindeløf-TØrling 79
2. Jakobsson-Bohm 77
3. Wiede-Andersson 76

spranget og gå forbi. Da siste
runde skulle begynne viste
regnskapet en ledelse for dem
med 2 points, nemlig 217 mot
215. I den siste og avgjørende
runde spilte Oslo nesten over
evne og klarte å ta igjen for
spranget og gå forbi. Dessverre
ble det i hastverket og den sene
nattetime begått enkelte regne
feil av den hØrende leder, slik
at Oslolaget fikk ca. 12 point~

forlite og det ble utropt feil sei
erherrer for begge lag. Denne
feil ble dog rettet etter kontrol
len dagen etter på og foranle
diget ingen misstemning.

Det endelige resultat ble føl
gende:

Søndag, siste dag av opphol
det, var Oslospillerne buden
hjem privat forskjellige steder
og fikk anledning til å bli be
kjent med svensk gjestefrihet
og elskværdighet og ved avrei
sen var det stort fremmøte på
stasjonen av vertene og andre
kjente som ville Ønske god rei
se og takk for samværet. Man
kan trygt si at dette besØk i
Stockholm for Osloguttene ble
et hyggelig minne og noe å ten
ke tilbake på i kommende tider.
At Stockholmerne også likte
forbindelsen syntes klart idet
det ble avgitt gjensidige forsik
ringer om at konkurrans~n skul
le fortsette også i fremtiden.
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IDRETT-
Sft,yanger Døves irlretts

f'iH'enings ~·el1el'a]fol'samlil1g.

Stavanger Døve idrettsfore
ning avholdt sitt ordinære års
møte i Stavanger DØve forenin
gens lokale. FrammØte var bra,
da formannen Gabriel Rafoss
ønsket velkommen. Han ga en
kort orientering om hovedsty
rets arbeide i det forløpne år.
A\' hans 'tale framgikk det at
foreningen har hatt en god se
song, og han takket de aktive
for innsatsen. Sekretær Karsten

Døves l1rettslag, Tr.heim

har hatt årsmøte lØrdag den 11.
des. 1948. Årsberetning og regn
skap ble enstemmig godkjent.
Laget har hatt et godt arbeids
år. I året som gikk ble arran
gert lagets 40 års jubileums
rend og Norgesmesterskapet i
idrett. Det fremkom ingen for
slag så gikk man over til valg:
Formannen, E. Myrvang og sek
retær O. Martinsen fraba seg
gjenvalg. Som ny formann ble
valgt Hj. Otnæs, Ingulf Hjul
stad ble nyvalgt til styret. Sit
tende i styret for 1949: Hj. Ot
næs, I. Hjulstad, A. Rønning,
P. Holberg og K. Kristiansen.
Suppleanter: G. Kirkreit og H.
Vestavik.
H. Mjønes, fotballoppmann.

om å velge en hyttekomite ble
på grunn av at tiden var så
knapp besluttet valgt på et med
lemsmøte ved en senere anled
ning.

Av klubbens årsberetning kan
nevnes at foreningens medlem
mer har tatt 5 mesterskap i
dameklasser 1 i herreklassen
for senior, samt 2 i juniorklas
sen for herrer. Dessuten har
medlemmene tatt flere annen
og tredjeplasser ved mesterska
pet i Trondheim. Før en gikk
'over til valg foreslo Tormod
Ropeid at hele styret ble gjen
valgt. Og dette ble enstemmig
vedtatt. Styret er nå som før,
Gabriel Rafoss, formann, Kar
sten Samuelsen sekretær, Sver
re Erikson kasserer, Birgit Ra
foss og Harry Rasmussen som
styremedlemmer..

Form. G. Rafoss og K. Samu
elsen takket for tilliten som var
vist dem. Og lovet begge å gjø
re sitt beste ved arrangementet
av Norgesmesterskapet neste år.

Jørgen Klovning.

Samuelsen leste opp årsberet
ningen (med interessante em
ner). Det' framlagte regnskap
bli funnet i orden og enstemmig
godkjent. De forskjellige ut
valgs beretninger ble opplest og
godkjent. Forslag fra Karsten
Samuelsen om nedleggelse av
fotballavdelingen ble enstemmig
vedtatt. Han understreket at på
grunn av avdelingens for få ak
tive fotballspillere har det vært
vanskelig å arbeide med dette.
Men alt i alt må vi kunne si
at dette året tross mange van
skeligheter har vært bra for
avdelingen .

Forslag fra Tormod Ropeid
om opprettelse av håndballav
deling for herrer, ble vedtatt.
Formannen, Gabriel Rafoss, fo
reslo at .håndballavdeling for
damer og herrer går sammen og
står under et nytt styre. Dette
ble vedtatt. Og følgende bie
valgt: Formann Tormod Ropeid,
sekretær Sigbjørg Stokkeland,
kasserer Birgit Rafoss og styre
medlem Karsten Holmen, opp
mann for herrer Håkon Hoff, og
Marie Rambjørg for damer. For
slag fra Kari Bjørheim om opp
rettelse av syforening for hånd
ballavdelingen, ble vedtatt. I
forbindelse med arrangementet
av neste års norgesmesterskap
i Stavanger ble det av Karsten
Samuelsen foreslått valgt arran
gementskomite, festkomite og
innkvarteringskomite. Til for
mann i arrangementskomiteen
ble valgt Karsten Samuelsen.
Til å ordne med innkvarterin
gen ble valgt: Peder Gilsvik,
Jørgen Klovning, Tore Skjøre
stad og Kari ØstebØ. Til fest ..
komite: Bernt Kjølleberg, Lars
Berge, Håkon Hoff og Bjarne
Tobiassen.

Forslag fra Sverre Erikson

b7-b5.

c6xb5
Sb8-d7
Ta8-d8
Td8xd7

De7--e6
Sf6xd7
Sd7xb8
Matt.

Stilling etter 9.

Svarts siste trekk er et despe
rat forsøk på å tvinge hjem
hvits sterke angrepsløper. Mor
phy skyr imidlertid intet offer
for å fastholde presset, og med
et springeroffer innledes nå en
ualminnelig vakker mattkombi
nasjon.

10. Sc3xb5!
11. Lc4xb5t
12. 0-0-0
13. Td1xd7!
14. Th1-d1
15. Lb5xd7t
16. Db3-b8t!
17. Td1-d8
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Motorklubb for .-love.
Her i landet har vi nå flere

dØve som har certifikat for bil
og motorsykkel. Men det er of
te etter mange vanskeligheter
før myndighetene lar en dØv få
førerkort for motorvogn. DØv
heten er her en hinder for oss
døve til å oppnå å få førerkort
for motorvogn på samme betin
gelse som de hørende. Det er
mange dØve som ønsker seg cer
tifikat enten for bil eller motor
sykkel og de kan da også søke
stillingen som f. eks. privatsjå
før, lastebilsjåfØr, være med på
transport o. l. hvor dØvheten
ikke er til hinder. For å prØve
å gjøre det lettere for de døve
å ta certifikat så har når de
to unge døve herrer, Olaf Skog
lund og KolbjØrn Strømnes tatt
initiativet til å stifte en motor
klubb for dØve i Oslo. De er nå
igang med å tegne medlemmer.
J eg vil anbefale foretagendet på
det beste og at mange vil støtte
saken. Nå er jo saken bare på
et begynnende stadium, men
oppnår de herrer Skoglund og
Strømnes å få klubben godkjent
eller opptatt som en slags un
deravdeling av Norsk automo
bil- eller motorforbund skulle
veien stå åpen for de døve til å

Revisorer: L. Johansen og O.
Martinsen.

Festkomite: P. Hagen, K. Sliper
og M. Svendsen.

Represent. til DØves Idrettsfor
bunds ting i Stavanger i 1949:
Hj. Otnæs og E. Myrvang.

Formannen takket dem som
har samarbeidet med ham un
der jubileumsåret og ønsket den.
nye formannen til lykke med
det nye vervet.

Ref·
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ta certifikat, for de som måtte
være skikket til det.

J eg gratulerer de to herrer
med foretagendet og ønsker dem
lykke til.

A. N. H.

Rettelse

Dette skal jeg meddele at det
ikke er rigtig, hvad Tegn og Ta
le Nr. 10 - 1948 - side 326
staar der 2 Frilandsidræt, bedes
at rettes om næste Nummer. Det
oplyses at vort Forbunds øko
nomiske Vanskelighed foreslog
Landskampen mod deres Land
udskydes, men Provinsen tilbød
frivillig paa deres egen Bekost
ning og til Gengæld i Provin
sen for i Aar for sidste Gang.

Vi har mottatt ovenstående
rettelse fra Dansk DØvstumme
Idretts forbund med anmodning
om plass, hvilket vi herved gir.

Red.

Aprikoser vokser på
Nardosletta

Johanues Fn~lstall flytter gl·PlI. 'er

Johannes Fuglstad fra Nardo
sletta på 8trinda kom opp i Nidar
os redaksjon forleden med fire
aprikoser. Ikke slike tørre fruk
ter som importeres fra sydlig,ere
og solrike land, men ferske runde
aprikoser som er vokset ved en
husvegg på Nardosl.etta. Vi hadde
vanskelig for å tro det inntil sen
tralborddamen. redaktøren og fle
re til hadde fått en smakbit. og
fastslo at det virkelig var apriko
ser. Etter denne prøv.en eksisterer
imidlertid beviset ikke lenger.
Fuglestad er døv?

Johannes Fuglestad forteller at
han i 1945 plantet et aprikostre
som ett-årig foredling, og i år har

3
------- -----

treet båret 23 gode frukter. Tre.i;t,
er hhrdført og har klart tre vin
trer uten å være dekket til. DE-t
hører til en hårdfør russisk sort
som heter Stella. Fuglestad mener
at når aprikoser kan dyrkes ])i1.

Nardosletta, må det vel være nm
lig å dyrke dem også andre sted,i',-'1'

i Trøndelag.
I følg-e sakkyndigheten er nord

grensen for varianter av aprikos
treet 61 grader og 17 minutter 
det vil si Sognefjorden og Oslo.

ADRESSER:

Oslo Døveforening, Sven Bruns gt. 7.
Oslo.

Bergens Døveforening, Vestre Torggt.
20 A, Bergen.

Trondheims Døveforening, Erik Jarls
gt. 2, Trondheim.

Skien og Telemarks Døveforening:
Torggt. 9, Skien.

Stavanger Døveforening, De Døves Hus,
Stavanger.

Vestfold Døveforenir,g. Formann Arne
Peterson, Box 41, Sandefjord.

Gjøvik Døvefor., Tordenskjoldsgt. 12.
Hamar Døveforening'. Form. Johan

Dahl, Solbakken, Moelv st.
Drammen og Omegns Døveforening.

Formann Ragnar Woll, Steinberg st.
Nedre Eiker.

KOMMISJONÆRER:

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

Kristiansand S.
O. Kleppe, Gjøvik.

KaSterer: Johannes Seglen Rekkedal,
De j)l;ves Forening, Sven Brunsgt. 7,

Oslo.
Årskontingenten er kr. 4.50 som be

tales forskuddsvis.

([egn og ([ale
Redaktør:

FINN JOHANSEN
Skippergt. 32, Drammen.

«Tegn og Tale:t utgis av
Norsk. Døves L••dsforbund.



Bygningsariikkel

forretning

MOSS

S1/Shf(J

Solveig Amundsen
I

Kongensgt. 30, Moss

Tlf. 1505

ROLLTO

SKiØFABRI K'K AlS

MOSS

Rygge pr. Moss

FDNIX KAFE
Kongensgt. 23

MOSS

Telefon 2297

L. P. STERUD

MOSS

RYGGE 'SPAREBANIK

MOSS

Telefoner: 1018 - 1454

MOSS

Manufaktur en gros . Konfeksjonsfabrikk

MOSS

E I,NAR .J. AAS
Transportforretning

MOSS

Telefon 1343

.J. A. P A L,M'
Kobber- og Blikkenslager

Chrystiesgt. 4 - Moss

Telefon 1475

Moss .Jern. og Stanse

industri

MOSS

MiOSS STOL.

OG M'OB,E,LFABiR,I,K Magnussen & Nielsen
Moss - Telefon 1893

"Uascot

'MiOSS SIK'O IN'OUSTRI

MOSS

MOSS ,M'EIERI

MOSS

Kolonial en gros

MOSS PABFYMIØRI

Dronningensgt. - Moss

Tlf. 1528

BORGE,NS SAG OG

H'ØVL'ERI

Telefon Skiptvedt 7

•
Telefon 2205 . MOSS

,MOSS KOOP,ERATIVE
HA,KE'RI

MOSS

Telefon 1519

ODD SVENBERG
Blikkenslagerverksted

Bygningsarbeide

Verkstedarbeide

Fabrikasjon av bade- og

varmtvannsbeholdere

Moss - Telefoner: 1943, 2362



FR.STAD - HALDEN - MOSS - SARPSBORG

A.s Forenede Blikemballagefabriker

MOSS - OSLO

Hm' De behov fOl' spesielle artiklel' i termoplastiske kltnstmasser for alle

formdl innen handel o,q industri?

Vi står gjerne til tjeneste med overslag

og orienterende opplysninger

AlS Østfold

.Iernstøperi

Sarpsborg

Tlf.: 1324 - 1247
Norsk Plastle Co. As.
Fredrikstad . Postb. 108 . Telefon 5151

SPESIALARTIKLER

MA8SEARTIKLER

A/S Stangeskøvene
Sylinderlåser

Skriv etter vår brosjyre:
"Moderne Nøkkelsystemer»

. Kari.l. Hansens Eftf.

Bakeri og Konditori

HALDEN Wilhelm Rosen.vinge A.s
Moss

Telefon 4032
Selbak

Den ledende i manufaktur

Lund & Tallaksen

En gros - En detalj

Fredrikstad

Grundvig & Engelsviken
Packing CO. A.s

FREDRIKs'rAD

Ved kjøp av
Klær og Utstyrsvarer

står vi alltid til tjeneste

, Stene R. .Iohansen
Manufakturforretning

Fredrikstad. Tlf. 2923 - 2876

JOHAN SANENGEN A-S
Glassmesterverksted

GLASS·SLIPERI
Thorbjørnsgt. 17 . FREDRIKSTAD
Telefon 2501

.I. A. 'Krabseth
Bakeri og Kond~tori

Ridehusgt. 14 - Tlf. 2163

Utsalg: Nygårdsgt. - Tlf. 2041

- Cicignongt. 26 - Tlf. 2634

Fredrikstad

Øivind INødtveidt
Spisestuer - soveværelser 
salonger og småmØbler
på lager.

Tlf. 1571 - Fredrikstad

Østlandsk Elektrisk AlS
Fredrikstad - Tlf. 1230

Elektr. materiell en gros, en detalj

Spes.: Skips- og bedriftsanlegg

Installasjon - Reparasjon

i deres arbeide

STØTT DE DØVE
,Fredrikstad
IMonterings Co.
& IMetallstøpel'li AlS

Telefon 1494
Fredrikstad I=-- --l



FREDRIKSTAD

A-S GLOMMENS MEK. VERKSTED
Fredrikstad

SPES I ALITET:

HELSVEISEDE SKIP

Etablert 1898

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

CARSTEN CAR,LS'EN

Kolonial - Mel og
Fetevarer

Bragt. 4 - Fredrikstad
Tlf. 2175

Landbruksmaskiner - Hjul og
hjulredskap - Sagutstyr - Mo
torer og maskiner - Snekkeri
maskiner - VerktØy - Motor
sykler - Sykler - Sport, fiske-

og båtutstyr.

Buslgaard A.s Maskinforrelning
Fredrikstad Tlf. 2684

Georg Eriksens Eftf.
Konditori

Storgt. 33 - Tlf. 2633
Utsalg Bryggerivn. 9
Telefon 1972
Fredrikstad

Fredrikstad Bllikk.

& 'Metallvarefabrikk

Fredrikstad

ØST;FOl.JO RAD I o AlS

Radiofabrikk

Fredrikstad

Trygve Abrahamsen

Conservering

Fredrikstad

FINT, LETT OLJE-REGNTØY

HANSEN & CO. A.S

FREDRIKSTAD

FREDRIKSTAD MEIERI A~L

Fred rikstad

Frudrikslad Siol & Hengekøiefabrikk A.s
Have- og verandlunøbler

Fluktstoler - :Flagg - Vimpler etc.

Telefon 1029 Fredrikstad

F. M. MOTOREN

Fredrikstad Motorfabrikk A.s

OLSEN & SØNN
Elektrisk - Kjøkkenmagasin

Støvsugere - Kjøleskap - K Qmfyt'er

Fredrikstad - Tlf. 1428

Norsk Teknisk PQrselensfabrik A.s

FREDRIKSTAD

._-----_--!._---------------



HALDEN I1---------:-----------------1
HOiTEL ,MARI!NiE

Telefon 2240

Halden

HERRESKO
i pen og solid utførelse leveres fra

L. Røeds Skofabrikk
HALDEN

Pelsvarer
InnkjØp av viltskinn

Buntmaker Olsen
Forr.telefon 1363
Privat - 1383

Halden

Fritz ,Bergstrøm
Kjøtt- og Pølsevareforretning

Festningsgt. 20
Halden

Tlf. 1322, Privat 1683

NOrsk
Møbelindustri AlS

Tistedal

Telefoner: 6046 - 6093
Alt i moderne møbler

KA1RILKARLSE'N

Bakeri og Konditori

Telefon 1697
Gimle - Halden

Håkon Nikolaysen

Fiskeforretning

Halden - Telefon 1378

GR'AVMiONUMIEIN'J1E,R
Sigurd .1. Fa!/ernes

Halden - Telefon 1944

Monumenter i alle utjøre1.ser.

Sko·fabrikken
KURANT AlS

Telefon 6044
Tistedalen

Enesalg: Schulstad & Rauken.

SIVERRE .I0HANSE·N
Vognmannsforretning

Tistedalsgt. 21, Halden

Tlf. 1474

Alle slags transporter

Ingrid Olsens
P,,·isø.,·salong

Alt til hårpleien
Torget 2 - Haldel1
Telefon 1799

,OSKAR ANIOIERS1E'N
MØbel- og Utstyrsforretning

Alt i møbler

Telefon 1156 - Halden

BR'DOR. WALT1H I NSEN

Dame- og Herreskredderi

Borgergt. 12 - Halden

Fargelu,nd(~l

OSC,A,R GIR:ElN!AGIEIR
Svenskegt. 7, Halden

Telefon 1276
Vindusglass,

Linoleum, Tapeter

AlS BAY & CO.

Halden

Telefoner: 1920 - 1937

Kolonial en gros

Entreprenørforretning

Halden

Telefon 1821

H. LABORI AlS
Alt i møbler

Førsteklasses materialer

Halden - Tlf. 1128

SVER!RE .101HANSEN
Møbel- og Likkistefabrikk

Leverer alt i møbler

Tistedal - Telefon 6059

R. BUOKHOLM
Elektrisk forretning og radio

Autorisert installatør

Halden - Berg - Idd - Hvaler
Telefon 1108 - Privat 1108

G. AASEB,O,H1N
Fargehandel
Torget - Halden

Telefoner: Forretn. 1196
Privat 239~i



EMIL MOESTUE Å.S

PAPIRINDUSTRI

OSLO

Sandnes
Uldvarefabrik I\.s

SANDNES

Norrøna Boktrykkeri A.B, OppegA.rd

BKR
Uthev




