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VENNSKAP
herske over jorden, men de skulle ikke herske over
hverandre.

Det er vanskelig å gjette hva den virkelige årsak
til menneskenes erobringslyst og trang til å herske
oVer hveI'andre er. Men vi kan i hvert fall være enig
om at Vårherre har god grunn til å være lite for
nøyd med utviklingen blant oss mennesker. -

Det aUer sørgeligste her på jorden, er vel at men
neskene har så vanskelig for å være venner. Virke
lig vennskap betyr så meget. Men vi skal ikke være
aV'hengige av våre venner. Det kan være farlig.
Det hender nemlig slett ikke sjelden at våre venner
har nokså mange feil, og de kan lett komme med
forslag el1e,r ytringer som de venter vi skal godta
og anerkjenne f o I' ven n ska p e t s sky l d. Da
må vi si stopp! Det vil ellers utarte til sløvhet,
vennskapet mister verdien, og våre venner blir dår
lige venner som vi ikke har godt av å være sammen
med. Derfor må vi alltid ·passe på å stå fritt i for.
holdet til våre venner. Og vi må alltid forsøke å

unngå å bli ,<nikkedukker» i venners lag. Vi må si
vår mening, selv om vi muligens ikke har samme
;'}yn på en sak som våre V'enner. Det viktigste er
at vi er ærlige og at vi ikke sitter og prøver å
dempe samvittigheten. Vi kan miste, men vi kan
også vinne venner på den måten. Og de venner vi
vinner ved ærlighet og sannhetskjærlighet, er så

my<c mere verdt enn andre venner.

Verdener full av ondskap. Vi kan ikke nekte
det. Men det er enkelte lyspunkter også. Virkelig
vennskap, bygd på ærlighet og sannhetskjærlighet,
er sikkert ett av de største lyspunkter blant men.
nesker.

Red.

Forbundsformann: Nils Gjerstad, HoUendergt. 9, Bergen

Redaktør: Thorbjørn Sander, V. Torvgt. 20 a, Bergen
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Gud skapte mennesket i sitt bilde, og Adam og
Eva fikk, som de første mennes'ker her på jorden,
friste både godt og vondt. Vårherre sa til dem: Vær
fruktbare, bli mange, fyll jorden og Iegg den under
dere. - Han hadde altså utsett menneskene til å
herske over livet 'På jorden. Det var et stort ansvar
han da la på Adam og Eva og deres etterkommere.
Menneskene skulle bli vaktmestere og gj'etere og ta
vare på og verne den verden Gud hadde gitt dem.

Dette var selvsagt en stor oppgave, men Gud
hadde nok stor tro på de skapninger han hadde ut.
rustet så godt, og etter hans mening, skulle det gå.

Så skjedde imidlertid det skjebnesvangre i Edens
hage, menneskene begikk den første synd. - Siden
drepte Kain sin bror Abel, han ble fredløs, men fikk
mange etterkommere. Disse laget hL a. de første
våpen. - Og så var menneskene for alvor begynt
å 'skeie ut.

Det var sikkert ikke Skaperens mening at men
neskene skulle bli uvenner' og leve i stadig fiendskap.
Nei, han hadde nok ment at menneskene skulle
bruke sin forstand på bedre måte. Menneskene var
blitt skapt i Guds bilde, fordi Skaperen mente de
skulle likne ham.

Dessverre ser det ut til at de fleste mennesker har
misforstått det Skaperen sa til de første menne·
skeae. I hvert fall ser det ut til at det han sa om at
menneskene skulle være fruktbare, bli mange, fylle
jorden, og legge den under seg, er blitt tatt alt for
bokstavelig. - Jorden er nå riktig velfylt med Adam
og Evas ettlinger, noe Skaperen sikkert ikke ser
ublidt på, men da han sa at menneskene skulle legge
jorden under seg, mente han sikkert ikk'e at de
skulle ta jord fra hverandre. Menneskene skulle



P Å LØNNINGSTRAND

skole/eirVellykket

Så er da den første leir for døv skoleungdom her
landet ,gått over i historien. Og leirkomiteen og

Norske Døves Landsforbund kan puste lettet. Vi
kan trygt si at de kan hvile på sine laurbær. Og
alle deltakerne, skoleungdommen, er vendt hjem
fornøyde? - absolutt!

Det er alltid spenning over et nytt tiltak. Denne
leiren var først og fremst ert eksperiment. Interes.
sen for den var upåklagelig. Heldigvis var skole.
styrerne med på notene helt fra begynnelsen. Der
med var nok grunnlaget til stede fo.r den suksess
leiren skulle komme til å bli. Og ettersom leirkomi
teen besto av personer som visste hva de skulle
gjøre, var nok suksessen nesten sikret på forhånd.
Det sto altså tilbake hl elevene selv og værgudene
å utrette resten. Dessverre kom det litt mere regn
enn nødvendig, men sola var på visitt mange gan·
ger innimellom, så været var riktig avvekslende.
Men - dette forteller allikevel ikke hvordan leiren
artet seg. For at alle skal få et innblikk i dette, er
det vel best å gå i detaljer, og fortelle en del av
det som foregikk.

Først kom altså jentene fra Stavanger og gutter
og jenter fra Alm, til Bergen. Der okkuperte de
døveskolen for en stund.- Været var stI'ålende. Men
da de sammen med Bergens-guttene startet på
bussturen til reisens endelige mål, Lønningstrand,
regnet det. Det Ilot likevel til at humøret var i
orden, men selvsagt var deltakerne litt reserverte
overfor hverandre til å -begynne med. Det gjaldt
først å bli kjent med hverandre, før de kunne slå
seg løs. -

Lønningstrand er et ideelt sted for leirliv. Det er
nok tvilsomt om det kunne vært funnet et mer pas
sende sted. Det eneste minus ved stedet, er vel at
fotballplassen ikke under noen omstendighet ville
~bli godkjent av Fotballforbundet. Leirstedet består
av to så godt som nye bygninger. Den ene rommer
dusj-rom og eUers hovedsakelig 4-manns soverom.
Den andre rommer bl. a. peisestue, kjøkken, bord
tennis.sal, soverom, vaktmester.leilighet og kjeller.
Omgivelsene er ikke nettopp typisk vestlandske.
Terrenget er småkupert IDed skog og ellers frodig
på vekster av forskjellig art. Innimellom trærne
kan en se blink av sjøen, som ikke er langt unna.
Leiren bar fin badeplass 5 min. vei fra husene. Hvis
en ikke trives her, kan en ikke være riktig frisk.
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Leirens leder

ALBERT BREITEIG

Planleggeisen og forberedelsene var altså i den
skjønneste orden, og 16. juni om ettermiddagen kom
leirkomiteen og skoleungdommen og inntok stedet.
Leirens leder, Albert Bre it eig, var snart «dus»
med aHe sammen. Han har visstnok nesten hele
livet vært medlem av Bergens Ynglingeforening,
som eier stedet, hvorav en årrekke som styremed.
lem, og han føler seg derfor hjemme der. At han,
til tross for at han er hørende, behersker tegn
språket som en innfødt døv, gjorde nok sitt til at
alle snart betraktet ham som en kamerat. Og leir
komiteen, styrer Eng, lærer C h T i .s It ens -e n,
Liv Oh n a og Marta Ha rt vei t, hadde heller
ikke vanskelig for å finne seg tilrette blant skole.
ungdommen og i omgivelsene. Alle sammen 'ble som
en eneste stor familie. Det var også meningen.

Å gi et fullstendig bilde av leiren, er umulig.

Det hendte så meget i de åtte dagene leiren varte,
at det ikke her i bladet er plass til på langt nær
alt. Men det viktigste skal vi forsøke å få med. At
undertegnede ikke var leirdeltaker, gjør oppgaven
vanskelig, men forhåpentlig går det bra.

Søndag 17. var været bra, og dagen ble først og
fremst badedag. Nesten alle sammen gikk i vannet
med hyl og plask. Sigurd ørsnes presterte å sette
skolerekord i undervanns-svømning, noe han ikke
hadde så godt av. Men han tok ingen skade av det.
Med denne åpningen av .reir.dagene, gikk så de føl
gende dager med rikholdig program. Det kan nev
nes at pastor Vogt.Svendsen holdt foredrag over
emnet: Fra barndom til ungdom. Dette behandlet
dert største problem for skoleungdommen som del.
tok på leiren; de er i ferd med å bli voksne, og de
er derfor inne i en overgang som kan bli avgjørende
for hele livet. Han behandlet i foredraget de pro·
blemer livet i denne overgangen byr på og hvordan
de unge skal møte prohlemene. Formannen i Norske
Døves Landsforbund, Nils G j er sta d, holdt like.
ledes et foredrag om Nors'ke Døves Landsforbund.



Overalt i landet trenges det unge døve krefter i de
døves organisasjoner, foreninger, klubber osv. Det
er forbundets mål å få med de unge døve deltakerne
på leiren som soldater i de døves arme.

Tirsdag kveld kom Døves Idrettsklubb, Bergen,
med 'håndball-lag og fotball.lag for å kjempe med
leirens utvalgte.

Det var på forhånd noe uvisst om utfallet av kam.
pene, men idrettsklubben var i hvert fall favoritt i
'fotballkampen. Håndballspillerne møttes først, med
Eilif Ohna som dommer. Idrettsklubben startet best,
men etter hvert overtok skolejentene mer og mer
av spillet. Ved pause ledet skolejentene med 3-1.
Leirdeltakerne var selvsagt begeistret. Annen om·
gang begynte med større fart og knallharde skudd.
Idrettsklubben reduserte til 2--3 ved et stolpeskudd
som det var håpløst å ta. Dette oppmuntret idretts
klubben, og vi ventet flere mål, men snart overtok
skolejentene igjen offensiven. ,spillet gikk utmerket,
og snart fant de igjen veien til mål. Resultatet ble
at skolejentene vant med 5-2. Resultatet var for
tjent, men idrettsklubbens målvokter må nok få
skylden foret par av målene. Aline Harjo i det
andre målet, var derimot overraskende god. Av
skolejentenes spillere var dessuten Kari Os meget
god, antakelig banens beste. Jorunn Bjerke var ikke
langt etter. Hun spilte visstnok senterhalf, og det
skal sies til hennes ros at hun vanskelig kunne
gjort det bedre. Det var alltid plan over Skolelagets
spill. Løperrekkens samspill var godt, ag Jorunn
Bjerke fulgte godt etter og samlet opp de ,ballene
som kom tilbake. Det var lagspillet som triumferte.
Idrettsklubbens beste var Marie Grytnes og Nanna
HaukJ:ien. De var ahsolutt blant de beste på banen,
men klubbens forsvar var alt for svakt mot skole
jentenes ,kanoner.

Så var det guttenes tur. Banen var ikke så stor,
og derfor spiltes med 7 manns lag. Kampen ble
nokså jevn, men den ble ikke så velspilt, noe banen
må ta en del av skylden far. Idrettsklubben burde
vunnet, men ble snytt for to mål. Det ene ble urik
tig annullert for offside og det annet var et mål som
linjemannen idømte idrettsklubben uten at ballen
var kommet innenfor. Men alt i alt var det uav
gjorte resultat, 3-3, rettferdig, spesielt når vi tar
i betraktning at skoleguttene spilte penest. De hadde
sikkert flest riktige pasninger. - Kampene ble altså
en triumf for leirdeltakerne, idet idrettsklubben bare
fikk halv revansje for den tapte håndballkampen.

Leiren bød på så meget annet også, bl. a. fri.
idrettskonkurranser. Jentene var svært jevne, og
premiene ble jevnt fordelt. Det var få av jentene
som tok mer enn en premie. Blant guttene sto der.
imot en i særklasse, Osvald Olsen. Han tok premie

i hver eneste øvelse. Resultatlisten viser ellers det
viktigste.

Det ble også avviklet kapproing. Leiren hadde 3
robåter til disposisjon. Her opplevde en den sensa·
sjonen at «gamlekara» pluss leirkomiteens to damer
slo skoleelevene ettertrykkelig. Så ble der avholdt
svømmekonkurranse for jentene og guttene. Per
Byvold vant guttenes konkurranse et godt stykke
foran Osvald Olsen, mens jentene var meget jev
nere, med Ruth som den peste.

,sankt.Hansaften ble feiret med stort bål og mye
moro.

Bergens Døveforening var også på tur til leiren.
De kom i to busser og hadde det meget koselig.
Blant annet fikk de 'se ,skoleelevene spille flere en
akters skuespill. Det var stor stemning, og veldig
jubel over jentene og guttenes opptreden. Mange
av de opptredende vil sikkert kunne bli dyktige
amatør-skuespillere. Spesiell jubel vakte et stykke
hvor ,sigurd Ørsnes spilte mamma og Thor Harper
pappa. De hadde fått en velskapt, men veldig stor
unge (Erling Eriksen) sam de stelte etter alle
kUIJ!Sitens regler. Ellers bør vel stykket «Ridder
Blanksverd» framheves. Det var et vakkert stykke,
selv om scenen ikke dannet så god bakgrunn. Rid.
deren spiltes av Haldis Albrigtsen, som kom, og til

slutt befridde prinsessen (Torunn Thorsen), som
var blitt satt i tårnet av sin strenge far (Oddny
Eidissen) . Gunhild ,svendsen sang innimellom, og
selv om det var få av de tilstedeværende som kunne
høre sangen, høstet hun stor applaus. Ettersom hun
også tolket sangen med tegn, kunne jo alle følge
med.

Derpå var det en del konkurranser og leker. Bl. a.
slo Oddny Eidissen Arne Olsen knock out i en lek,
men Nils Gjerstad tok revansje på herrenes vegne
ved å slå ut Liv Ohna. Jo, Bergens Døveforening
angret slett ikke besøket i leiren;

Leiren ble offisielt avsluttet søndag 24. juni, men
det ble ikke oppbrudd før mandag formiddag. Søn
dag var forresten en flott badedag igjen. Avslut
ningsfesten ble holdt ut på aftenen. Samtidig ble
premieutdeling for alle konkurransene foretatt.
Under denne enkle festen merket en seg spesielt
leirens leder, Albert Breiteig'.s tale til de unge. Den
var formet som en oppfordring til de unge døve om
å holde sammen i ubrytelig fellesskap hele livet og
vise den ansvarsbevissthet som deres døvhet krever.
Alle døve har nemlig et stort ansvar overfor sine
skjebnefeller. Oppfører en døv seg slett, kan det få
alvorlige følger for andre. Det har hendt at døve er
blitt nektet arbeid på forskjellige steder med den
begrunnelse at de hadde hatt en døv arbeider før

Forts. side 146.
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GLADE
DAGER
i ungdoms

leiren for

døve i

Sandefjord

Vestfold
døveforenings
feriehjem

Det var ikke som leirdeltaker jeg befant meg på
vei til ungdomsleiren i Sandefjord, lørdag 28. juli 
dessverre, må jeg si, etter å ha vært der til søndag
ettermiddag. Men for å begynne med begynnelsen:

Helt på egen hånd, hadde jeg bestemt meg til å
avlegge den første ungdomsleir i Norge for døve,
et besøk. Jeg hadde akkurat to dager til rådighet,
og håpet leirens ledelse ikke ville se alt for ublidt
på mitt besøk. Og så befant jeg meg da på Oslo
Vest'banestasjon lørdag middag.

Først gjaldt det å finne ut av togrutene. Rute·
taJbellene stemte merkelig nok dårlig med de opp
hengte avgangstider, men til slutt ble jeg da enig
med meg selv om et klokkeslett. Og så gikk jeg da
og ventet på at klokkeviserne skulle komme 2å rik.
tig plass. Merkelig nok, så det ikke ut til at det
var andre døve .som skulle samme vei, i hvert fall
ikke på samme tid som jeg. Andre kjente så jeg
heller ikke. - Jo, var ikke den herren med basker
iue og briller, som hastet inn på toalettet, pastor
Hammer? - Likheten var påfallende, og han så
også granskende på meg, men vi fortsatte, hver til
vår kant, i den tro at vi ikke var de vi liknet. -

Omsider befant jeg meg i Drammen. Der skulle
jeg bytte tog, det var jeg skråsikker på. Jeg gikk
altså av, men noe annet tog var ikke i nærheten.
Merkelig. - Jeg var nødt til å henvende meg til en
av stasjonspersonalet, og fikk da vite at jeg skulle
fortsette med samme tog. For at ikke passasjerene
skulle synes min opptreden var merkelig, reiste jeg
videre på en annen vogn. Jeg måtte forresten hoppe
på i fart.

Snart viste Vestfold fram sitt frodige landskap.
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ÅSene og des.predte koller ;ble lavere og lavere, jor
dene flatere og større. Og snart kunne jeg stige av
toget i hvalfangerbyen Sandefjord. Så gjaldt det da
å finne fram til feriehjemmet. Heldigvis traff jeg
en tidligere skolekamerat, sammen med en venn, på
stasjonen, og da begge visste veien, slapp jeg å gå

og lete etter feriehjemmet, som jeg jo hadde sett
bilde av i Tegn og Tale.

Om sider var vi nesten framme. En sti tok av fra
hovedveien, og samtidig som vi skulle slå inn på
denne, kom det to smågutter og spurte oss, delvis
med tegn, om vi skulle ;på leiren. Det viste seg
senere at det var Vestfold Døveforenings formann,
Arne Peterson's to sønner. Nærmere feriehjemmet,
støtte vi på en oppslått advarsel. Først trodde jeg
faktisk det var leirledelsen som ville skremme bort
uvedkommende på denne måten, men det var nok en
virkeHg advarool allikevel. Det gikk noen ,kuer på
beite i nærheten, og blant dem en okse i slyngel
alderen. Den skulle antakelig passe på at de døve
på ungdomsleiren ikke skulle finne på å melke
kuene, men den så' nokså ufarlig ut. Det var bare
advaroolen som så farlig ut. Vi hadde ikke tenkt å
melke kuene, og vi slapp derfor uantastet fram til
feriehjemmet.

Den første jeg fikk øye på, var leirens leder,
LandsfoI1bundets formann, Nils Gjerstad. Han smilte
som vanlig fra topp til tå, der han allerede ønsket
oss velkommen gjennom vinduet. Det så virkelig ut
til at vi var velkommen. Arne Peterson, som like
som var husfar, ønsket også velkommen på sin
myndige måte. Vi forstyrret hans samtale med
pastor Hammer, som virkelig liknet den mannen jeg



hadde sett på Vestbanen utrolig meget. Men så var
det også virkelig ham jeg hadde sett. Han hadde

tatt et ekstratog.
Vi befant oss på kjøkkenet, og der var damene

allerede i full sving med sine gjøremål. Men lenge
fikk vi ikke være der og forstyrre dem. Etter å ha
hilst på dem, ble vi derfor vennligst bedt om å gå
ned i peisestuen og hilse på de andre. På veien gjen
nom spisestuen, benyttet Arne Peterson anledningen
til å vise fram Vestfold Døves Sjakklubbs diplo
mer. Han skrøt en del av klubbens innsats, _men
det hadde !han virkelig god grunn til også. Klubben

lbegynte å delta i kretsmesterskapet for lag ved å ta
2. premie i C-klassen. Det var selvsagt en pen presta
sjon. Aret etter oppnådde klubben samme premie,
men tredje året gikk den til topps i klassen. Dermed
rykket den opp i klasse B, og selv om det lyder
utrolig vant Døves Sjakklubb 1. premie der samme
år. Denne prestas;jon er flott. Vestfold har et gan
ske stort antall sjakklubber, og Døves Sjakklubb er
naturligvis en av de minste, antakelig den aller
minste. Det er sikkert ikke noen annen sjakklubb
for døve som har oppnådd noe liknende, i hvert fall
ikke her i landet. Og klubben ble altså flyttet opp
i kl. A. - Men, nå har vi også slått de hørende i
denne klassen, og vi venter 'bare på diplomet, sa
Arne Peterson. - Ja, han sa det! Jeg vet ikke om
jeg skal tro det eller ikke. Kanskje jeg misforsto,
og forhåpentlig sender derfor klubben nærmere be
skjed. Det -er vanskelig å tro at en klubb med et så
beskjedent antall spillere, som til og med er døve,
og derfor må ha atskillig vanskelig for å skaffe
seg veiledning og instruksjon, kan ha utrettet noe

så flott. -
Vestfold Døveforenings feriehjem, som har fått

navnet »8kaug», er et riktig ønskested. Arne Peter
sons samtale med Nils Gjerstad under Skien-Tele
mal'k Døveforenings 3G-års jubileum, som skulle bli
avgjørende for leirens henleggelse, skulle altså bli
til glede for mange døve. - «Skaug» ligger vakkert
til, li'ke ved sjøen. Det er flott badested rett neden
for huset. To robåter samt Petersons motorbåt sto
til disposisjon for båtturer ut i skjærgården, hvor
vakl'e holmer 'speilet seg i det klare sjøvannet. Bak
huset sto skogen åpen og sval og fristet til korte
turer innover myke stier. En stor, flat gras-slette
like i nærlheten, in1l!bød til sportslige dyster. Områ
det rundt «Skaug» presenterer vel det beste i hele
Vestfold, ja, noe av det beste i hele Norges land.
Og det ligger ikke lenger enn en passe spasertur
fra Sandefjord. Det er visstnok en godseier som har
vært så elskverdig å stille stedet til disposisjon for
feriehjemmet.

Selve feriehjemmet er både fornuftig og pent

bygd. Det passer godt inn i omgivelsene også. Det
er tydeligvis først og fremst tatt sikte på å gjøre
det til et virkelig trivelig feriehjem. I øverste etasje
er det soverom, 1. etasje har stort kjøkken og stor
spisestue, og i kjelleren, som ligger høyere enn jor
den mot sjøen, opptar peisestuen det meste av plas
sen. Alt er koselig innredet, så en meget lett føler
seg hjemme. Både første og annen etasje har altan

Leirens leder (Nils Gjerstad) Ungd.l.

ut mot sjøen. Der er også et mindre hus som benyt
tes etter lbehov til soverom, kontor eller liknende.
Kort sagt: det er et feriehjem som enhver kunne

ønske å eie.
Vi ble altså vist ned i peisestuen. Gjerstad var så

elskverdig å gi meg del i en av ham høstet erfaring.
Han hadde nemlig f'ått en prektig kul i hodet da
han første gang gikk ned trappen. - Og så var jeg
straks midt oppe i en livlig flokk leirdeltakere. Det
var godt jeg !hadde hjulpet til med slåttonna hjem.

me dagene i forveien, for ellers hadde mine hender
sikkert fått besøk av vannblemmer, som en følge
av all hånd-trykkingen. Stemningen var tydeligvis
allerede høy, og en fikk straks følelsen av at denne
leiren var en god ide. De fleste deltakerne kjente

hverandre fra før, noen hadde gått på skolen sam·
men eller truffet sammen ved stevner, og nå hadde
de fullt opp å snakke sammen om.

Ved aftensmåltidet, ønsket leirlederen velkommen
til den første ungdomsleir for døve, nevnte sukses
sen med den tidligere avholdte skoleleiren, og håpet
alle ville gjøre sitt beste for at ungdomsleiren ikke
skulle bli mindre vellykket. Han ba alle huske på
at de nå var med på å skape historie innen det nor
ske dørveliv, og at det sto til enhver av leirens del
takereom leiren skulle bli årviss. - Arne Peterson
ønsket likeledes velkommen på vegne av Vestfold
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Døveforening, vertskapet, likesom han uttalte øn
sket om at leiren måtte resultere i bedre samhold
og fellesfølelse blant Norges døve. - Dansken
Børge Olesen hadde også ord€t. Han nevnte bl. a. at
han ville anbefale de danske døve å arrangere ung·
domsleirer i likhet med denne han nå hadde den
glede å delta på. - Og maten smakte utmerket.
Børge Olesen imponerte med uvanlig flotte spise.
manerer. Da han ble bedt om å late som han var
hjemme, svarte han at i slike flotte omgivelser
måtte han spise så pent som mulig.

Etter måltidet, tok enkelte båtturer, mens andre
ordnet sine formalia og ble vist til rette. Da det
mørknet, ble det tendt bål på stranden, og Olsok
kvelden ble feiret med lek, flirt, og koselig prat,
i skinnet fra fargete lykter, inntil ,en etter en be
gynte gjespe og fant veien til sengen, hvor tiden
gikk hurtigere mot en ny leirdag.

Sønaag morgen - solen strålte og sjøen lå blank
som sølvpapir. Noen tok morgenvasken i sjøen. Alle
var tidlig oppe. Ingen ville gå glipp av noe. Noen
var litt for ivrige, og de måtte ta imot en opp·
friskende skjennepreken på morgenkvisten. Det var
flere av gutteen som hadde hatt det så travelt med
å komme ut at det så ut som etter et jordskjelv på
soverommene. - Før frokost var det flaggparade.

Ved frokosten leste leirlederen opp navnene på
de første oppvaskere, vann· og melkebærere, potet.
skrellere og vedsagere. Og de utvalgte ble straks
mer ansvarsbevisste. -Ellers ble dagens program
~ store trekk risset opp, hvoretter alle kunne gjøre
hva de ville inntil kl. 11. De fleste benyttet tiden
til å bade eller ta båtturer.

Kl. 11 holdt pastor Hammer en kort gudstjeneste
i «Norges største kirke», ute i friluft. Han talte om
kong Olav den hellige i forbindelse med Olsok
dagen, og om liknelsen om sennepskornet og sur
deigen.

En stund etter, fikk leiren journalist-besøk. En
yngre, hyggelig mann som ty;deligvis var meget in
teressert i leiren og livet blant døve. Det så ut til
at han følte seg hjemme, og pastor Hammer benyt.
tet anledningen til å fortelle ham historier. Ja, hu.
møret var forresten på toppen hele tiden. - Under
middagen, var det igjen passende å gi de fleste leir
deltakerne en skjennepreken. Leirleder Gjerstad
kunne absolutt ikke sitte rolig og se på at de andre
skrellet de nye potetene, og han holdt derfor et kå·
&"lri om poteter og potetskrell. Dessverre hadde de
fleste da allerede skrellet potetene, men forhåpent.
lig spiser de potetskrell heretter alle sammen, selv
om det kanskje vil gå ut over husdyrene.

Da mange hadde uttrykt ønsket om å få se hoved.
seriekampen mellom Sandefjord og Fredrikstad, om
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ettermiddagen, ble det ikke bruk for andre planer
etter at middagen var satt til livs. De som ble igjen
på leiren, kunne jo allikevel ha det som plommen
i egget.

Og - så måtte jeg ta adjø med «Skaug» og alle
som der var, men det var slett ikke med glede jeg
reiste derfm. Jeg skulle så gjerne ha blitt der under
hele leiren. Neste år håper jeg det blir ungdomsJeir
igjen, og da skal jeg absolutt være med.

(Mere om leiren i neste nr. Pæd.

VELLYKKET SKOLELEIR -
Forts. fra side 143

S0m de ikke var blitt fornøyd med. Altså er våre
høIlende medmennesker på vakt overfor oss. Vi må
alltid oppføre oss pent og gjøre vårt beste, for at
ingen skal få noe å si på døve mennesker. Vi døve
har meget større ansvar enn høIlende. Han sam.
menliknet de døve med en lenke på 500 ledd. Dersom
de 4J99 leddene er sterke, men ett eneste er svakt,
vil lenken gå i stykker. Derfor gjelder det at hver
eneste av de døve danner et sterkt ledd i en ubryte.
lig samholdets lenke. Han henviste også til fotball.
og håndball-sporten. Vi har ikke villet at dere skulle
spille fotball og håndball fordi det er så morsomt å
sparke eller kaste en ball eller for at dere skal bli
flinke fotball-eller håndballspillere hver for dere, sa
han. Det er først og fremst for at dere skal lære
samarbeid. Godt samarbeid på idrettsbanen, resul
terer i mål og seier. Slik skal dere også samarbeide
ellers i livet. Og det kameratskap dere har knyttet
her på leiren - la det bli varende hele livet!

Deretter ta:kket Nils Gjerstad de som hadde tatt
den tyngste tørn på leiren. Kokka fikk sin for.
tjente takk, likeledes Jofrid Sun n a l' v i k, som
han karakteriserte som et!t funn. Hun hadde vært
den første oppe og den siste i seng hver dag, og
hun hadde arbeidet nær sagt uavbrutt.

Uttalelsene om leiren, var så ensformige at det
var nærmest trist. Det var umulig å finne noen av
leirdeltakerne som ikke var fornøyd. De hadde likt
seg utmerket alle sammen. Flere uttalte at de
ønsket leiren hadde vart en uke til, minst. Noen var
mindre fornøyd med været, men dette spilte visst
nok mindre rolle. Det kraftigste uttrykket i så måte
var visst dette: Det var meningen jeg skulle slutte
på skolen nå i sommer, men nå vil jeg absolutt fort.
sette ett år til så jeg kan få bli med på neste skole·
leir også!

Suksess? Det skal nok bli vanskelig for Norske
Døves Landsforbund å finne en unnskyldning for
ikke å avholde skoleleir hvert år heretter. Vi vil ha
leir hvert år heretter, takk! T. S.



KIRKEINNVIELSE I BERGEN
Nonneseter kapell høytidelig innviet

søndag 12. august

Som tidligere meddelt, har Døves Menighet i
Bergen strevet med å skaffe seg kirke, og søndag
12. august 1951 fikk Bergens døve sitt lenge føLte
savn stillet, da Nonnres,eter kapell ble vigslet W
døvekirke av biskopen i Bjørgvin bispedømme, Ragn
vald Indrebø.

Det 800 år gamle Nonneseter kloster, var det før
ste kloster som ble sekularisert i Bjørgvin blt'pe
dømme, idet kong Frederik I forærte klostret til

Vincent Lunge og hans arvinger. Klosterbygningene
var imidlertid da. i en meget dårlig forfatning, og
Vincent Lunge ombygget deler av dem som privat.
bolig for seg, og dette ble senere kalt Lungegården.

Det lille sakristiet, som har ligget halvglemt og
bortgjemt inne mellomhusei1e bak biblioteket, ble
for vel ett år siden trukket fram i lyset igjen, da
døvemenigheten reiste ønsket om å få lov å benytte
det som kapelL

Arbeidet 'ble satt i gang, og en er nå så langt
kommet at kapellet er blitt vigslet, og dermed har
Bergens døvemenighet fått sitt lengeettertraktete
eget kirkebygg.

Ominnredningen og oppussingen av kapel1et, var
det klart ville komme på et ganske stort beløp, men
Bergens døve, selvsagt med pastor Stueland i spis
sen, hadde ikke ligget på latsiden hva innsamling
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til det påtenkte Idrkebygg angikk. Menigheten hadde
til disposisjon 30,000 kroner. Ett pent beløp - men

ettersom arbeidet Iskred fram, ble det snart klart at
dette ikke var tilstrekkelig, hvorfor en sendte fore
spørsel til Bergens Kommune om l å n av de 10,000
som manglet. Det var så visst ikke menighetens hen

sikt å kreve noen bevilgning fra kommunen, og
en gjorde oppmerksom på at lånet ville bli tilbake.

betalt så snart menigheten så seg i stand til det.
Imidlertid satt det, heldigvis, folk i kommunestyret
som så stort på tingene, og de forsto sikkert godt
hvilket økonomisk løft døvemenigheten var beredt
til. For kommunen bevilget sporenstreks de 10,000

kronene som gave til arbeidet. - Det er vel ikke i
tvil om at Bergens døve sender mange vennlige tan

ker til kommunen.
Selve kapellet er meget lite, og det er også meget

beskjedent utstyrt. Opprinnelig har kapellet vært

sakristi, og en kan enda se rester av døren snm har
ført inn i selve kirken. Det finnes nå bare to byg
ningsfragmenter som rester av det gamle Nonne
seter Kloster. Eldst er tårnhallen, som en ser like

bak biblioteket. Sakristiet, som altså nå er blitt inn
viet til døvekapell, er neppe eldre enn fra slutten
av det 13. århundre. Det er dekket av spissbuet

korshvelv med gurter og konsoler. Det er fram
kastet den teori at dette bygningsfragment er ,en
levning av de byggverk en lot reise for Magnus
Lagabøters gave i 1277.

På grunn av at kapellet ligger inneklemt mellom

en rekke bygg, er det meget vanskelig å danne seg
ett bilde av eksteriøret, men det skal være uhyre
enkelt. Interiøret er meget godt bevart, og også
her er den strenge enkelhet gjennomført, her er

ingen prakt og overdådighet, men likevel har det
lille rommet verdighet og ro over seg. Også når det
gjelder kapellets nye utstyr, er enkelheten prakti
sert, og alteret er ett utmerket eksempel på hvor.
dan en med beskjedent utstyr kan få ett tiltalende
arrangement.

Det er ikke lett å komme til kapellet, og inngan
gen er heller ikke så tiltalende ,som ønskelig kunne
være. Dette er en sak som imidlertid ikke lar seg
løse slik forholdene ligger til rette i dag, sier arki.

tekt Bjerknes, som ellers har stått for ominnred
ningsarbeidet. Imidlertid foreligger det en regu
leringsplan for strøket, og i følge denne vil både
tårnhallen og kapellet bli flettet inn i ett park.

arrangement.

Innvielsesfestlighetene begynte allerede lørdag

aften i Bergens Døveforening, hvor Døves Menighet
holdt en enkel fest. Apningen ble foretatt av Nils
Gjerstad, som ønsket alle velkommen, samtidig som
han måtte beklage at pastor Stueland dessverre
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hadde fått lungebetendeIse og måtte holde sengen.
Dette var en trist opplysning, da menigheten og

Bergens døve i det hele tatt, jo hadde så meget il
takke pastor Stueland for. Han har hele tiden vært
ildsjelen i arbeidet, og nå, da drømmen var ,blitt til

virkelighet, skulle han altså bli forhindret fra selv
å kunne være til stede. Men det ble like fullt gitt
uttrykk for takknemligheten overfor menighetens

prest, selv om han var fraværende. Det ble beslut
tet, med uvanlig Isamstemmighet, å sende ham en
hilsen fra aUe de tilstedeværende, og hver eneste
fikk være med på denne hilsen, ved selv å under

tegne den.
Pastor Sandvik, Trondheim, tidligere døveprest i

Bergen, overtok pastor Stuelands rolle, så langt han
rakk det. Tilstede var dessuten pastor Bonnevie
Svendsen, pastor Støylen, pastor Hammer og Peder
Gilsvik, Stavanger, som møtte som representant for

døvemenigheten i Stavanger.

På grunn av den beskjedne plass i den nye døve
kirke, lså en seg nødsaget til å utdele adgangstegn
til kirken, og det ble nødvendig med to gudstjene
ster utenom selv,e vigslingen av kirken. Utdel'ingen

ble foretatt om kvelden.

Pastor Sandvik åpnet hilsningstalene fra de for

skjellige døvemenigheter. Han hilste fra Døves me
nighet i Trondheim, som ønsket alt godt for sine
døve venner i Bergen og gledet seg sammen med

dem over den nye kirke. Han overrakte også en gave
fra menigheten til den nye kirken, samtidig som
han bar fram pastor Stokkes beklagelse over ikke

å kunne være til stede.

Neste taler var pa'Stor Bonnevie.Svendsen. Han
sammenliknet døvemenighetene med menigheten i
Antiokia, hvor han en tid i forveien hadd€ vært. De
døve er ikke så meget med i de kirkelige handlin.
ger som de hørende, f. eks. er de forhindret i å

kunne samstemme i salmesangen, men i likhet med
menigheten i Antiokia, er allikevel de døves menig.
heter tydeligvis glad i sine prester. Derpå ga han en
oversikt over utviklingen av prestegjerningen for
døve i Norge, fra den spede begynnelse like før år.
hundreskiftet, da hans far, som den eneste prest for
døve, reiste land og Istrand rundt i sitt kall, fram
til i dag, da døvemenighetene har 4 fast ansatte
prester, 3 hjelpeprester og, medregnet det nye ka
pell i Bergen, 4 døvekirker. - Han overbrakte til
slutt de hjerteIigste hilsener fra menigheten i Oslo

og overrakte et vakkert krusifiks som gave fra me
nigheten. Egentlig var det meningen at menigheten

i, Oslo selv skulle hatt det til den planlagte nye kirke
der, men da det er uvisst når planene kan bli rea
lisert, samtidig som Bergen hadde behov for det,
hadde menigheten besluttet å skjenke krusifikset til



den nye kirken i Bergen. Krusifikset er ca. 500 år

gammelt.
Derpå hilste Peder Gilsvik fra menigheten i Stav

anger, og ønsket den nye kirken måtte bli ett na
turlig samling.ssted for de døve i Bergen. Han over·
rakt også en pengegave til innkjøp av fornødent

utstyr til kirken.

Søndag 12. august kl. 11 kom det store øyeblikk,
da de første kirkelige handlinger i kapellet på 400

år tok til.
Biskop Indrebø holdt vigslings,talen i tilknytning

til ordene: «Kom Jesus Kristus i hu». Biskopen min
net til en begynnelse om at vi me'nnesker har så lett
for å glemme hverandre, oga;t det derfor er så godt

å bli minnet om at Gud aldri glemmer OSIS, han som
ga oss livet. Samlingen om Hans ord i dette kapel.
let, skal minne oss om og hjelpe oss til troen på
Jesus Kristus, løfte oss oppover, og her skal evan·
geliet om Jesu kjærlighet lyde, døpefonten skal
minne oss om at Jesus tar i mot de små, og ved
konfirmasjonen skal vi bli minnet om Ham. Han vil
tale ,woss OD sin kjærlighet, fra alter og prekestol.
-- Dette er ingen ny kirke. Den er omkring 700 år
gammel. Også den ,gang ble Guds ord lest, også da

var det hjerter som trengte det.
Biskopen var glad for at Døves Menighet nå

hadde fått sin egen kirke, men da må den også bru.
kes, så alle kan finne veien til kirken. - Han ønsket
alt godt for alle som kom til å ferdes i kirken og
velsigm~lse over alle som kommer inn under det

gamle hvelv.
Deretter foretok biskopen den høytidelige inn·

vielse, og erklærte derpå huset innvidd i den tre

enige Guds navn.
Etter selve innvielsen, ,talte pastor Bonnevie

Svendsen over dagens evangelium, den døvstumme
som ble helbredet. Jesus var den første som opp
daget at de døve også var mennesker. Døvhetens
byrde er forferdelig, sa han, intet isolerer så meget
som døvheten. Men mange mennesker i dag søker å
hjelpe de døve. I disse dager åpnes et skolehjem

for døve.
En liten &tund ett€rpå ble det holdt en ny guds

tjeneste både for døve og for endel innbudne. Ved
denne anledning talte og forrettet pa'stor C. Bonne

vie-Svendsen.
Så var det kirkekaffe i de døves lokaler i Vestre

Torvgt. 20. Også ved denne anledning ble det holdt
en rekke taler. Hr. Nils Gjerstad åpnet og ønsket
velkommen. Dette er en stor dag for menigheten, da

den har fått sin egen kirke. Det er 150 døve i Ber
gen, og man har klart å samle inn 30,000 kroner til

innIledning av kirken, og dette er mest samlet inn

blant de døve Iselv, således har vi bl. a. fått giweL

3:il kirken fra de døves menighet i Stavanger, Oslo
og Trondheim. Det er alt et resultat av samhold, vi
takker meget for alt og gleder oss over det som er

,skjedd.
I pastor ,stuelands .sykdomsfcrfall takket pastor

Agnar Sandvik de som hadde hatt med kirkearbeidet
å gjøre, først Fortidsminnesmerkeforeningens Ber.

gensavdeling for gaven ved at de døve har fått det
gamle kapell til bruk, Bergens kommune og de kil'.
kelige myndighet€I', arkitekt Bjerkne;s,som har ledet

arbeidet, byggmesteren og håndverkerne som har
utført arbeidet. Naboene må heller ikke glemmes, og
han takket videre biskopen og aUe som hadde bi.

dradd til det utmerkede resultat.
Arkitekt Bjerknes takket fordi han hadde fått

lov å være med på dette arbeid. Det var en glede
for Fortidsminneforeningen at de døve kan benytte

bygningen til kirke.
Fungerende ordfører materialforvalter Waal gra

tulerte de døves menighet med ny kirke innenfor de
gamle murer, takket og'så arkitekten for vel utført

arbeid.
Sokneprest Georg Madsen, .som var formann i

Bergens døvemenighet 1902-1912 og som var blant
de innbudne gjester, tok fram flere trekk fra sin

formannstid og overrakte foreningen et bilde av de

døve fø.rste hytte.
Det ble referert flere telegrammer .som var lwm

met i anledning av kirkeinnvielsen, og tilslutt brakte
Norske Døve.s Landsforbund en hilsen.

Om ettermiddagen var det igjen en gudstjeneste
i den nyinnvidde kirke og neste dags formiddag var

det nattverdsgudstjeneste.

KongreSJen 1952
Forberedelsene til den nordiske Døvekongress,

som skal holdes i Oslo i juli måned neste år, er

allerede i god gang, fortener Alf Melgaard, som er
med i arrangementskomiteen, i en samtale. Oslo ven

ter stort innrykk av døve, og det er derfor satt i
gang et stort apparat for at alt skal gå knirkefritt.

Komiteen har allerede avholdt flere møter og fest
lokale har en bl. a. sikret seg for en god stund siden.
Det er Frimurerlosjen som er tenkt benyttet, og der

er det plass til 600 personer, så det skulle klare seg.
Men for sikkerhets ,skyld er det ordnet med ett
ekstra lokale, i tilfelle deltakelsen skulle slå alle

rekorder.
En har inntrykk av at komiteen arbeider utmer.

ket, så Kongre::;sen 1952 i OslQ vil sikkert bli ett

mønsterverdig arrangement.
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J Havstads 100 års jubileumsår
Henning Irgens, utgått fra Skådalen Døve

skole, har tatt examen art.

Det er ikke umulig!
Gang på gang har vi fått innprentet at ungdom.

men nå for tiden står så og så langt tibake, altså
den døve ungdommen. Som sammenlikningsgrunn.
lag bruker en gjerne å henvise til at det siden Lar.:;
A. Havstads og H. Aschehougs tid visstnok ikke er
en eneste døv her til lands som er nådd så langt
som til å ta artium. En har kunnet bemerke at det
visstnok heller ikke er noen som har forsøkt seg;
det har allikevel stått tilbake å bevise at tap av
hørselen i større eller mindre grad i vår tid, ikke
nødvendigvis behøver å stå som en bom for videre
utdannelse og studier. - Nå er det bevist! - Hav
stad og Aschehoug beviste det, i s i"il tid, etler
trykkelig, men Henning Irgens har nå be
vist at det og s å i v å r langt mer hektiske og in
tellektuelt pregete tid 'er adgang for ungdommen
til den høyere skolegang og utdannelse, selv om
hørselen mangler. Og Henning Irgens har også be.
vist at den døve ungdom ikke behøver å føle seg
mindreverdig i forhold til den døve ungdom av tiu
ligere årganger. Han har vist oss at vi har utvik
lingsmuligheter, og alt .snakk og skriveri om at
veien til 'boklig lærdom, til akademisk utdannelse,
skal være stengt for den som ikke kan få lærdom
men via trommehinnene til hjernen, er oppspinn. -
Bare det at han har vist oss dette, gjør ham fortjent
til å bære studenterluen.

Henning Christian Fredrik Irgens
så dagens lys første gang 1. august 1929. Om han
gråt da han ble født, skal være usagt, men det ble
nok gråt i familien i hvert fall, da det viste seg at
han ikke reagerte nevneverdig på hverken støy eller
tiltale. Og barneårene gikk sikkert _ikke så sorgløst
for den svarthål'ete gutten som gikk omkring og
bablet i Mokollveien i Sandefjord. Men selv om
årene var lange og lagnaden tung, fortsatte jorden
ufortrødent i sin opptrukne bane, og dag,en opprant
da Henning kom på Skådalen Døveskole, hvor sik.

kert foreldrene fikk forsikringer om at gutten d·~res

skulle gå fram i Yisdom og alder. Og Henning
begynte å slite skolebenken i DøveskoIens første
klasse, hvor han skulle innvies, så langt det lot seg
gjøve, i talens og skrivningens mysterium.

Henning Irgens's interesse for undervisningen, var
imidlertid minimal. Hans hovedinteresse dreiet seg
stadig vekk om ting som hadde lite eller ingenting
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med undervisningen å gjøre. Han la f. eks. st/)r flid
og energi for dagen når det gjaldt å bite negler.
Denne flid ble dog rhlge belønnet, men ikke desto
mindre fortsatte Henning å bite negler, til for.
tvilelse for sin lærerinne.

Det gikk dager, uker og måneder, men Henning
hadde øyensynlig slett ikke i sinne å gjøre klassens
ly,se hoder til sine forbilder, heller ikke lot det til
at han følte trang til å oppmuntre lærerinnen i hen.
nes anstrengelser, for det var med nød og neppe

han fikk karret seg videre sammen med de andre
elevene da de ·ble oppflyttet i 2. klasse. Enda verre
var det da klassen var blitt moden for 3. klasse. At
Henning også da fikk følge med, må vel nærmest
karaktiseres som et like stort under som om en
kamel ville krøpet gjennom et nåleøye. Men han
ble altså oppflyttet, og dermed skulle også jeg bli
kjent med ham. Som hanssidekamerat fikk jeg rik
anledning til å studere hans ferdighet i å bite negler,
ja, jeg forsøkte meg også, men ga snart opp, da det
viste seg at hans forsprang på det området, var alt
for stort. Til gjengjeld hadde vi, hans klassekame
rater, mange hyggelige ,stunder, da Henning fikk
skjenn. Hans håndskrift kunne sette skrekk i noen
hver. Blyanten tok gjerne en tur tvers igjennom
papiret rett som det var og dessuten måtte han ha
ny blyant hver uke, da han tygge-t blyantene til
fliser. Verre ble det naturligvis da vi begynte å
skrive med blekk og penn. Hennings blekkflekker
og ødelagte penner, var utallig~. Lesebøkene ble fort
forvandlet til filler, leksene var det alltid uhyre
vanskelig for ham å klare, til tross for at han hang
over dem mye .lenger enn oss andre. Når han skulle
skrivestil på den store ,svingtavlen, ble det høyst
3-4 setninger tilsammen på tavlens to sider, men
til gjengjeld brukte han gjerne mere kritt enn oss
andre sammenlagt.



Henning var sikkert til stor fortvilelse for klas
sens lærerinne, like sikker-t som han var meget av
holdt av oss andre elever på grunn av alle de hyg
gelige stundene han ga oss. Han ville sikkert blitt
dypt savnet, dersom han var blitt borte.

Det skal dog innrømmes at han snart la i hvert
fall litt interesse for dagen. Han var ved konfir.
masjonen sikkert den beste i historie, likeledes var
han meget interessert i geografi. Ved konfirmasjo
nen, i 1944, var han ikke lenger noen sinke! Men
det var under hele hans skolegang ikke tale om noe
utvidet pensum, hvorfor. han ved skolens slutt ikke
hadde ervervet seg noen ekstra kunnskaper som
skulle kunne danne grunnlag for videre skolegang.

Etter vel ett års tid, treffer vi Henning på Ber
gens off. yrkesskole for døve, hvor han begynner
i skreddedære. Det er nå tydelig at han har kom
met seg. - Han fullfører imidlertid ikke det 2-årige
kurs, men slutter etter ,ett års tid. Og så blir han
bort'e for oss. Det eneste vi får opplyst, er at han

går på skole.

Henning begynte, straks etter at han var sluttet
i Bergen i 1. real. Dette var høsten 1946. I hans
klasse, hadde de bare 'engelsk som språk, mens de
andre 1. real.klassene hadde både engelsk og tysk.
I 2. real fikk de da tysk også, og de måtte dermed
lrere tysk på ett år, mens det vanlige er to. Ved
avslutningen fikk de realskoleeksamen i ty,sk og
matematikk. - At dette måtte være drøy kost for
Henning, som bare hadde alminnelig døveskole,
pluss ett års fortsettelseSiskole ved Bergens off.
yrkesskole for døve, bak seg, sier seg selv, men han
klarte seg, og høsten 1948 begynte han på gym·

nasiet, på engelsk-linjen.

Det var sdvsagt mange v~skeligheter for Hen
ningpå gymnasiet. At han kunne følge med i under
visningen, er utelukket, selv om han ikke er helt
døv. Han fikk derfor privatlærer i tysk, engelsk og
matematikk noen timer, men ellers leste han nær·
mest alene opp til examen artium.

I vår har altså Henning Levd rødrussens glade
dager, og nå er han i besitteLse av den ettertraktete

akademiske luen.

Dette er i store trekk den nybakte studenten,
Henning Irgens', historie. Det ligger sikkert meget
slit bak ham. Sikkert har han hatt langt større van
skeligheter å overvinne enn det er vanlig for ung
dommen på de samme skoler. Ens:tudenterlue rager
langt høyere for ungdom utgått fra alminnelig døve.
skole enn for hørende, ja, det er en stor bedrift
Henning Irgens har utført - det er en bragd 
og vi må ta hatten av for vår klasses forhenværende
«sinke», og samstemme i at «han kom sent, men

han kom godt». Og vi unnneI' ham så gjerne duske.
luen. Den er fortjent!

På spørsmål om hva han nå tenker å foreta seg,
svarer Henning Irgens at han foreløpig ikke har
bestemt seg, men at han først vil undersøke mulig
heten for å bli døvelærer (hvorfor ikke?) eller forsto
mann. Og så venter vi da på at han skal bestemme
seg. Sikkert har jeg alle døve med meg, når jeg
ønsker ham lykke til med fortsettelsen. Han har
vist at hørselen ikke absolutt er nødvendig for
iløyere skoleutdannels,e, og det er å håpe at det
ikke går alt for lenge før nestemann følger den vei
Henning Irgens har vist, for vi døve kan så godt
trenge Folk med høyere skole i vår midte. Skolegan
gen er sikkert meget vanskelig, men kunnskapene
en Får, langt mer enn oppveier anstrengelsene.

Klassekamerat

Lars A. Havstads Minnefond
Siden siste regnskap som var tatt inn i Tegn og

Tal'e for mai, og som viste !Gin sum av kr. 660.-, har
fondet mottatt følgende bidrag:

19. mai: Pastor Bonnevie Svendsen . .. kr. 100.-
2. juni: Øistein Ording, Skien . . . . . . .. « 50.--
3. juni: Ingebjørg Graver, Kvites,eid ..« 5.-

s,å summen nå er kr. 815.

Trykte innsamlingslister er nå - som bebudet i
nevnte mainummer -sendt alle døvefor,eninger
rundt i landet hvis adresse jeg har mottatt, hittil i
alt 18, og jeg håper ingen av dem vil Rekte å være
med på å støtte denne innsamHng, tross de mange
andæ gode formål som sikkert alle trenger penger
til. Det er ikke meningen å gå i veien for andre. 
Men det kan få stor betydning for de døve at min
net om ual1s A. Havstad og hruns virke kan bli
bevart, og det gjelder å oppmuntre spesielt de
Ull'ge døve til å følge hanls eksempel. -- Derrfor
håper vi at også skolene vil vise fondet si'n rn.
teressle og hj1elpe til å siJkre dets virkeliggjør,else
ved å !ba velviHig ti mot in[tsamlingslist:er som jeg
i løpet av ,sommel'en teTIJker å Isende døves,kolene
ved deres bestyrere. - Aille lister som sendes
ut blir for ordens skyld nummeært og jeg ber om
at de må bli returnert til meg, selv om en ikke fin
ner å kunne ta på seg arbeidet med å samle bidrag.

Jeg minner om at også ganske små beløp er kjær.
komne - altså ører så vel ,som kroner. Og når de
døve barna får høre om hva Lars Havstad har gjort
just for dem, så vil de nak - de også - komme
med litt av sine sparepenger til fondet "som skal
hedre hans minne. Og deres lærere vil sikkert også
gi sin skjerv.

27. juni 1951. Henning Dahl
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NORGES H0RSELVERN
Som kjent har det pågått en nokså hissig menings

utveksling her i bladet angående Hørselvern. Stri

den, om vi kan kalle innleggene så, endte med at vi
sendte forespø,rsel til Norges Hørselvern om dets
formål og virksomhet, samt en hentydning om at
«hørselvern» muligens var misvisende. -- Vår hen.

vendelse er blitt forelagt på et møte i Norges Hør·
selvern, og resultatet ble at vi fikk oversendt beret
ning for året 1950, et preJpagandanummer av orga·
net «Hørselvernet» samt et brev hvori en henviser
til at Norges Hørselvern gjentatte ganger har gjort
rede for bevegelsen og arbeidsoppgavene i sitt organ
i de årene dette ·er utkommet. (Henvisningen synes
oss en smule paradoksal, all den stund vi ikke visste
om organets eksistens, men la gå, Norges Hørselvern
har altså gitt en rekke redegjørelser, selv om disse
ikke er kommet 'Oss døve for øye). Vi gjengir en del

av årsberetningen:
«Norges Hørselvern har ved årets slutt 18 forenin·

ger med tilsammen ca. 1700 medlemmer. I løpet av
året er det kommet til 6 nye foreninger, nemlig i
Drammen, Sandefjord, Tønsberg, Kr.sund, Sarps

borg og Sandnes.
Arbeidsutvalget består av formannen, professor

Opheim, avdelingssjef H. Svendsen, frk. Signe Bjerk
og fru Hild Ingemann Knutzen. Sekretær er frk.
Astrid Winther. Revisor er statsaut. revisor H.

Skattum, Oslo.

~orbundets sekretær O.g et styremedlem, fru Inge
mann Knutzen, har foretatt et par reiser f'or å stifte
nye foreninger. Dessuten har forbundet i høst an
satt en reisesekretær f.or 3 måneder som har reist
og holdt foredrag i propagandaøyemed. Forbundet
var så heldig å få hr. driftsbestyrer Einar S. Ween
til å si seg villig til å overta dette arbeid som har
vært av uvurderlig betydning. Det har samtidig vært
framvist en instruktiv film om bl. a. ørets forskjel
lige funksjoner og fra en klasse for undervisning av
døve 0$ tunghørte barn, samt en særskilt film for
munnavlesning i undervisningens tjeneste.

Filmframvisning med foredrag ble holdt i 14 byer,
i alt er det holdt opplysende foredrag i 23 byer i
Vestfold, Østfold, Telemark, Aust.Agder, Rogaland,

Hordaland og Møre fylker. Arbeidet med å stifte
nye foreninger vil fortsette.

Forbundet har i april i år (1950) rettet en hen
stilling til sikolestyret om at utdannelsen av tung.
hørte barn må fortsette som før med 3 klasser, da
det har vært på tale å innskrenke undervisningen
til2-delt skole. Undervisningen har da fra i høst
fortsatt med 3 klasser.
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Etter initiativ fra Dansk Tunghøreforening ble
det i København sommeren 1950 holdt et nordisk

studiekurs i munnavlesning m. v. for interesserte
lærere og lærerinner. Fra Norge deltok 18 elever,
hvorav noen fikk reisestipendier, mens andre fikk
bidrag fra vedkommende kommune med anbefaling
fra Norges Hørselvern.

Det har i årets løp vært holdt kurser i avlesning
i flere av de byer hvor det er lokalf'oreninger. Styret
arbeider med å få i stand sommerkurs for avlese
lærere da det er stort behov for sådanne.

Sysselsetting. Norges Hørselvern har gjort et for
søk med å skaffe tunghørte hjemmearbeid ved an·
nonser i aviser med henvendelse til bedrifter og for.
retninger. Noen har fått midlertidig beskjeftigelse,
men av hensyn til loven om arbeidsformidling er

dette foreløpig innstillet.
Forbundet har i samarbeid med Tunghørtes Vel

og Foreningen Tunghørtes Venner, Oslo, arbeidet for
å få i standen barnehage for tunghørte barn. Et
utvalg med tilslutning fra en privatdameforening,
som også arbeider for saken, har vært på befaring
for å se på lokaler på Tåsen som var stilt til dispo
sisjon, men fant ikke beliggenheten hensiktsmessig.
Imidlertid må tilstrekkelige midler skaffes tilveie,
og en vil derfor arbeide videre medsalæn og se

tiden an.
Statens bevilgning' til tunghørtarbeidet i landet

utgjorde for året 1950 i alt kr. 35,000, hvorav kr.
15,000 dirSiponeres av Helsedirektoratet som bidrag
til kjøp av høreapparater.

Tidsskriftet «Hørselvernet», som utgis av Norges
Hørselvern og redigeres av hr. Oddvar Hellerud, har
i året utkommet med 12 nummer (10 vanlige og 1
dobbeltnummer), op,plag ved årets slutt 1600 ekspl.

Vel, i denne årsberetningen finner vi ikke noe av
spesiell interesse i forbindelse med diskusjonen, i
hvert fall ikke noe som forklarer navneforandringen
o.g Hør,selvernets formål. Derimot finner vi enkelte
interessante ting i «Hørselvernet». Det tilsendte
nummer av bladet er, som foran nevnt, et propagan
danummer, og der er satt kryss' over en redegjørelse
om No~esHørselvern. Her finner vi bl. a. et avsnitt
som er framhevet med kursiv (skrå.skrift), og som
skal forklare hva Norges Hørselvern er:

«Hva er så Nonges Hørselvern ? Svaret finner vi
i formålsparagrafen i forbundets lover, der det heter
at det er en sammenslutning av frie selvstendige
foreninger, som har til oppgave å vareta de tung
hørtes interesser og hjelpe dem til å bli uavhengige



av sin ',nedsatte hørsel». (Ytterligere framhevet her).

Ordlyden ,er unektelig noe merkelig, men sannsyn

ligvis er vel meningen den at Hørselv-ernet 'sier som

sin første oppgav,e å hjelpe dem :som blir hindret

i sitt arbeid av sin nedsatte hørsel, -eller de som ikke
kan tjene til liv-tJts opphold på grunn aVEin tung

hørthet. - Det lamr 'sitadig til at de med noe ned

saltt hørs!el har !så meget va,nskeligere for å klare

seg i livet enn de stokk.d0ve. - Eller - skal vi ta
det som ett tegn på alt Hørselvernets lederstab be

står av hør end e personer, som ikke kjenner de
fakUske forhold særlig inngående? Det kan da

umulig være verre å være tunghørt enn døv, og

undel'teg;ruede synes absolutt Høreelvernet burde

legge størst vekt på å læl'e de tunghørte til å glede
seg over 1:I:t de ikke er døve. De døve gleder seg

over at de ikke er blinde og de blinde g1ed<er seg

over at de ikke er døve, men de med noe nedsatt
hørsel har visst ikke noe å glede seg ov'er, til tross

for at deres defekt på langt nær kan sammenlignes
med de foran nevntes. Hvorfor ikke lære de som

har defekter av mildere art å 'se lYEt på tilvæn:llS'en
v,ed resignasjon? De døve og de blinde lær-er å re

'signere. De gleder seg over at de ikk'C er verre stil.

let. De lærer seg å stille beskjedne krav til livet.
Ordlyden - ~ - «og hjelpe dem til å bli uavhen.

gige av sin nedsatt'e hørs.eJ», gir des'suten innitrykk

av at de tunghørte nå er avhengig av sin ned-s!atte
hørsel. De hørende er jo avhengige av sin hørsel,

de kan nødig unnvære den. Ergo: De tunghørte kan
nødig unnvære sin nedsatte hørsel! - Det lyder
bakvendt. - Noen hørselvern-krclser mener det er

30,000 tunghørte her i la,ndet, andre nevner 60,000.
Ikke i noe tilfe!leer det mulig for hørselvernet å
hjelpe på langt nær alle disse. Men vi tror nok den
mest effektive hjelpen ville være å vise de tung.

hørte livets solsider, lære dem å glede seg over

den hør.sel de har i stedenfor å få dem til å gå

og gruble over hvordan de skal få normal hørsel.
Videre i redegjørelsen heter det: «Dette mål søkes

nådd ved 'Opplæring i munnavlesning, hjelp og vei
ledning ved anskaffelse ~w høreapparater, arbeids

formidling (i følge årsberetningen er dette innstil

let, da det kolliderte med loven om arbeidsformid
ling. Reds anm.), spesialundervisning av tunghørte

barn, yrkesveiledning osv., osv. I foreningene kan
de tunghørte få høve til å utvide sin horisont gjen.

nom foredrag, studresirkler o. l., samtidig som de

gis adgang til å kople av i hyggelige omgivelser.
Møtene arrangeres i så frie og kameratslige former

som mulig, og det blir lagt stor vekt på at ingen

skal føle~eg utenfor. Samværet med skjebnefeller
på disse møtene er av særlig stor betydning for de

mange ensomme tunghørte. En rekke sosialt interes.

serte normalthørende deltar også aktivt i organisa·

sjonsvirksomheten.»
Det er her tydelig at Hørselvernet legger stor

vekt på foreningslivet blant de tunghørte. Dette ty

der jo også det at Hørselvernet sender folk rundt

i landet for å stifte foreninger på. Her vil jeg inn
vende at foreninger for sammenkomst av tunghørte

e,annsynligvis vil virke stikk imot sin hensikt. De vil

føre til mer eller mindre isolasjon, idet de tunghørte
blir vant til å være sammen, og derfor søker sam

men utenfor foreningene også. Dette er en vanlig
oppfatning. Døveforeningene er jo et typisk eksem

pel på dette. Men jeg er allikevel ikke videre for

bauset over å finne en avisartikkel om et foredrag
aven representant for Norges Hørselvern ved stif.

telse aven forening på Kone-svinger nylig, med gan
ske iøynefallende overskrift: De døve og tunghorte

må ut av isolasjonen. Ja, «de døve» var som vanlig

flettet inn. Men vi må endelig ikke tro at Hørsel.

vernets representanter benytter seg av dette ord.
Hørselvernet har jo for lenge siden forsikret at når

ordet «døv» blir benyttet i avisartikler s'om gjelder
hørf:'elvern, så beror det utelukkende på avisfolks

uvitenhet. Uvit~mheten blant avisfolk er uhyre stor,

tro om journalistene i det hele tatt har så meget
som folkeskole bak seg. Men skal dette forhold 

alle disse «misforståelser» - fortsette, da tror jeg
det snart er på tide at Norske Døves Landsforbund

tar affære. Hittil har vi begrenset 'Oss til å benytte

Tegn og Tale til våre argumenter, men nå synes det
snart å være på tide med en avispolemikk.

Angående navneforandringen av Tunghørtes Vel,
Bergen, til Bergen Høreelvern, som tidligere er om

talt her i bladet, fortelles der i samme nr. av «Hør
selvernet» :

«T. V.», Bergen, holdt generalforsamling 14. febr.

(1950) i U.K.K.F.s lO'kaler. Frammøtet var så stort

at det var knapt om plass. Arkitekt Fasting (visst

nok tidligere formann i Landsla,get Norges Tung

hørte) var ti! stede og leste opp årsberetningen for

1949. Han la deretter fram spørsmålet om navnef'Or
andring. Alternativene var det gamle navnet, Tung

hørtes Vel, eller Berg-en Hørselvern. Han hadde tid

l~gere vært for navnebytte, men mente nå at for.

eningen i likhet med Osloforening-en burde beholde

sitt gamle navn. Hr. Mjelde og hr. Geijerstam til

rådet absolutt navnebytte. Begge mente at navnet

T. V. på et vis var hindrende for foreningens triv

sel. De mente det var om å gjøre å få tunghørte
unge menne~ker med i foreningen, men disse ville
aldri i verden inn i en forenL"lg som het T. V.

Det ble så holdt skriftlig avstemning. Det viste
seg ved opptellingen at 59 stemte for Bergen Hør.

selvern, 8 for T. V., mens 2 s-edler var blanke.»
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LIVETS LIDELSER
Er det mulig å unngå alle sykdommer?

Å bli livsvarig frisk - uten legehjelp og medisin
- kan synes å være umulig. Hver av oss har jo
hatt føling med tilfeldige .sykdommer i årenes løp,
så det lyder usannsynlig at vi skal kunne slippe syk
dommer heretter, spesielt når en tar i betraktning
at flere sykdommer ikke er oppklart av legeviten.

skapen.
Undertiden leser vi iavlsen om enkelte gamle

mennesker som sier at de aldri har vært syke! 
Vi har ofte hørt eHer lest om noe som kalles sivilis'a.
sjons-,sykdommer, sykdommer som ikke forekom
mer hos farvete folk i de varme land. F. eks. tuber
kulose og andre vanlige sykdommer blant hvite
mennesker, er meget sjelden 'eller ukjent blant de
usiviliserte negre. Tross våre sunnhetsautoriteters
lære og hygieniske foranstaltninger gjennom årrek
ker, er folkehelsen ikke blitt synderlig bedre enn for
50 år ,siden. Nåtidens nybygginger og utvidelser av
overfylte sykehus e,r tydelige vitnesbyrd om denne
sannheten - dessverre!

I gamle dager 'erfarte de skjeggete leger at de
fine rikfolk var alminnelig plaget av langvarige
magesykdommer og døde tidligere enn fattigfolk
som levde på tarvelig kost. - Nå hjemsøker doone
utpregete rikfolks-sykdom også arbeiderfamilier.
Hva kan årsaken være? Noen tenker på djevelens
verk og andre på Guds srtJraff. - Guds straff for
mennes,kenes daglige synders skyld, kan nok være
passende å kalle det,etter hva vi her skal se:

Den nå berømte svenske ernærings-fysiolog og
kosthold.reformator, Are W a e r l and, forklarer

oss at våre dagligdagse sykdommer er resultat av
uriktig behamdling av matvarer i møllene, levnets·
middel-industrien ,og kjøkkener. I den senere tid har
legene ofte skrevet om de mystiske vitaminer i frukt

=============.-
Ja vel, navneforandringen har vel nå medført at

foreningslokalet i Bergen er blitt sprengt. Det var
jo bare ca. 70 medlemmer i Tunghørtes Vel, for
lokalet var jo nærmest sprengt, og en hadde vel ikke
regnet med å 'ha en hel del medlemmer stående
utenfor. - Ettersom Hørsetvernet regner med, etter
hva sist spurte representant uttaler, 1 % av be

folkningen er tunghørt, skulle altså Bergen Hørsel.
vern snart være oppe i 1200 rent tunghørte medlem
mer pluss andre interesserte og støttemedlemmer.
Det er et pent tall, dvs. et skremmende sådant, men
de blir forhåpentlig etter hvert uavhengige av sin
nedsatte hørsel! Red.
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og grønnsaker, som har vidunderlig helbredelses.
egenskaper hos syke mennesker. Vitaminene finnes i
størst mengde like under skallet på trefrukter og
rotfrukter, Når disse frukter skrelles før kokingen,
går stø.rnted~len av vitaminene .som helbredende
og sunnhetsbeva<rende middel tap.t. Husdyrene som
får skallet, er naturligvis friskere enn menneskene.
Ved koking og steking .av matvarene, ødelegges
vitaminene av heten eUer fordamper bort. - I møl.
I<ene fjernes skallet av kornet, og det fine, hvite
melet vi får blir fattig på vitaminer. Hvitt hvete
brød og gode kakeiI' er selvsagt sunnhetsskadelig.
Vi bør spise grovt brød av helkom.

Apekatten, som likner meget på mennesket, lever
av frukt som den finner i trærne. Den dreper ikke
dyr eller koker og steker kjøtt slik som mennesket.
Apeklatten skreller :i~ke epler, poteter eHer guleiI'øt
ter før den spiser dem opp. - Friske apekatter, som
bIe fanget og foret med samme mat som hvite men
nesker pleier å spise en tid, fikk snart samme syk
dommer som er vanlig hos mennesker. Først da de
ble sluppet ut i friheten og vendte tilbake til sitt
nM.urlig;e liv, fOr5V3il1Jt sykdommene. - Rott'ens
gnagtenner er kjent for fabelaktig styrke. - Fa'll
gete rotter, som forsøksvis ble foret med vanlig
menneske.kost, fik'k snart råtne t'enner. - Legene
har erfart at jo nærmere bygdefolk bor handels.
sted, dess dårligere er deres tenner. I Valle i Øvre
,setesdal er bygdefolkene kjent far sine gode ten
ner. ,sukker og slikkerier er som kjent tennenes
verste fiender. Are Waerland sier at mennesket er·
den eneste skapning på jorden 'Som forderver (mis.
handl<er) sin mat før den spises. Derfor er menne
sket o~å den sykeste av alle skapninger. Han sier
at vi bør spise frukt og grønnsaker i den form Gud
har skapt dem. Selvfølgelig bør de først renvaskes,.
Mat og drikke skal ikke være varmere enn legems.
tempera:turen. F'or varm mat daglig kan være skade.
lig og framkalle kreft i spiserør og mage. Alkohol
og tobakk er som kjent unødvendig og bare sunn
heh:'S!kadelig. Mennesket skal ikke være en skorstein
for brent løv, sier Wa'erland. Av stor betydning for
vår helse er det også å ha regelmessig og ofte av
føring, i likhet med dyrene - 3-4 ganger daglig.
Ellers råtner matavfallet i tarmen og får vond lukt.
Dette forurenser blodet, som så bringer det rundt i
legemet som en forgiftning og fmmkaUer sykdom
mer både her og der.

Av frisk og riktig mat, bygges legemets sener opp



og fornyes, mens de gamle ,seIler skiftes ut mm
avfall gjennom avføringsveier og hudens svedporer.
Av sunnhetsskadelig næring, f. eks. kjøtt, fisk, egg,

sukker og salt, forgiftes legemets seIler mer eHer
mindre, og kan ikke bygges opp, men vil råtne. For

helsen er det dessverre Sokadelig å ha 'sukker og salt
i kosten, likeså i kaffe, te, sjokolade og kakao. Mar

garin og ,smør bør helst være fri for salt. Dog kan

sukker i begrenset mengde brukes i syltetøy...- I

matva'l"ebu1ti;Jrkene vrimler det deSiSverre av levnet::;-·
midler som ikke er bra for heIsen, f. eks. hermetikk
varoer. Noen av de få helsegavnlige matvarer er sur

melk, helmelk, ikke pasteurisert (kokt) melk, oster,
usukret syltetøy og rå saft samt friske grønnsaker
og :lJrukt. A spise rå 10k, er utmerket for hels'en. Dan
er som radium mot :syh:dommer! Rått kjøtt er ikke

velsmakende, og kokt suppekjøtt har flau smak. For
at det skal «smake godt», må det overs.tnøres med
krydderier og saus og stekes. Kjøttvarene med sin
rå lukt i sla'ktefoI1retningene gir et frastøtende inn
trykk på oss, men vi kjøper det fordi vi tenker på

hvordan det vil smake når det er bli-tt forvandlet
på lrjøkkenet. Vi liker 'Oss bedre i fruktutsalg med
frisk og herlig duft.

Om seg selv forteller Waerlrund at hal'!. som barn

var syk til stadighet og- ble behandlet av leger og
fikk mange medisiner uten at han ble bedre. Siden
sin studeringstid har han bare spist råk-ost og aldri
vært syk, ikke engang forkjøl,et! Nå er han 76 år

gammel. Hans nye kostlære har fullstendig helbredet
mange alvorlige syke, gamle og unge, i løpet av

noen måJneder, etter flere åI1s mislykte behandlin
ger av leger, i Sverige. Nå spiser over en halv mil
lion svensker ~'åkost til daglig, og det svenske f'olk
har aldri vært så friskt som nå!

Like før påske fikk jeg øy'e på en bok i en butikk,
«Spis deg- frisk», og jeg kjøpte den. Dette skrift for

teller Dem hvorfor De er syk og hvorfor De ikke
er blitt f,risk. - Siden påske har jeg spist råkost

hver dag, selv om jeg aNtid før har vært riktig frisk.
Nå merker jeg at jeg er friskere enn før! Mitt

hjer.te er lettere og sterkere, og jeg går raskere og

behageligere på lengere vei enn før. Med tilfredshet
traver jeg oppover trappen til 6. etasje daglig iste

denfor å bruke personheisen, ut'en å overanstrenge
hjertet, tross min lsnarl-ige alderdO!Ill! - Ved å spise
råkost rrest'en av vår levetid kan vi være trygg for

·alderdommens vanlige plager, .såsom åreforkalkning,
astma og kreft. I 19'16 ,sa oversøsteren ved Ullevål
Sykehus om sykepleierskemangelen bl. a. at 90 av

100 sy,kehuskan bli ledige og-nedlegges dersom folk
vil spise fornuftig. Naturligvis er det vanskelig for

mange mennesker å skifte kosthold. Anden er villig,

men kjødet er skrøpelig. -

Ikl,e sommer-idyll

Delte el' ikke noe sommerbilde fra Finse. Bildet er tatt (:(1)

Olaf Hassel pel Oslo Radio, Tryvasshøgdcl ved Oslo, 17. a/ml
i år, og skulle sdledes ha ledsaget hans artikkel om snøhøy,':er,
i nr. 5 CIV Tegn og Tale. DeJSverre kom det bort Ild klis;e
anstalten, men til tross for dette, el' mø;'@gden pd bildet like
imponerende, og selv om bildet "il ikke el' særlig aktuelt, t'il
t'i allikevel gi leserne et inntrykk av de 1Jeldige snømengder
Olaf Hassel kom over. - Portlyktenes topph9yde el' 2,90 r•.-.
l bakgrunnen kan en skimte Sn90ve1'bygginger pd tunet, JOm
folk mdtte krype g;ennom for d komme fram.

I 0&10 er åpnet to råkost-restauranter, i Grensen
18 og i Kronprinse-nsgt. 5. Mange spisegjester søker
disse steder. Are Waerland har utgitt flere små,

billige bøker 'Om !råkost; oppskrifter og historier om
hvorledes tusener uhelbred~lig'e og dødssyke men
nesker fl3Jr helbredet seg selv med råkost! I kom

mende år vil nok flere og fl.er-e mennesker spise
råkost, og det vil .nok dessverre bli vanskelig for
bønder og fiskere å få solgt kjøtt, egg og fisk. 

Gartneriene vil derimot bli utvidet og blomstre i

framtiden. Men de·r fillilles v:i!ss'e små 'kr·ets'€r i sam
funnet som frykter for at der skal bli flIere fd,ske

mennesker, for de ønsker å tjene penger på våre syk
dommer - noe vi kan se av annonser i avisene. -

Olaf Hassel

Mellom fiskere
To menn var ute på sjøen og fisket. Det gikk lang

tid uten at de fikk napp, men så trekker plutselig
den ene av dem opp en stor flyndre. Han tar den

rolig av kroken, og kaster den ut i sjøen igjen. 

Er du gal? sier den andre. Du må da ikke kaste

fisken. - Jeg vil ikke spise fisk som noen har tråk

ket på, svarer mannen. - En stund etter, får den
andre mannen en laks. Han tar den av kroken, og
kaster den fine lakS€n ut i sjøen igjen. - Er du

gal- sier kameraten. Du må da ikke kaste så fin
fisk. - Vi har ikke råd til å spise laks hjemme hos

OSS, svarer fiskeren. - - -
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Østlandet, 22. juli.

Sommeren ,er kommet for alvor. Det er ikke len
ger noen tvil om at det er sommer nå, selv om en
vittig mann for en tid siden sa, da det ble snakket
om sommeren: Sommer? Å nei, her blir det nok bare
en kortere tid med dårlig sledeføre !

Sommeren er Ikommet sent, men den erkomrriet
godt. - Våronna kom svært sent igang dette året,
og det er enkelte som spår at kornåkrene vil komme
til å fryse før kornet blir modent. I avisene har en
kunnet se folk friske opp minner om tidligere uår
og røkleg,ging av distrikter for å hindre frost, selv i
bygden her, som hører til lavlandet og regnes for å
ha et meget gunstig klima. Muligheten for uår er
tilstede, men igrunnen er nok ikke faren for frost
så overhengende. Våronna begynte vel 14 dager, se
nere enn normalt, og kornet kom i jorden altså en
halv måned forsinket. Dessuten har det vært nokså
tørt en tid, slik at årsvekstene er blitt satt ytter
ligere tirbake. Men den siste tids drivende vær har
tatt igjen en del. Fortsetter godværet, er det mulig.
het for at sk;uronna ikke blir så meget senere enn
vanlig. Det hele avhenger imidlertid av så meget.
Dersom høsten, og dermed kulden, kommer tidlig,
'kan det bli kritisk for mange bønder. Dette vil ha
uheldige fø.lger for hele landet, idet vi da vil måtte
importere atskilJi,g mere næringsmidler i en tid
vatutasituasjonen er kritisk for Norge og det gjelder .
å eksportere mest mulig og importere minst mulig.

Slåttonna er nå 'snart unnagjort. De fleste bøn
der har bare litt høy igjen å kjøre inn. Det ble jevnt
over middels høyavling i år. Nå ,går byfolk og viser
fram vannblemmer, som er resultatet av deres inn.
sats i onna, eller, skal vi si det er resultatet av deres
alt for lette arbeid i byene? De fleste er nok kry
av sine blemmer, de vitner jo om veLgjort arbeid.
Men i stillhet skjærer de v<!l grimaser over samme
vonde blemmer og såre ledd. Men, det er allikevel
en velsignet !god følelse å vite at en har gjort sin
innsats. Det et en innsats, ikke bare for den enkelte
,gårdbruker, men for landet.

Arbeidet på landet er en velkommen avveksling
fra det ofte svært ensformige arbeid byfolk har.
lJandopphold hører jo med til sommerferien, folk
sy.ne:s synd på dem som må oppholde seg i byen, og
det er nok meget riktig i det. Alle byfolk trenger å
komme på landet av og til, men dessverre er det så
mange som ikke er klar over dette, eller en misfor
står det hele. Noen mener det er nok å dra en tur
på hytta en lørdagskveld og holde fest der. Men
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det er ikke noe landopphold. - En føler seg aldri
godt opplagt etter en slik tur. Da kan en like godt
holde seg hjemme. Landopphold er i virkeligheten
noe helt annet. En bør aller helst bo på en boode
gård og følge med i det dagli:ge liv der, ta et tak
når det kreves, sove ordentlig etter velgjort arbeid
og nyte naturen. Et sådant landopphold er den beste
medisin et menneske kan få. Byfolk vet gjennom.
snittlig så alt for lite om livet. Deres liver en livs
lang tur på ikaruselL Selv om byfolk har lenger fri.
tid og flere forlystelser, så bedrer det ikke forholdet.
En sna'kker om flukten fra landet til byene, og på
landet fortelles det om den og den som har gjort
det 'så og så godt inne i den eller den byen. Men jeg
tror nok at det er flere enn mange som lengter til

bake til landet, til sin hjembygd.

Og fol-ket bær' en elsk så stor
til gard og hjem, som få. -
Og hvor i verden rundt de for 

så sval en .skog, så grønn en jord 
en sjø så blank, en luft så blå 
nei, ingen steds de så!

Og langt fra den, på fremmed vei,
du bær' en lønnlig kval, -
du stunder dit, og glemmer ei 
og der en gang du ønsker deg
å kvelde inn, på Guds befal 
den bygd er - - - - - -

Det er nok riktig at mange folk fra landet,
som drar til by'n og får s~g arbeid der, klarer seg
riktig fint, tjener mange penger, og blir tilsyne
latende riktige byfolk. Men de må nok mang en
'gang gripe seg i å lengte til hjemb)'lgden. Hjem.
lengselen lar seg ikke døyve så lett.

Se på en typisk bymann når han f. eks. skal bade.
Han slenger seg på ,sykkelen og kjører avgårde i
stor fart, som om han kappkjører med noen i tan
kene. Han tenker bare på å komme fram fortest
mulig. Naturen og livet rundt omkring, bryr han
seg ikke noe om. Han oppdager ikke hvor vakkert
det er engang. Vel framme på et av de kjente bade
stedene, som i grunnen likner fuglefjell, tar han et
solbad, mens han leser et vitHghetsblad, så en duk.
kert og solbad igjen. Om en stund raser han inn
til byen igjen på sykkelen, hvis han da ikke har bil
og kan kjøre enda fortere. Eller ta en togreise. 
Byfolk skiller seg fort ut på toget. Selv om reisen .



bare tar en halv times tid, så skal de fleste allikevel

ta seg en blund. Det er Ukesom blitt en regel at by
folk skal sove på toget. Hvor blir det av natur
elskerne. Det ser av og til ut som om det bare er
bøndene og de utenlandske turistene som setter pris
på den norske natur. Det er sørgelig, men antakelig
nokså nær sannheten. De fleste byfolk mister eller
mangler evnen til å kople av. De er rastløse. At de
sover på toget, betyr ikke at de kan kunsten å slappe
av. Deres søvn er også rastløs og urolig. Heldigvis
finnes det også 'byfolk som holder kontakten med
naturen ved like og tar seg en tur på landet av og
til, og virkelig kopler av. Men de fleste har rastløs
heten i blodet, og disse kan ikke nyte noe landopp
hold, de kan like godt holde seg til byen.

Naturen, dyre- og plantelivet er overordentlig
interessant. Tenk på hvilken stor glede og tilfreds
stillelse det må være å se de forskjellige vekster
spire og vokse og bære grøde, resultatet av ens eget
arbeid. Og en råder for sine egne dyrs ve og vel;
en flokk høner kommer farende og flokker seg om
matmoren, når hun viser seg, kuene rauter når de
ser eller hører henne, grisungene grynter spedt og
utålmodig og strekker hals, mens de småtripper
med labbene oppe i mat-troa, hestene humrer og
stamper i golvet, sauene er mere reservert og hol
der seg litt på avstand, med bjellesauen et skritt
foran de andre, men katten stryker seg kjælent mot
ens legg og tigger ubesikjedent om en godbit. Dette
er livet! Bybonden

Bt barndomsminne
Jeg vil her fortelle litt om den gang jeg forsvant

hjemmefra som guttunge. Jeg hadde nemlig gått
meg vHa, og det va,r helt håpløst å finne veien hjem
igjen. J.eg befant meg inne i skogen i na·ttens mulm
og mørke. Imens ble det satt i gang leting etter meg.
Etter hva jeg senere i livet har fått vite om denne
hendelsen, foregikk det hele sli'ik:

Det var under bærplukking jeg plutselig forsvant.
Og det var ikke så lett å finne meg. En masse men
nesker deltok i letingen etter meg. Alle arbeidellne
på fabrikkene på Strømmen fikk fri for å delta i
letingen etter meg. Den som ledet letingen, var da
værende politimester på Strømmen, hr. Røe. Folkene
ble sendt avsted i lange kjeder. Den som lette ivrigst
av alle, var imidlertid min far. Han sov ikke hele
natten. Han støtte flere ganger på fotsporene mine.
Sporene kjente han fordi jeg hadde heljeTil og såle
beskyttere. Han fulgte sporene til de forsvant, men
han ga ikke opp.

Da kvelden kom, var så å si hele terrenget fin
kjemmet på €'I1 .st'or strekning, ca. 6 kvadratkilo-

meter. L-etingen var ekstra vanskelig fordi jeg hver
ken kunne høre eller svare på rop. Store mengder
av letemannskaper fortsatte ufortrødent å finkjem.
me skogen. Enkelte rykter begynte å svirre. Noen
fortalte at jeg var druknet, ~mdre at jeg var fun
net nedstyrtet fra et fjell. Så kom ·det ytterligere
hjelp til. Det var lensmannen i Fet som ankom med
en stor styrke. Militære ble -også satt inn i letingen,
disse ble beordret syd for Lillestrøm. - Vest for
øyeren dreven styrke på 150 mann og lette. Disse
var så trette og utslitte, fortelIes det i et avisut
klipp jeg har oppbevart.

Men så begynte det å fortelles at jeg var funnet.
Noen løp da opp til Huldreseteren, hvor der fantes
telefon, og der fikk en bekreftet at jeg var funnet
ved øyeren. Så hørtes et hornsignal gjennom skogen.
Dette betydde at letingen skulle slutte. Alle som
hadde deltatt i letingen løp så direkte dit hvor jeg
var funnet. Det var mannskapene som deltok i letin
gen omkring Losby som fa'lllt meg.

Alle sto så til slutt samlet rundt meg. - Politi
mesteren takket alle for iherdighet og hjelpsomhet,
og sist utbrakte han et «leve gutten». Deretter run
get hurra-ene utover skogen.

Det berettes at det var slåttekar:e·ne på østmark
som først fant meg, disse førte meg så til godseier
Boeek. Der ble jeg tatt godt vare på, jeg fikk varme
,klær og god mat. Jeg var jo døv, og slåttekarene
kunne ikke fOlIstå meg eller jeg dem. - Det hjalp
imidlertid da de skrev noe på et stykke papir til
meg. - Far ble så glad da han fikk høre at jeg var

funnet, og mor likeså. De var så lykkeUge over at
jeg ingen nød hadde lidt. Men jeg hadde nok vært
redd. Jeg hadde funnet meg en :solidstokk i tilfelle
jeg skulle møte ville dyr. - Mine foreldre takket
rørt for all hjelp som var gitt under letingen.

Slik lyder barndomsminnet, som er like klart
erindringen idag. Gustav BråJthen

En~ma og Carl BUefsens legat
Av ovennevnte legat utdeles stipendium i porsjon

på 200.- og 400.- kroner eller større etter styrets
nærmere bestemmelse og med stiftsdireksjonens
godkjennelse, med det formål for utdannelse av
døve for å sette dem i stand til å bli selvhjulpne.

Tidsfrist er 15. september 1951, og søknad kan
innen den tid sendes med utførlige opplysninger
gjeldende for utdannelse samt mulige anbefalinger,
ved henvendelse til De Døves F-orenings styre, Sven
Bruns,gt. 7, Oslo. Styret.
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Mathias Stoltenberg
Døv norsk gutt, som ble en av de mest k,jente

norske malere (1799-1871)

Norsk malerkunst er i dag inne i en epoke som for
ettertiden vil stå som en gullalder. Den har fått sitt
monument i Oslo Rådhus. En skulle tro det ville være
mulig å tl'€kke linjene fra vår tids norske maler·
kunst tilbake gjennom tidene, tilbake til den opp·
rinnelige bondekultur, der kunst og håndverk var
smeltet sammen i ett. Men det er et interregnum på
flere hundre år, der det fattige og utsugde Norge
ingen grobunn hadde for kunst. og kulturliv. Vår
'kunst i dag er derfor ung, like ung som det nye
Norge selv. Først da det alminnelige forfall i Norges
middelalder vek plass for en voksende nasjonal
følelse, først da frihetstrangen grodde fram og lan
dets økonomi bedret seg, skaper no.rdmenn maler
kunst. Vår første maler med -internasjonalt navn,
bergenseren T. C. Dahl, kommer med sine første
modne arbeider omtrent på samme tid som vare
fedre skapte sitt V'erkpå Eidsvoll. Men ennå tok
det mange år før det var mulig å skape et kunstner
miljø her i landet. Det kan Mathias Stoltenbergs livs
historie belyse. Han v.ar vår første kolorist (maler
som har sin styrke i fargen), lite aktet av sin sam·
tid, glemt aveUertiden. Først senere har hans kunst
fått den berømmelse den tilkom.

Mathias Stoltenberg ble født 'som rikmanns.sønn
i Tønsberg. Han var eslet til embetsmann, men ha 1

døde som «han Mathias snekker», et originalt fat.
tiglem på Vang i Hedmark. En trist og tung skjebne,
som gjennom et 70-årig liv bare ble formildet ved
den indre kunstnerglede.

Ulykken rammet ham 'Som liten gutt. Han ble døv
stum etter en sykdom. Faren sendte ham på døve
skolen i København. Her kom Mathias under god
innflytelse. Han lærte snekkerfaget, men da hånd
verket på den tiden ennå var sterkt knyttet til kun·
sten, lærte han også tegning, senere maling. Han
fikk ypperlige lærere i portrettmalingens edle kunst.

Ut i 1820.årene kom han tilbake til Norge. Han
ble nektet borgerbrev som snekker i Christiania 
så måtte han ta penselen fatt. For oss høres det
ikke så galt ut, men for ham var det ikke så enk€lt.
Farens formue var det slutt på. Det ville for ham
si et omflakkende liv fra slektning til slektning, fra
grend til grend, med malerkasse og rammeverktøy.

Folks lyst til å bli avbildet, var like stor den gang
som nå. Det var haugevis av «malere» som fristet
en mer eller mindre kummerlig tilværelse og aver·
terte i avisene etter portætt.kunder. Det var hard
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konkurranse på området. Rike ble de aldri, disse
malerne, de var vel nærmest glad for hv€r dag med
mat, hver natt uten kulde. Ut i denne jammerdalen
trådte den døvstumme, unge Stoltenberg. Til å be
gynne med, hadde han en fast forankring i Tøns.
berg.hjemmet. Da den falt bort, var han på reisefot
resten av livet. De mange rike proprietærslekter på
Vang, hadde stadig 'bruk for portretter. Dit kom
han ofte, og her ble det da også hjerterom og hus·
rom for ham da han til slutt ikke orket vandrer
staven lenger.

Det er funnet mange av Stoltenbergs portretter.
De vitner om en inderlig kunstnerglede. De har en
lwloristisk glød som var ganske ukjent på den tid,
men først og fremst bærer de bud om Stoltenbergs
ærlighet som kunstner. Hans portretter €r karakter
studier. Han maler dem ganske beskjedne i størrel
sen, men han makter å gi dem et indre liv, som gjør
det mulig for OS8 i dag simpelthen å lese dem. Hans
kvinneportretter er små monumenter over tidens
kvinnetype. Den på samme tid strenge og milde hus
mor, som tidlig eldes i strevet med gårdens store
husholdning. Han maler den forsofne besteborger
med rød nese og han maler barna så bedårende og
inntagende at vi i dag står stumme over at han i
sin isolerte tilværelse, ytterlig€re ensom på grunn
av sin legemlige defekt, maktet å utvikle sitt talent,
å holde sin kunst så ren og bramfri som bildene
hans viser. Aldri brukte han billige eff~lder, aldri
løy hans bilder på grunn av modellens anseBlse.
Flere av Stoltenbergs verker henger nå i Nasjonal
galleriet i Oslo.

(I serien Norsk malerkunst)

Døves Jttl1951
Vi forber€der nå julenummeret av Tegn og Tale

fOT 1951. Dette er ikke så enkelt, for det stilles alltid
st'ore krav .til et julehef1t€. Vi må jo først og fremst
tenke på dette julehefte:S' formål.; det skal i,kke bare
være et alminne']jg julellefbe, men vise mange tusen
hørende Lesere hva vi døve han, hvordan det er å
være døv osv. Men S'amti,ruig, kal det også være jule.
stJemruing over det og mo-t'SOID:rne in'nslag av fOT

skjellig lamt.

For at vi skal få bladet slik som vi ønsker det,
kreves det at så mange som mulig av landets døve



Til Comite des Sports Silencieux's kongress i Lausanne~ Sveits
Jeg vil her fortelle om mine inntrykk fra reisen

gjennom Tyskland til det internasjonale døves
idrettsforbunds kongres's i Laugann'e. Som kjent,
ble jeg utpekt som representant for Nor·ges Døves
Idrettsforbund ved kongresæn.

Før alt var klappet og Iklart for avreisen, måtte
jeg først ordne med visum for Tyskland. Men det
viste seg å være vanskelig å oppnå et slikt papir, en
måtte vente en hel måned før en fikk svar på søk
naden. Men da ville også crss' 'konglless være over.
Alt hva jeg tryglet, forklarte og truet, var for.
gjeves. ~ontorets funksjonærer hadde besluttet å
sette bukkebein når det gjaldt min søknad. '\t jeg
i det hele tatt kom avgårde, kan jeg takke mine for
bindelser for; det viste seg at visumet ble ordnet på
mindre enn en time.

Onsdag 9. mai fant avreisen sted. På stasjonen
traff jeg en døv dame som skulle samme vei et
stykke, nemlig til Gøteborg. Vi fikk reisefølge med
hverandre og hadde det hyggelig. På Kornsjø stasjon
gikk vi til køys. For å komme til min vogn, måtte
jeg gå av vognen vi oppholdt oss i, og gå langs
perrongen til min vogn, for vognen imellom var en
lukket lastevogn. Men det forsto ikke tollerne. De
stanset meg på ensvær,t myndig måte. Jeg måtte da
vise fraJm billetten min og komme med en aldri så
liten forklaring, som de heldigvis godtok.

Om morgenen ved 7-tiden sto jeg opp, og jeg ble
ikke så lite forskrekket over å ,se rett inn i til
gitrede vinduer. Det viste seg å være rekkverket på
ferjen som var på vei fra Hals·ingborg til Hels.ingor

med toget og meg ombord.

På vei til København kom serveringsdamer inn i
kupeene med morgenkaff·€og fenske rundstykker og
sukrede boller, noe som vederkveget mine tørsUge
Q'I'ganer og slunkne magesekk.

Det var midt i snøløsningen og grå marker og
n'aJkJne trær da jeg Teiste fra Oslo. I Danmark kom jeg
våren i møte; eng,me lyste ,grønne og træm·e var
allerede bladrike og vugget i tidlig sommervind. 
I København va.rtoe oppholdet 1% time, hvoretter
rei·gen skulle f.ortsette med lttalia-ekspresS'en. Under

blir med og hjelper oss ved å. sende inn stoff til

«Døves Jul 1951», gjerne ledsaget av bilder eller
tegninger som passer til artiklene. Vi vil også minne
om at Norske Døves Landsforbund har stilt kr.
500,- til disposi·sjon for honorering av artikler til
juleheftet. - Men, vær ute i god tid; bedre for tid.
lig enn for sent. Foreløpig setter vi fristen for inn.

sendelse av stoff til 1. oktober. Rød.

det korte oppholdet i København, ordnet jeg med
litt av hvert, blant annet besørget jeg å 'sende livs.
tegn :til familie og kjente i Norge. Da jeg hadde
funnet meg et lite bord på stasjonsre.stauranten og
satt der og nøt en halv pils, fikk jeg se den første
utenliandske representanten til kongllessen, nemlig
Oscar Ryden, Sverige, visepresidenten for CISS. Han
opplyste at de øvrige nordiske repreæntanter til
kongressen skullereiS'e med samme tog nedover som
jeg, deriblant visepresident fo,r CISS, formann for
Dansk Døves Idrettsforb. og Nordisk Døves Idretts
fiorbund, J. P. Niels~, med frue. - Jeg traff også
Torkel FrederikSlen, Danmark, Osvald Dahlgren, nå
værende ordfører for Sveriges Dovas Idrottsorgani.
sati!on, med frue, hr. Busslell' med frue, et globetrot
ter-par som har vært i en tredjoeool av alle land på
kloden, og to døve svenske damer samt to repre
sentanter fra Finnland. LesetI'ne for:står nok at jeg
fikk fint og hyggelig reisefølge gjennom det store
Tyskland.

I Flensburg stoppet toget for pass· og tollkon.
troll. Alt gikk bra. Byen viste en slik rikdom og vel
'stand at det var helt uvant for en nordmann. Det
bugnet av aHe slags varer, på penr'ongen kjø'I'tJe
fruktselgerne sine traller 'Som var velfylt med slike
sjeldenheter ,som vindruer, bananer og andre syd
landske frukter.

F1ra FlensbU!l'g kjørte vi over Kiel-kanalen på den
berømte vendebanen som 'er bygd på bru og .går i
en v.eIdig skkel i ca. 40 graders vinkel - et prakt
fullt eksempel på tysk ingeniørkunst! -

Toget passerte Altona, Bremen, på vei til Ham
burg. Hamburg var ikke til å kjenne igjen fra 1947
-som en fugl Fønix vClJr den steget opp av asken.
Slik hurtig gjenreising kan vel neppe noe annet
land oppvise maken til. Byen var strålende illu.
mineIlt av prektige fargeglade lysreklamer og annen
belysning. Hamburg 1947 var en temmelig rampo.
nert by med utall av ruiner; i dag ser det ut 'som
der aldri ha~ vært anderledes enn nå.

Hannov'er og Frankfurt am Mai'n fikk jeg ikke
sett. Jeg sov da toget pa:sserte disse byer.

I Rhindalen sto vinstokkene i full blomst oppover
de trappeformede fjellskråning.er. Den høyt be.
'sungne mektige Rhinen fløt rolig nedover mot havet.
Langs elven dukket der titt og ofte fram gamle
'ridderborger mellom doe bladrike .trærne. - I sør
Tyskland varen alt ferdig medslMt'Onna,og etter
slåtten grodde frodig. Ved den tY's'k.sveitsiske gren·
sen :stoppet toget i Basel for pa:ss-kontroll.

Forts.
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er inngått mellom frk. Aline H a I' jo, Vadsø, nå
Bergen, og hr. Lars S t ran d, Bergen.

Bryllup

feires 18. aug. av frk. Marta Har t vei t, Bergen,

og hr. Thorbjørn San der, Sør.Odal, nå Bergen.

er in~gått mellom f:vk. Inga S i:k k 0, Sjøvegan
Troms, nå Stavanger, og hr. Odd Bi r keI and,
Fotlandsvåg, nå Bergen.

60 år
Ludvig M i d t b ø, Eikefjord i Sunnfjord, fylte

60 år 17. juli. Vi bringer i ett av de følgende num

mer en omtale av 'hans mangesidige virksomhet.

opplysning om døve og underholde dissie med film

forestillinger o. a. Han nevnte også den sitore over
raskelsen at klubbens første spillefilmopptak, «Mu

sikk i gården forbudt» var blitt utpekt som en av
de beste filmer i konkurraMe med hørende opp

takeres filmer. Han uttalte at alle døve va'k stolt
over den lykke fHmklubben hadde gjort. Deretter

takk'8t han på v'egne av døveforeningen for det gode
arbeid filmklubben hadde utført, ønsket klubben
fortsatt hell og framgang og overrarkte diplomer

til alle :som hadde medvirket til det gode resultat.

Neste taler var presidenten for Norsk Smalfilm
forbund, hr. Egil Christensen. Han lykkønsket like

ledes klubben med det strålende resultat den hadde
oppnådd, og uttalte at det var en fabel31ktig pres-ta..

son av 'klubben å nå så langt på bare et åJ:1s tid 
tenk, den hadde jo eTobret førs.tepremien blant en
mengde andre filmer, opptatt av hørende filmfolk

.som satt inne med langt større ,erfaring og rutine.
Han roste klubben på mange måter. Det var en
sann fryd å høre på. Presidenten forsikret at Smal.
filmforbundet skulle gjø.re :sitt beste for å .støtte

klubben, gi den veiledning og råd så langt som
mulig. Talen ble holdt med så ·stor henrykkelse at

taleæn høstet kraftig applaus.

Etterpå var det .servering og underholdning. 

Festen ble så å si i alle deler vellykket.
E. Hegstad

IU fjratulerer

Forlovelse

er inngått mellom frk. Gunvor Myk l ebu s t og
hr. Erling Tv e d ten e, begge f. t. Oslo.

- er inngått mellom frk. Helene S ete r, Leir
sund, og hr. Rolf Han sen, Drammen.

Bekjentskap
Ensom, snill og ærlig 20 års jente fra Midnatt

solens land ønsker bekjentskap med gutter og jen.
ter i alderen 20-27 år. Interessert i ca. alt mulig.

Om dere~kke vil ha meg,
da. kommeT jeg opp på itaket og lar kråka ta meg.

Bill. mrk: «Fas,te sportskamemter» til Tegn og
Tales redaksjon.

Brevveksling

En døv landsgutt i 29·års alderen ønsker å brev.
veksle med en døv landspike. Foto ønskes.

Ekspedisjonen anviser.

Døves Filmklttbb} Oslo

«Musikk i gården forbudt».
Ovennevnte film er blant de fire norske filmer som

Smalfilmforbundet har uttatt til å delta i «Smal
film-festivalen» som >Skal avholdes i Glasgow i Skott
land. Denne nyhet har gitt os:s døve troen på film·
klubben\S framtid i enda større grad enn tidligere.

Filmklubben høSlter jo stadig ære. Alle må være klar
aVler Ø,t det er en meget vilvtig oppgave å få vist
fram de døves syn på 'såne hørende medmennesker
og livet. Og Døves Filmklubb har altså nå klart å

føre den første film på markedet ut i den vide vel'·
den. - Godt gjort. Hegstad.

Døv'es Filmklubb feiret 2. juni sitt l-års jubileum
med en stilfull fest i døveflorerriJIl!gerrs lokaler. Lo
kalene var 'så å s,i fuJIsatt av begeistrrede festdel

takere. Det var De Døves Forening som arrangerte
festen til ære for filmiklubben.

Foreningens formann, Alf Melgård, åpnet festen
med en anslående tale hvori han bl. a. nevnte at
filmklubben var en underavdeling av døveforenin
gen og at -klubbens formål først og fremst var å spre

Korea
Da amerikanske marineoffiserer ville forhøre en

tilfangetatt kinesisk kommunist, kunne de ikke få
et ard ut av ham. De fant snart ut hvorfor. Han VilX

døv. Et amerikansk døveblad skriver om dette at

De forente stater kanskje kunne tildele shlc kamp
avdelinger noen døve. - Disse kunne da være til

god hjelp.
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Sommeren 1951
Etter vår, kommer sommer, og etter sommer,

kommer høst. Men jeg skal holde meg til sommeren.
- Det var nemlig denne sommeren i det Herrens
år 1951 jeg ville skrive om i dette nummer. Ikke
fordi det gjør noe fra eller til om leserne får vite
med hvilken beundringsverdig tålmodighet et men·
neske må finne seg i disse små, surrende insekter
som kalles fluer. Disse små insekter, finner en som
kjent over alt. Selv på det for oss mennesker aller
nødvendigste sted, kan en ikke få fred for dem. 
Men nå hegynner vel leserne å lure på hvor det blir
av sommeren, som jeg begynte med, så jeg får vel
begynne å skrive mere om sommeren, for at ikke
leserne skal tro jeg har fått fluer på hjernen. Ja,
det er forresten ikke så langt fra at så er blitt til
felle. Men nå skal jeg altså skrive om sommeren.

Etter ett års slit på et skredderverksted, kom
endel1g den dagen min ferie skulle ta sin begynnelse.
Og etter en fin tur, kom jeg endelig fram til mitt
bestemmelsessted, som ligger to døgns reise fra der
hvor jeg bor. Stedets navn vil jeg ikke nevne, da
jeg er redd for å få de stedlige autoriteter på nak
ken. - Men etter å ha kommet fram, begynte den
egentlige sommeren. Allerede da jeg steg av bussen
ved reisens slutt, fikk jeg stifte bekjentskap med
de surrende insekter som før er nevnt. En av dem
kilte meg i nakken. Men en flott gestus fikk jeg den
vekk. Men denne var en av disse son; var født spe
sielt for å plage sommergjester, og i neste øyeblikk
spaserte den over nesen min og videre oppover.
Med et pust oppover fikk jeg den da vekk.

Kommet vel i hus, blir en som regel først bedt
til et veIdekket bord. Dette tilfellet var ingen unn·
tagelse, men maten smakte meg ikke så svært godt.
Jeg tror leserne har gjettet grunnen. - Ganske
riktig - det var disse forbaskete fluene som for.
styrret meg, så jeg hadde mere arbeid med å vifte
dem vekk, enn med å bruke hendene til å spise
med. Jeg mumlet noe til verten om at fluene var
visst svært plagsomme denne sommeren, men fikk
til svar a.t jeg måtte bare forsyne meg. - Da jeg
ikke er av de mest dumme, forsto jeg godt at han
mente jeg skulle forsyne meg av mat e n og ikke
av fluene. Men da jeg ikke vil plage leserne med
hvor lenge jeg satt og strevde med maten og fluene,
eller hva maten besto av, får jeg bare si at maten
var som mat flest, altså for landets vedkommende.

I de tre ukene jeg var på ferie, besørget jeg (ja,
hvor mange har jeg ikke tall på) fluer over til de
evige jaktmarker.

På mange områder har vi mennesker meget å
lære av fluene. Særlig de av oss som ønsker å bli
krigsflyger,e. For de oppdagelser jeg gjorde meu
hensyn til fluenæ opptrede.n, virket imponerende på
meg. Best som jeg lå og så opp i taket på værelset
mitt, kom to fluer i fin fart rett mot meg. Jeg lå
parat til å ta i mot dem, med ,hver nerve spent. !:len,
som på et avtalt signal, skilte de lag og angrep meg
fra alle tenkelige og utenkelige posisjoner. Jeg be.
vepnet meg da med en stor bok og prøvde å få has
på dem. Men stadig klarte de å smette unna. Til sist
fikk jeg da has på den ene. Den andre syntes dette
var for galt, og den fløy sin vei. Men ikke lenge etter
kom den tilbake med resten av familien og rettet
flere stupangrep mot meg. Men da fikk jeg blod på.
tann. Og jeg fektet rundt meg så Hauk Abel i rollen
som Peer Gynt ville 'ha blitt grønn av misunnelse
\>ver mine el~gante bevegelser.

Slik fortsatte det hele sommerferien gjennom. Om
dagen var det fluene og om kvelden myggen som
plaget meg. Men myggen er jo kjent fra før. Der
imot visste jeg ikke at fluene kunne være så plag
somme som de var på det stedet jeg ferierte i som.
mer. Jeg har flere ganger spekulert på hvorfor
fluene i det hele tatt er skapt. Og nå har jeg fått
forklaring på det. Forklaringen må kort og godt
være at de er ,skapt til å plage folk på f:erie, for at
folk skal sette større pris på ,sitt arbeid.

Det var jo om min sommerferie jeg skulle skrive,
men leserne får unnskylde at jeg ikke har annet å
fortelle enn at jeg i ferien arbeidet mere med armene
enn jeg vanligvis gjør på skredderverkstedet. Nå.
når jeg begynner med striskjorta og havrelefsa
igjen, får jeg i all fall ferie fra de som berøvet meg
min ferie. Ka-Sa.

Tegnspråk-1nøte
Den Nordiske tegnspråkkomite har i dagene 23.-

25. juli 1951, avholdt sitt 4. møte, der fant sted i

Norge, hvor en var Norske Døves Landsforbunds
gjester i Drammen og Omegns Døveforenings ferie
hjem.

Møtet ble ledet av formannen for Sv,eriges Dovas
RiksfOrbund, Gasta Wiberg, bistått av korr.lteen
faste sekretær, O. Malte Caspersen, Danmark.

Overlærer Kjær var dessverre på grunn RV syk
dom, forhindret fra å delta i møtet, og i hans sted
deltok formannen i Dansk døvstummeforbund, Age
Thomsen.
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Komiteen har under møtet vedtatt litt over 200
felles nordiske tegn. Arbeidet ventes å kunne bli
avsluttet i løpet av 1 års tid. De vedtatte felles nor
diske tegn, vil etterhvert bli offentliggjort i de for··
skjellige døveblader, og vil senere bli samlet i en
bok, der vil utkomme på alle 4 språk.

Dansk Døvstummeforbund : Ole Munk Plum, Age
Thomsen.

Norske Døves LandsfDrbund: Nils Gjerstad, Ans
gaT Breiteig.

Sveriges Dov3ls Riksforbund: GOsta Wiberg.
Finnlands Dovas Forbund: Rurik P~tkanen, Lauri

Vamola.

To hedemarkinger på
Vestfoldtur

Under vårt ferieopphold i Larvik, fikk vi beskjed
om at det skulle holdes gudstjeneste for døve og
hørende i Tjømø kirke utenfor Tønsberg, søndag
15. juli.

Pastor Vogt-Svendsen, som tidligere var Sjø
mannsprest i utlandet, skulle preke.

Ca. 15 døve og noen hørende var tilstede. På veien
passe-rte vi den flotte og moderne «Vrengen bru»,
som danner forbindelsen mellom Nøtterø og Tjømø.
Broen går i ·en bue, og på det høyeste er det 40 mtr.
ned til vannlinjen. Broen ble ferdigbygget i 1932.

Etter gudstjenesten ble vi døve innbudt til baker
mester Alf Melbyes hjem i Tjørnø, hvor vi ble be
vertet med vørterøl og kaker. Etterpå kom hr. Vogt
Svendsen fram med fotografiapparatet, og vi ble
foreviget.

Så måtte pastoren og noen døve fra Sukke gård
reise tilbake dit, mens vi andre ble hos Melbye's til
middag, og kaffe og kaker.

- Både Melbye og frue var meget elskverdige
verter, og det var strålende hyggelig for oss døve.
De fortjente i høy grad de blomster vi ga dem som
bevis på vår takknemlighet.

Så spaserte vi en tur, og den turen gikk like til
«Verdens ende», og der var det mange biler med
turister som skulle se «Verdens ende». - Oppe på
fjellet er det restaurant og nedenunder er det kafe.
I samme bygning var det akvarium for levende fisk
av forskjellig slag.

Det var morsomt å se alle fiskene som svømte
omkring, det var og.så flere store :hummere. Gull
fiskene holdt til i glassbur med vann.

Det tok en time med bussen fra Helgerød til
Tønsberg (26 km.) Det var en interessant tur for
oss, og vi syntes det var moro å få Se både Vrengen
bru, og ikke minst «Verdens ende» som vi ofte har
hørt om av andre som har vært der. -
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Vi var på biltur til Stavern, Helgerød og Nev.
lunghavn, og på hjemreisen ·tok vi jernbanebussen
fra Larvik til Hort:en,derfra med Bastøferjen til
Moss, og så reiste vi med tog fra Moss til Hamar.
På den måten fikk vi litt forandring.

Vi vil anbefale andre døve å reise til Tønsberg
for å se Vren,gen bru og ta e·n tur til «Verdens ende».

Astrid og Kristen A.

Spørrespalte?
Jeg vil bare ,spørre om det ikke går an å få i stand

en .spørrespalte i Tegn og Tale. Jeg mener det er et
fotSlag som sikkert har interesse. Alle lesere som
er i tvil om noe, kan da henvende seg til bladet og
få svar og opplysninger der.

J a, hva mener leserne? K. Bjørnsen.

Forslaget er sikkert utmerket, og vi vil med giede
stille spalteplass til disposisjon for spørrelystne
1es'ere. Det har tidligere vært tale om noe liknende.
men det er jo visse vanskeligheter når det gjelder
en sådan spørrespalte. Aviser og tidsskrifter, som
har spørrespalte, har på grunn av de mange vanske.
lige ,spørsmål måttet knytte forbindelse med leger,
advokater, prester, pedagoger og mange andre, og
noe slikt kan det umulig bli tale om for vårt ved
kommende, da disse selvsagt må honoreres.. Men hvis
leserne sender oss .spørsmål som ikke er alt for van
kelige, skal vi gjøre vårt beste for å tilfredsstille
spørrerne.

De som altså går og ·spekulerer på noe, kan gjerne
skrive til oss, og vi s'etter spørsmål og svar i Tegn
og Tale. Dersom vi ikke kan gi noe tilfredsstillende
svar, setter vi bare spørsmålet i bladet, og så kan
eventuelt andre lesere sende svar, som vi da tar inn
i bladets neste nummer. Svarene skal ikke koste noe.
Vi gjør .sågjerne leserne en tjeneste.

Red.

Sent ute
Tegn og Tale skulle, etter hva vi skrev i forrige

nummer, kommet ut omkring 10. august, men dette
har dess'V·erre ikke latt seg gjøI'e. På grunn av ferie
lukking, har det vært svært vanskelig å få annon
ser denne gang, og vi har derfor sett oss nødsaget •
til å vente til de fleste firmaer er blitt ferdige med
ferien. Det går jo ikke an å forlange at vår annonse.
samler ;skal oppsøke firmaenes sjefer på deres ferie
s·teder, og uten annonser kan vi heller ikke trykke
bladet. Altså håper vi leserne vil unnskylde at bla
det kommer se sent. Det er ikke vår mening å la



Badedrakter
Vi undersøkte i siste nummer mulighetene for

import av fikenblader fra Kwalabisa, men kom til
et negativt resultat. Denne gang vil jeg fortelle mer,

men ikke så meget om badedrakter. Overskriften

betyr ikke noe. Jeg vil fortelle om befolkningen på
Kwalabisa og livet hos vår stakkars venn, neger
'kongen Mollobaddadrakkt, men det er allikevel en

slags fortsettelse fra forrige nummer, for vi har jo
nå litt kjennskap til saker og ting på den øya jeg

skal fortel'le om.

Kwalabisa ligger ikke langt fra Ekvator, og det

er derfor veldig varmt der. Men når det er varmest,

leser befolkningen om Fridtjof Nansen og Roald
Amundsens ekspedisjoner til Nord. og Sydpolen, og

da hegynner de å fryse så de må ta solbad etterpå.
Det er derfor negrene på Kwalabisa er blitt så brune.
øya er tett bevO'kset med fikentrær. I gamle dager'

pleide befolkningen der å kaste fikener på hver
andre når de ble uvenner. Ansiktene til de som var

uvenner ble da malt med krigsmaling, slik at de
liknet skyteskiver. Kampene foregikk etter regler

som var godkjent av det øverste krigsråd, og dom

merne måtte lære reglene utenat både forlengs og
baklengs. Hvis nesen ,ble truffet, ga det 7 poeng, kin

nene 5 p., magen 1 p. osv. Men høyeste p., altså

'blink, ga et treff av ørene, 10 poeng. Dette fikk
navnet ørefik, og dette ord brukes nå også i Norge..

Men senere fikik de innfødte vite at ørefiker kan føre

til nedsatt hørsel eller døvhet, og derfor forandret

de sin poengtabell, slik at det nå er nesen som er

blink. Det er derfor negrene har så bred og flat nese.
Kongen på Kwalabisa har to barn. Det er bunn.

rekord, og han skammer seg over å være jumbo.

Men skylden har sikkert en hvit mann som kom til
Kwala:bisa for flere år siden. Han fortalte kongen
om storken, og kongen trodde på hva den hvite

mannen fortalte. Kongen hadde da allerede fått en

sønn og en datter, på gammeldags måte. Men da

han hadde fått vite om storken som kom med små

leserne vente for lenge på bladet. - Nå håper vi
leserne har haU en fin ferie, og at de er blitt opp

lagt til å sende oss meget stoff i tiden framover.
Husk også på julenummeret. Vi er tak! nemlig for

å få stoff til «Døves Jul 1951» så tidlig som mulig.

Og husk at artikler til «Døves Jul» heretter vil bli

honorert, slik at innsenderne vil få en ekstrafortje
neste til innkjøp av julegaver.

Redaksjonen.

barn, syntes han det var bedre å la storken komme

med resten av sine etterkommere, for :kongen er en

meget framskrittvennlig mann. Han satt oppe hver

eneste kveld og ventet på at storken skulle komm(~

flygende. Det gikk mange år, men han så aldri

storken. Til slutt mistet ,kongen tålmodigheten, men

da var han blitt for gammel til å få barn på den
gamle måten. Den hvite mannen ble dømt til suppe

kjøtt.
Kongens sønn heter som kjent Riwanol. Navnet

er meget fint, synes folket, men de forstår ikke hva

det betyr. Det er et fremmed navn. Moren fant en
gang, før Riwanol hadde fått navn, en flaske ved

stranden. På flasken var klebet en rød etikett hvor.
på der sto «Rivano1», og så trodde befolkningen det

var en tåteflaske :som hadde tilhørt en hvit konges

barn som hette Rivanol. Navnet ble oversatt til
kwalabisisk, og kongesønnen fikk navnet RiwanoL

På samme tid fant moren også en flaske som var
merket «Lysol», men det var selvfølgelig et pike

navn. Da kongeparet siden Hkk en datter, fikk hu.n

navnet Lysol, fordi hun var litt lysere i huden enn

de andre.

Riwanol og Lysol er- to kjekke barn, men deres

foreldre ser med forferdelse at de ikke er noen dyk.

tige menneskeetere. Nei, de vil slett ikke spise li1en
nesker, og derfor er det et stort spørsmål om Ri
wanol vil kunne bli konge etter sin far. Han vil hel.

ler ikke gifte seg med datteren til kongen på nabo

øya. Hun er ikke så pen nettopp, iP-len hun er veldig

fet, og en negerkone skal være fet. Det betyr at

hun er av fint folk. Hun heter Fetteta og er meget
glad i Riwanol, men Riwanol vil altså ikke ha henne.

Det hjelper ikke at hans far truer med å gjøre ham

arveløs, så han ikke får arve badedraktene h::...r..s.
Riwanol er blitt så bortskjemt fordi han er eneste

sønn, og han er blitt vant til å gjøre som han vil.
Han har hemmelige stevnemøter med en slank pike,

datter av øyas badernester. Hun er meget søt 06
Riwanol har bestemt seg til at hun sira.l bli hans

kone. Hun bærer det vakre navn Margarina og' er
meget flink til å svømme. Hun har satt Kwalabisa

rekord i 100 m ryggsvømming på samme tid som

Wenche Hamborgstrøms norske rekord for døve.

Margarina er i virkeligheten ·blitt så flink til å svøm

me fordi hun må svømme over en bred elv hver
gang hun skal treffe sin kjæreste. Og hun må all

tid svømme på ryggen for at de- andre ikke skal bli

mistenksomme. Folk som svømmer på ryggen, ser så

uskyldige ut. Det ser ut som om de bare ser på him.

melen og fuglene. I sin fritid er Margarina sydame.

163



Hun 'broderer nydelige fikenblader. Det er Riwanol

som har funnet på det, og hver gang de treffes, har
Margarina med seg noen broderte fikenblader. En
gang oppdaget Lysol dem sammen, og hun truet
med å fortelle at hun hadde sett dem, men Riwanol,

som er meget gløgg, visste råd. Han sa han hadde
bestilt et vakk rt brodert fikenblad som fødselsdags.
gave til Lysol, og nå var Margarina kommet med
det. Lysol ble skamfull 'Over sin mistenksomhet til
sin snille bror, og hun ba så pent om forlatelse. En
tid etter oppdaget hun dem igjen sammen, og nå
var hun sikker på at de hadde stevnemøte. Men også
denne gang visste Riwanol råd. Han sa han ikke
var blitt fornøyd med det fikenbladet Margarina
hadde brodert, og derfor hadde hun nå foral1dret
det. Lysal skammet seg enda mer enn første gang,
og hun ba igjen om unnskyldning - men da hun
noen dager senere enda en gang oppdaget dem
sammen og så at Riwanol kysset Margarina, syntes
hun det fikk være nok.

- Dere har narret meg, men nå går jeg til far
og forteller det, ropte Lysol. Hun var veldig sint.

- Kjenner du ikke lovene her? svarte Riwanol.
Jeg har nå !kjøpt fikenbladet av Margarina. Forrige
gang hadde far glemt å gi meg lommepenger, så jeg
lmnne ikke betale. Men nå har jeg betalt, og det står
i loven om kjøp og Balg at kjøperen skal gi selgeren
et kyss som takk for handelen. Jeg skal fortelle far
at du ikke kjenner lovene her på Kwalabisa.

- A, om forlatelse, sa Lysol redd. Ikke fortell
noe til far. - Og Riwanol var snill og lovet ikke å

si noe. I virkeligheten står det ikke noe i loven om
at kjøperen skal kysse 'selgeren. Men Lysol lot seg
narre. Nå leser hun øyas grunnlov, og hun strever
for å lære den utenat, men det går svært sent. Fore
løpig kan hun bare første par,agraf, 'Og det er 89

paragrafer i den. Senere skal hun lære straffeloven
og så handelsloven. Men når hun kommer så langt
og oppdager at Riwanol og Margarina har narret
henne, regner de med å være gift allerede. Det er
deres hemmelighet. Butt

En moderne jente!
Den kulørte ukepresses makt over sine tankeløse

lesere er uhyggelig stor. Det svenske blad, «Ver
dandisten», gir således et eksempel på en jente som
er blitt åndelig sulteforet på Vecko-Revyn: .

Hun visste alt om skuespillerinner og filmstjer
ner, visste nøyakUg hvilket undertøy, skjønnhets
midler og parfymer de brukte, og foran radioen
kunne hun drømme i uendelighet når hennes fa
voritter lot høre fra seg i kringkastingen. Hun passet
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sitt arbeid uklanderlig, men etterhånden oppdaget
man at hun aldri s,piste smør i noen form. Det hadde
stått i «Vecko-Revym> at man ble tY1kk av smør,
(Hun var selv i virkeligheten mager som et hespe
tre og hadde en ikke altfor sterk fysikk). Melk drakk
hun heller ikike, men derimot en mengde vann. Til
slutt lyktes det å liste ut av henne årsaken til det.
Det hadde stått i «Vecko-Revyn» at man ble vakker
av å drilkke mye vann!

Når hun spaserte på gaten, gikk hun med stive
knær i nøyaktig takt og så rett fram for seg som
om hodet var fastlimet. Det hadde stått i «Vec1w
Revyn» at lange jenter skulle gå slik! Siden undret
hun seg over hvorfor folk så på henne. Sin framtid
hadde hun li1ke klart utstaket. Hun skulle bli kaba
retsan.gerinne! Hun hadde riktignok aldri sunget
særlig godt, men en annonsør i «Vecko-Revyn» had
de garantert henne at det skulle han påta seg å lære
henne for noen hundrelapper om måneden. Denne
forretning lyktes det dog å redde henne fra. At hun
til slutt skulle gifte seg med en framstående skue
spiller eller annen storhet, var hun fast overbevist
om etter de tusener noveller i «Vecko·Revyn».

Det gikk naturligvis galt. Hun sultet seg til en
tulberkulose etter skjønnlhetsrådene i «Vecko·Re
vyn». Og nå ligger hun på et sanatorium og leser
«Vecko-Revyn» og håper å bli gift med legen!

Døv siamesisk dame utmerker seg
En ung døv dame fra Bangkok, Thailand (Siam)

har utmerket seg ved Gallaudet College i Amerika,
og er nå blitt tildelt den akademiske grad (M. A.

degree).

Den unge døve siamesiske damen heter Mon Raja
wongse Sermsri Kasemsri og er ett medlem av den
kongelige familie i Thailand, men hun foretrekker å
bli kalt ganske enkelt Anna, etter at hun har sett
filmen «Anna og kongen av Siam», som er basert på
fortellingen om hennes oldefar, kong Mongkut av
Thailand.

Den selebre døve damen har utarbeidet en frem

ragende avhandling for fakultetet, hvori hun har'
risset opp sine planer om å grunnlegge en institu
sjon eller skole for døve i Thailand, hvor hun har
tenkt å reise igjen denne sommer. Dersom hun er
heldig, vil det si at hun får reist den første døve·
skole i sitt hjemland.

Hennes diplom ble overrakt henne aven av
gjestene ved avslutningen, prins Wan Waithayal~on,

Thailands ambassadør i U. S. A.
The CavaUer



2. parti

Hvit:Bergen - Svart: Stavanger

DJlo og Bergen delte broderlig
I postsjakk-konkurransen mellom Oslo og Bergen

(2 partier), som nå er avsluttet, ble resultatet en

seier og et nederlag for hver av partene. En kan

altså si at klubbene delte broderlig, og forhåpentlig
har konkurransen bevirket at klubbene er kommet i

nærmere kontakt med hverandre. Det var vel og å
det viktigste. Spillerne i de to klubber er nå blitt

nærmere :kjent og har følt hverandre på tennene.
Resultatet av kampene skulle tyde på at spillerne er

noenlunde jevne, og nå gjelder det å holde formen
og ikke la motparten triumfere ved neste møte.
Altså: Heng i, spillere; neste gang vil det vise seg

hvor det har vært framgang og hvor det har vært

tilbakegang.
Her offentliggjøres de siste trekk i de to partier

Oslo-Bergen. De tidligere trekk sto i nr. 11 for

1950 og nr. 1, 3 og 6 for 1951.

Lyn-bridge på «Skaug»
Døves Bridgeklubb, Oslo, avholdt en lyn.konkur

ranse i bridge på feriehjemmet «Skaug» lørdag 19.
mai. Som turneringHleder fungerte Johan Lars,en og

som dommer Håkon Zapffe. Første runde ble avvik.

let under intens spenning. Været var nok kjølig om
lørdagen, men dagen etter var det prima med sol,

så det var synd på spillerne som måtte sitte inne
hele tiden og spille. De fikk ikke tid til å nyte den
deilige luften ute, men til gjengjeld var spenningen

stadig like intens innenfor veggene.
Da alt var overstått bLe der holdit pølsefest i fax.

bindelse med premieutdelingen. Det ble holdt en
rekke taler. Herrene Larsen og Zapffe fikk honnør

for god ledelse og arrangement.
Premielisten ble følgende:

1) Gustav Bråthen 31 pL
Z) Yngvar Olsen 29 «
2) Kr. Rød 29 «

4) Ole Sundet. . . . . . . . . . . . . .. 27 «
4) Olaf Skoglund 27 «
6) Bernt Kjølleberg 25 «

7) Hans Jensen 25 «

7) Ragnvald Nordsveen 25 «

9) J. Maureniusson , . . .. 24 «
10) Fru Hassel 23 «
11) Arne Henriksen 22 «

12) John Vigrestad 20 «
12) Tore Eek 20 «
12) A. N. Haukedalen 20 «

15) Hj. C. Lindgaard , 19 «

16) Th. J'ohansen 16 «
A.N.H.

14. f 3

15. S b 3
16. S d 2
17. K h 1

18. S e 4

19. L e 3
20. L x d 4
21. T f - c 1

22. b 3

23. S d 1

24. S d - e 3

Ld8

a 5

L b 6 'r
T h - f 8
Ld4

e 5
e x d 4

d 3

T f - e 8
a 4

(Svart settes matt i neste trekk (49. S g Gt).

1. parti
Hvit: Oslo - Svart: BergenStavanger-Bergen

Her fortsettes offentliggjørelsen av trekkene i

postsjakk-kampen Stavanger-Bergen (2 partier).

Tidligere trekk har vært offentliggjort i Tegn og

Tale nr. 5.

1. parti
Hvit: Stavanger - Svart: Bergen

44.
45.
46.
47.

48.

Txg7
Tg 2
Kxg2

K g 3
L h 6

T x f 2 '!'
T x g 2 'j'

T d 2 'I'
Txb2

Oppgitt

15. Tel

16. D b 3

17. Ld3
18. e 5

19. D x d 3

20. b x e 5
21. Se 4

22. S d 6

h 6

se7
e6
Lxd3

d x c 5
S b - d 5

De7

T f 8

2. parti
Hvit: Bergen - Svart: Oslo

39. L h 8 c 6

40. f 6 K f 8
41. D g 6 Oppgitt

Svart er i en håpløs situasjon, og kan ikke unngå
matt i 3 trekk eller dronningtap.
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:J)øved

D E T -VE DE

Grytnes gir seg ikke
Etter krigen har vi hatt en døv all-round-idretts

mann her i Norge som spesielt i sprang har vært
så å si uslåelig, ja, selv hørende idrettsmenn har
mange ganger vært nødt til å la ham ta førstepre
mier. De fleste av leserne kjenner ham, og det er
vel litt aven ære å kjenne Endre Grytnes, den døve
idrettsmannen .som deltar og vinner i nesten hver
øvelse han vil. Ja, Endre Grytnes' største problem
er fremdeles hvilke øvelser han skal spesialisere
seg på. Det ser ut til at han bare tenker på å pynte
den norske rekordlisten for døve. Når det er en
øvelse han synes rekorden er for svak i - så vips
kan vi notere en ny rekord. Og vi kan smile tilfreds
og si: Jo, Endre klarer det!

Leserne har vel gjettet det allerede. - Ja, jeg
kan vel fortelle det med en gang. Nå har Grytnes
forbedret den norske døve.rekord i stavsprang, med
10 ~m. Ved kretsmesterskapet i friidrett for Bergen,
ersdag 7. august, ble han kretsmester i stav med
resultatet 3,30 m på tung og løs bane. Bergens
Tidende skriver at han var 20 cm over listen. Ja, så
er den rekorden også forbedret, selv om det var
han som holdt den gamIe rekorden o.gså. Dette var
Endres 2. kretsmesterskap. I fjor ble han som kjent
kretsmester i tresteg, også på ny norsk døve-rekord.

Ved kretsmesterskapet deltok han denne gang i
5 øvelser. Det var selvfølgelig for meget, men det
er nytteløst å fortelle ham at det er bedre å delta
i en ,eller to øvelser. Han vil konkurrere, og vi er
nødt til å la ham få lov. Det går selvsagt ut over
resultatene. I 110 m hekkeløp ble han nr. 2, men
kunne antakelig vunnet, hvis han ikke var blitt for
styrret aven pressefoto.graf så han rev de tre siste
hekkene.
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Endre Grytnes holder nå 6 norske døve-rekorder,
hvorav rekorden i høydesprang også er verdens
rekord for døve. Han har også beste norske resultat
for døve i 110 m hekkeløp, og dertil setter han sik.
kert ny rekord i 5-kamp ved første anledning. Norsk
døverekord i lO-kamp noteres dessverre ikke, men
han er sikkert også beste norske døve i denne øvelse.
Hertil kan vi jo også føye at han ble døvemester i
1'00 m løp i fjor.

Grytnes er også en utmerket skiløper, og han er
jevnt god i alle ski-grener. Nå har han imidlertid
sluttet med skisporten. - Og skal Døves Idretts
klubb spille en fotballkamp, er Grytnes selvskreven
målmann. Dette får være nok, men vi bør være enige
um at Endre Grytnes er en flott representant ~or

..norsk døve-idrett, og vi må håpe han fortsetter med
idretten enda i mange år framover. Vi vil håpe at
~an fortsetter å være et godt eksempel for de unge
døve, og at de unge døve legger an på å følge etter
ham og trene med samme tålmodighet og målbe.
vissthet.

Det er for meget forlangt at Endre Grytnes skal
sette flere rekorder nå. Han har satt så mange, at
vi burde være fornøyd, men jeg tror han i år vil for
bedre den norske døve.rekord i 5-kamp, og i 110 m
hekkeløp s1år han sikkert også snart .sin egen beste.
notering.

Det ,skulle være flere slike idrettsmenn som Endre
Grytnes! S.

Finn Gjøen
Finn Gjøen, medlem av Døves Sports:klubb, Oslo,

hal' nå meldt seg inn i friidrettsklubben «Torodd»,
Osl'O, men han fortsetter sitt medlemskap i Døves
Sportsklubb allikevel. Grunnen er den at han ikke
har noen å trene sammen med i Døves SportSklubb.
Han får sikkert mye å lære nå innen den nye :klubb.
«T'Orodd» teller mange gode navn og emner, bl. a.
Audun Boy,sen, tidligere «Tjalve». Som instruktør
har klubben den landskjell;t:e Asbjørn Jansgård. - .
Treningen er hard, sier Gjøen, ,så vi venter nok
meget av ham heretter. Han foddier at hans pe'r
sonlige rekord på nere distanS€r allerede er slått,
så vi kan nok se med spenning fram til hans del.
takelse i stevner utover .sommeren og høsten.

E. Hegstad



De av leirlederne som var tilstede den dagen, ville
også være med'i rokonkurransen. Det var 3 damer
og to herrer. Tiden ble 4 min., og disse oppnådde
altså beste tid.

Rokonkurranse for pikelIle

Første start 4 min. 58 sek.
Annen start 6 min. 37 sek.

Første døve idrettsmenn over
60 nz i JpydkaJt

Den 22. juni 1951 ble en historisk dag for døve
idretten, forteller Davas 'Didsskrift. Da ble den
magiske 60 meters gn~ns~n for spydkasting passert
for første gang aven døv idrettsmann. Det ble Ro.
bert 0man, I. K. Hephata, Sverige, .som ble forunt
å utføre denne prestasjon, ved internasjonal kon
kurranse på LidingavaUen.

Ved dette ,tilfelle, var det vaJrmt og vindstille, hvil.
ket passet godt for rekordsetteren. Under prese.n·
ta'Sjonen for publikum, nevnte speakeren uten vi
dere at Robert 'Øman holdt verdensrekorden i spyd
for døve, hvilket framkalte sterk applaudering på
tribunene. Robert ble ganske forvirret over den opp

merk'somhet han fikk, og da han fikk vite sammen·
hengen, svi~tet motet ham ett øyeblikk. Men så tok
han seg 'sammen for første kast og gjennomførte
ett vel tilmålt tilløp for deretter å ~slenge spydet av
sted med all den kraft han kunne utløs'e. Spydet
suste i en eloegant bue gjennom luften og tok marken
ett stykke forbi uO-metlers merket. Ny verdensre.
kord ble utropt, og publikums bifall brøt løs. Klubb
kameratene i Lidinga IFK stormet fram og omfav.

.nen ham på en ganske hårdhendt måte. og de løf
tet ham fleroe ganger til værs. I de andre k,ast~ne

kunne Robert, overveldet av hyHesrten, ikke oppnå
så godt resultat, men i siste kastet nåddoe ham dog
58 m. Den nye rekorden lød på 60,56 m.

Robert tenkte dog ikke å hvile på sine laurbær.
Etter å ha snust på rekorden ved ett ,nasjonalt
'Stev,n'e i Strømborg i Uppland, der han :nådde 60,53
m, forbedret han rekorden til 61,36 m ved Stock.
holms distriktsmesterskap i KrIstineberg 13. juli.
Der plaserte han seg som LIlr. 2. Robert Øman blir
ett fint trekkplaster ved det svenske døve-mester
skap i Borås, slutter D5vas Tidsskrift.

Hvor blir det av de norske døv;e spydka·stere?

3,68 m.
3,51 m.
3,51 m.

1,16 m.
1,16 m.
1,07 m.

1 min. 30 sek.
1 min. 48 sek.
1 min. 50 sek.

........ 8 sek.
8,1 sek.

.... 8,1 sek.

Svømming
1. pr. Per Byvold .
2. pr. Osvald Olsen .
3. pr. Erling Eriksen

Lengdehopp
1. pr. Jorunn Bjerke .
2. pr. Kari Tjønneland
3. pr. Inger Johansen .

Høydehopp
1. pr. Ruth Kringler .
'2. pr. Aud Opsahl .
3. pr. Kari Tjønneland .

50 ro løp
1. pr. Svanhild Budal
2. pr. Ragna Almaas
3. pr. Gunhild Svendsen

Lengdesprang
1. pr. Fritjof Johnsen 4,72 m.
2. pr. Osvald Olsen 4,55 m.
3. pr. Erling Eriksen . . . . . .. 4,46 m.

Kulestøt
1. pr. Osvald Olsen . . . . . . .. 10,24 m.
2. pr. Ingvald Trondsen 9,91 m.
3. pr. Sigvart Magstad 9,79 m.

Høydehopp
1. pr. Sigvart Mogstad . . . . .. 1,49 m.
2. pr. Osvald Olsen 1,49 m.
3. pr. Kaare Høgsve . . . . . . .. 1,45 m.

Kulestøt
1. pr. Kari Os . . . . . . . . . . . .. 6,10 m.
2. pr. Haldis Albriktsen 5 95 m.
3. ,pr. Kari Tjønneland 5,40 m.

Svømtnekonkurransen
1. pr. Ruth Kringler .. 2 min. 05 sek.
2. pr. Inger Johansen.. 2 min. 13 sek.
3. pr. Gyda Steinstø .... 2 min. 15 sek.

Resultater fra konkurran.. ene
fOl' guttene !lå skoleleiren:

60 ro løp
1. pr. Osvald Olsen 8,1 sek.
2. 'pr. Tor Harper . . . . . . . . .. 8,9 sek.
3. pr. Tore Evensen 8,9 sek.

Resultater fra konkurransene
for pikene på skoleleiren :

Rokonkurranse fOl' guttene
Soverom nr. 1 4 min. 18 sek.
Soverom nr. 34min. 18,2 sek.
Soverom nr. 2 . . . . . . 4 min. 30,8 sek.

Fondet
Til N. D. I. F.'s r,epresentasjonsfond har Øistein

Ording, Skien, gitt kr. 25.
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Kommisjonærer:
Eivind Hegstad.
Nils Gjerstad.
Håkon Hj. Otnæs.
Karsten Samuelsen.
Finn Johansen.
Kåre Høgfeldt
Wilbert Marthinsen.
Osvald Kleppe.
Olaf Foss.
Arne Søraker.

Det er altså direkte forbudt å benytte betegnel.
sen <~Døves Olympiade». - Vi bør regne med at det
heller ikke er tillatt å bruke betegnelsen «Døves
Norgesmesterskap», selv om vi foreløpig ikke har
fått forbud mot dette. Th. Sander

det olympiske ideal, kan bare brukes etter komi
teens approbasjon.

Hva angår uttrykket «Olympisk flamme» eller
«Olympisk fakkel», så kan disse bare nyttes i for
bindelse med den olympiske fakkel, som siden 1936,
hvert fjerde år er blitt brakt fra Jupiters tempel på
Olympiafjellet i Hellas, til stadion i den by som er
valgt til feiring av De olympiske leker. Med fakke
len antennes den olympiske flamme, som brenner så
lenge lekene varer.

Betegnelser som «YMCA-Olympiade.n», «JunioT

Olympiade», «De døves Olympiade», «Sjakk.Olym
piade» osv., tillates heller ikJke.»

Oslo:
Bergen:
Trondheim:
Stavanger:
Drammen:
Kristiansand S.:
Sarpsborg:
Gjøvik:
Helgeland:
Skogn st.:

\..._--------~~

«Tegn og Tale»
utgis av Norske Døves Landsforbund.

Bladet utkommer hver måned, og årskontingenten
er kr. 5,--, som betales forskuddsvis til kommi
sionærene eller direkte til bladets adresse, HoJlen
dergaten 9, Bergen. Postgiro nr. 13691. - Ars
kontingent for abonnement til utlandet kr. 9,-.

Redaktør: Thorbjørn San der.
Forretningsførc.r: AIbert Bre i t eig.

Tysk rekord
Vedett nasjonaLt s.tevne, løp H. Wøller, Kiel Dø

ves Idrettsklubb, 5000 m 'på 15,36 min., og satte
dermed ny :tysk døv.ere-kord. Den gamle rekorden,
lød på 15,59 min., så .fOTbedringen var ganske etter
trykkelig. Det latørtil å bli et hårdt og jevnt opp
gjør på 5000 m ved døves verdensidrettsstevne i
BriisseI.

Tyskland-Sverige 1952
Sveriges DOvas Idrottsorganisation har under

handlet med Tyskland om en landskamp i friidrett,
som skulle holdes neste fur i Tyskland. Nærmere de
taljer bestemmes senere i høst.

«Døves Olympiade»
Vi døve har tilbøyelighet til å bruke litt større ord

og navn om :konkurranser og stevner enn kanskje
tillatt. F. eks. ved siste verdensidrettsstevne for
døve i København. De aller fleste nevnte dette som
«Olympiaden for døve 1949». Ellers er det vanlig
at vi sier «Norgesmesterskap for døve i friidrett,
svømning og på ski».

Undertegnede er blitt gjort oppmerksom på at
uttrykket «Norgesmesterskap f.or døve» ikke er
noen heldig benevnelse, språklig sett. De Norges
mesterskap som Norges Idrettsforibund avholder 0ig
som virkelig gjelder som Norgesmesterskap, har jo
alle ]landets kvalifiserte idrettsmenn og -kvinner ad
gang til, og nettopp derfor har også disse mester
skap eneretten til benevnelsen «Norgesmesterskap».
Disse gjelder for a l I e nordmenn, og de må derfor
også betraktes som Norgesmesterskap for døve. 
«Norgesmesterskap for døve» er altså et menings
løst uttrykk. «Døves mesterskap» er nok det rette;
altså bør vi si: «Døves friidrettsmesterskap», «Dø
ves skimesterskap» osv. Selv om det jo er finere å
kalle en konkurranse «Norgesmesterskap», er det
allikevel bedre å gi våre mesterskap navn som mer
er i overensstemmelse med virkeligheten, samtidig
som «Døves mesterskap» virker lan,gt mere beskje
dent. Når vi kaller et mesterskap for døve «Norges
mesterskap», virker det som om vi ikke godkjenner
de Norgesmesterskap Norges Idrettsforbund eller
Norges Skiforbund avholder.

Undertegnede har lenge vært klar over dette, men
det har likesom skortet på lysten til å ville berøve
våre mesterskap for døve den fine Norgesmester
skap-titelen. Det er jo gjevere å være «Norges
mester for døve» enn «Døve-mester». Men nå ser
det ut til at tiden er inne til å få vekk benevnelsen
«Norgesmesterskap» i denne forbindelse.

Angående «Olympiade», opplyser Norges olympi.
ske komite: Uttrykket «Olympiade», som betegner
fire år som strekker seg over tidsrommet mellom
feiringen av De olympiske leker, og uttrykket
«Olympisk», kan bare brukes i samband med De
olympiske leker, som er blitt arrangert hvert fjerde
år siden 1896 i en by utpekt av Den internasjonale
olympiske komite. Denne komite ble opprettet ved
kongressen i Paris i 1894, og den er den eneste or.
,ganisasjon i verden som styrer De olympiske leker.
Den internasjonale olympiske komite innehar og
utøver enhver rettighet i samband med De olympi
ske leker.

De olympiske ringer, Som siden 1914 er Den in.
ternasjonale olympiske komites symbol, og som re
presenterer de fem verdensdeler bundet sammen av
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Knut Aase jr.
Trikotasjefabrikk

Lars Hillesgt. 20

BERGEN

Wergelands Transport A.s
Utfører tunge og lettere tranrpoffer,
fortollinger samt pakking, flytting
og møbellagring.

BERGEN

L.O. (Q)LSEN
"eN1,=CO=L::l=R=~",,"S_E~~

BERGEN

Når det gjelder UNDERTØY så
finner De det her.

Vi fører et meget stort utvalg av
undertøy for damer - herrer - barn.

A.s Fabrikutsalget
(vI Sparebanken) - RERGEN

Rikstelef. og centr. 18127

Importør og grossist i
alle sorter skomakerart.

Lær, skinn, gummi. Vår
detaljforretning har dess
uten et stort utvalg i mo
derne skotøy.

A.s Norske Saltkompagni

BER GEN (NORWAY)

Høvding Konfeksjonsfabrikk
G. Moe.

Kvalitetsklær for MENN

MOLDE

rødr. Wigand
Auto m o bilf orret ning

BERGEN

Firda tanning Co.
Kjøtt & Fiskehermetikk

MAL0Y

Gergensmeieriet

BERGEN

I----------------------·--I~------------------------I

Ved kjøp av klær og utstyrsvarer
står vi a!ltid til tjeneste.

Stene R.Johansen
Man ufakt urfo neI n in g

Tlf. 2923, 2876 . FREDRIKSTAD

Sarpsborg Begravelsesbyrå
Hans O. Solberg

]ernbanegt. 12

Telefon 286 - SARPSBORG

Fredrikstad Meieri A.L

A.s Cyldenpris Fabrikker
(tidl. A.s Skjorteindustri)

Etabl. 1932

Fab"ikant av «5partaskjorten»

Skipsaksjeselskapet Skytteren
v. Yngvar Hvistendahl

T0NSBERG



RENA KARTONFABRIK A.S
TELEGRAMADR. :
KART ON
RENA

REN A TELEFON
RENA 210
(SENTRALBORD)

Arsproduksjon: 13000 tonn kartong (DUPLEX - TRIPLEXj

Sandnes Kamgarn_ Spinneri
SANDNES



A.s Pusnes ek. Verksted
Telegr. adr. «Pusnes». Telefon 1224

TRUBENISERT

·abF-~

KVAlIT~TS

SKJORTEN
FRA

o~0/aG0iL/y,2;C&;
•• I lo. ~ fl 11.1;
; • i ~ :! ~ ~: : {l j

Peter Skarbøvik A.s
Eksport av fiske

produkter

ARE N D A L ALESUND

A.s Aa esunds Saltkom ani

ALESUND

lynes Møbelfabrjkker
Innehaver B. R. Tynes
Telegr.adr.; Tynesfabrikken
Telefon 49--50 - SYKKYLVEN

Det er kvalitet i
«TYNESMØBLER»

Vakre modeller i møble
menter og kompletterimgs
møbler.
Salg kun til forhandlere.

o. Støle A.s
Manufaktur

En gros og detalj

ALESUND

Olav Teigen
Maskinforretning

Jern og meta!Her

Telefoner: 45 og 78. - Privat 25

Telegramadresse: Motot'Ola

SKOTSELV



Den ledende i manufaktur

lund &Tallaksen A.s
En gros - en detalj

FREDRIKSTAD

Brødr. Utkilens Rederi

BERGEN

-----~----------------I--------------------I

Ringstads Pølsefabrikk A.s
Pølsefabrikk - Hermetikkfabrikk

Fryseri - Slakteri

STRA DA

Manufakturvarer og utstyrsvarer

Thv. Meyersgate 55

OSLO

Bernh. Aarseth A.s
Urmaker og optikker

Telefon 1775
ALESUND

BERNH. AARSETH
Ur - Optikk - Foto. Telefon 2626

Oslo Reiseeffektfabrik A.s
Grønlandsleiret 73
OSLO

Tlf.: 6835 72 - 680029

Sandvika Veveri A.s

HASLUM

Paul Hetland
Skal turen bli vellykket,
md utstyret være godt.

Alltid til din tjeneste.
SYKKEL & SPORT - SANDNES

God tur!
1---------------------1-----------------------1

Ab. Cjørtz
Bok- og papirhandel

Trykkel'i - Bokbinderi.

ALESUND

Norway Preserving to. A.s
STAVANGER

Sadnes Dampskibsaktieselskap

SANDNES

E P LES AF T (Flytende frukt)

er en .rund og styrkende drikk til rimelig pfis. Vårt fabri
kat er førsteklasses og har særdele.r god aroma. Fåes den

ikke hos Deres kjøpmann, så bestill den direkte hos oss.

Strand Brænderi· Moelv
Grunnlagt 1843

Josef Børresen
Lær- og Skomakerartikler

Telefon 20157

STAVANGER

tarisens Elektriske Forretning
Elektri.rke installasjoner og

repara.rjoner.

Telefon 61194 - Privat 61604
SANDNES

ts Norsk Ull
0stervåg 42-45

STAVANGER

Stavanger Bilophugning
John Barstad

Nedre Kalhammaren 54

Tlf. 21714 - STAVANGER



Juveler

Sølv fot' alle anledninger.

Småstrandgt. 4

BERGEN

Norsk Tre-
ng Finerimport A.s

Johan Øgaard & Søn

Telegr.JJr.: Tea k, Rikstlf. 17475

BERGEN
Norske & utenlandske tre
sorter og finerer. - Kryss
finerer og møbelplater.
FrUal i Stavanger

Kristiansund Sparebank

Opprettet 1835

Bergens Privatbank . Bergen
Konborer:

Bergen - Oslo - Haugesunicl

Fredrikstad - Trondhei!ffi

Filialer:

Lillestrøm - OJda - Sandvika 

Sørumsand - Akrehamn - Andaisnes

AA, Vorretningsbanl{øn
:,/' TRONDHEIM

Filialer:

Mosjøen - Namsos - Steinkjær

L,evanger - Orkanger - Røros

Priva!tbanken i Kristiansund

lOSS Utsal A.s
Manufaktur - sengeutstyr

garn - etc.

Skostredet 7-9

BERGEN

M.Olse A.s
Murmester og

IngeniørfOf'retning

Utfører alt i mur- og

betongarbei'd.

Walckendorffsgt. 3

BERGEN



Hana &Holmens Potteri A.s
Leirvarefabrikk

SANDNES

BRUKSTING I

KERAMIKK

Frue Meieri
Anbefaler:

Meieriprodukter

av høyest-e kva'litet

STAVANGER

Sandnes Støperi

SANDNES

Promenadecafeen
er stedet i

SANDNES

Norges største sykkelfabrikk - 500

arbeidere og funksjonærer

A.s Sælands
Møbelfabrikk

Telefon 61 859

SANDNES

P. GiJsvik &CO.
Sport & lærvarefahrikk

STAVANGER

Varemerke: «Bison».

Brødrene Olsen A.s
(A. Gowart Olsen)

Skipsmeklere og Redere

STAVANGER



Gannsfjord Møbelfabrik A.s
A6S Sandnes Jernvarefabrikk

SANDNES

Spesialfabrikk i småmøbler SANDNES

A,genter: Oslo og Østlandet: Anders langved

Bergen: Hallgeir Dahl

Trondheim: Ing. Bergem

Trondheim: Ing. Bergem

Kristiansund N. og
Telefon 61 706

Nord Norge: Peder Egstad

H. O. Meling &CO. ~

:Ø- I

-hvæcda.g
STAVANGER

~~~'l~Landmannsprodukter

~.JKolonial
O. OLSEN & CO.~

Ska.genkaj;en 12

Telefon: 23378 - 24990 STAVANGER

Leif Aadnesen,

TrevarefabrikkA.8 Kulimport
i:elef. 61 261 - Privat: 61761

SANDNES

STAVANGER

Elias Knoph
Frøhandel - Gjødning -

KULL - KOKS - VED Støpegods og kjøkkenutstyr

STAVANGER

Jærens Møbelfabrikk Brødrene Pedersen AJ
Glassmagasin

Ganddal pr. Stavanger
Etablert 1876

Spesialitet: Soveværelser .. Bredgaten 5 - Sentralbord 21 512

STAVANGER

BRILLER Lars M. Bjørnsen A.s
L_ ~ ... Malervarer - kjemikalier - Vaske-

og PUJSeartikler - Leketøy.N-UT ....'.tiL% En gros - En detalj
Telefoner: 21 507 - SentralbordOptisk forretning - Kirkegt. 21
Tc1egramadresse: Larsbjørn

STAVANGER STAVANGER



LLohne
Mekanisk Verksted

MøNendalsve~el1 2

BERGEN

MODERNE

Boktrykkeri og Eskefabrikk

Tar imot oppdrag for

hurtig levering

I gvald a e
SANDNES

rct ~'(~dJ3rnnnÆc.$J 4

(-..._~~ ~- ~p
G"rul'lflfo.gt 1,.,0"

Skadeforsikring
Brann - Innbrudd
Glass - Vannledning
Huseieransvar - Hus
leieavbrudd etter brann .{

Sa dnes Sparebank
Telefoner 61 588 og 61 822

Te egr.aiIr.: Sparebanken

Ekspedi'sjonstid: 9,30-13,30

Utfører alle alm. bank
forretninger

A. tong

SANDNES

A.s Afas
Foredling av

slakteriprodukter

SANDNES

P. L. Høiland
Blikkenslager

SANDNES

Ruths Dampbakeri
STAVANGER

IdealDampbakeri og Konditori
STAVANGER



Borgund Sparebank
Egen formue 1. jan. 195 l Kr. 1,600,000,--

Forvaltn~ngskapital .. . . . . . . . . . . .. « 30,000,000,

AiJminnelige sparebankforretn~nger

ALESUND

Confektionsfabriken A.s

MOLDE

I---~·-----·------------------

Storm Martens Maskinforretning A.s
KIRKE GATEN 8

OSLO

A.s Framnæs Mek. Værksted
Telegramaclresse: »Værksteclet»

SANDEFJORD



REKLAMETRYKK A.S BERGEN


