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BRØDRE
Alle er vi brødre!

Det er mange ting menneskene er uenig om, men

en ting synes i hvert fall alle å være sikre på og

skjønt enig om, ,nemlig at ane jordens mennesker

stammer fra en kilde - at vi alle har en felles mOl

'og far langt, langt tilbake ,i ,tiden, de førs:te men·

nesker på jorden, enten det nå er hundre tusen eller

hundre mHlioner år siden de levde. Dermed skulle

altså hele jordens befolkning være en eneste stor

familie.

Det er umuHg å føre :sin stamtavle mer enn noen

få hundre år tilbake i tiden, men vi bør allikevel

:regne med rut vi har famiI~e over hele verden - ja,

alle er vi slektninger. Vi har kinesere, negre, rød·

huder og eskimoer i vår slekt, men dette glemmer

vi så alt for ofte. Det oppstår kriger hvor slektnin

gene dreper hverandre med kaldt blod, ja, de er til

og med stolte over det. - Dette lyder grufullt, men

menneskene er dessverre ikke bedre.

Blant oss døve, synes det ilkke å være så. store

uoverensstemmelser som blant hørende, interna

sjona'1t sett. Det later til å være større brorskaps

følelse mellom døve. Dette har vi gang på gang

fått beviser på. Men forholdet kunne ,nok bli bedre

enn det er. IngenNng er så bra at det ikke kan bli

bedre! -

Vi husker siste verdensidrettSSitevne i København

1949. Der kom det sammen døve fra mange nasjoner,

og de fleste følte seg beslektet med hverandre. Alle

var jo i samme båt! - Men det fantes 'også unn

takelser, dessverre. Noen Hkte ik:ke svenskene. Sven.

skene pleier å opptre så overlegellJt. - Noen så med

avsky på representantene for Jugoslavia. De bar

uniform med komrnuniist-stjenne. - Italienerne er

kjent for å være usympatiske - amerikanerne pleier

opptre som om de eier hele verden. - Det viste seg

snart at allie var like bra og hyggelige. En etter en

måtte innrømme at «de er jo ikke slik vi har hørt

de skal være». Nei, de var ikke slik sorm vi «hadde

hørt». De var aUe så meget bedre enn sitt r)'lkte. AHe

var nok Hke bra, og alle er nok like bra. For oss

døve er det ikke, og bør det ikke være, noen na·

sjonsgrenser. Vi er alle i samme bålt - vi er alle

døve - og vi er alle brødre!

Var da de døve som møttes i København så ene·

stående, var de ikke typiske representanter for sine

land: Var de unntakelser fra regelen? - Svaret må

bli: Den felles skjebne slettet ut de trekk som er

kamkteristiske for de enkelte lands representanter.

Det var ikke svensker, italienere, franskmenn, jugo.

slaver, englendere osv. som komoommen - det var

døve. Døvheten er blitt et hrorskaps"symbol. Det

ville være en sto·r ulykke om fellesfølelsen mellom

de døve verden over ville bli borte. Den er en meget

vikJtig f!aktor, og vi bør, så godt vi kan, søke å ut

dype denne følelsen. Først og fremst må vi legge

vekt på alltid å opptre korrekt og mobilisere all

vår elskverdighet når vi har utenlandske døve i

nærheten. Vi har ikke råd til å miste gode venner,

og vi har slett ikke råd til å miste noen av våre

kjære døve brødre og søstre hverken i utland eller

innland. Red.



Fra landsleiren for døv ungdom ved Sandefjord
28. juli-5. aug. 1951

9,4 sek.
10, «

10,8 «

11,5 «
11,6 «

Til landsleiren for døv ungdom, ved Sandefjord
kom 36 personer mellom 20 og 32 år. Det var blitt
endelig bestemt at leiren skulle arrangeres på Vest
fo'ld Døveforenings; feriehjem, etter at Landsforbun
det lenge forgjeves hadde sett seg om etteT et pas
sende sted hvor f,ri-idrett, fotball og svømming kun
ne drives. Det viste seg at valget var heldig, stedet
kunne oppfYIlle alle ønskelige krav fra Landsforbun
det og fra - UIllgdollIlIDen.

Leiren ble åpnet lørd8!g aften 28. juli av forbunds
formannen, Nils Gjerstad. Han begynte med å for
teUe om det strev som lå bak arbeidet for en ung·
domsleir. Landsforbundet hadde vært så heldig å
få tilstått penger av Hjelpestikkenes velferdSikomite
til dette. Tidligere hadde det i sommer vært en
skoleleir utenfor Bergen for unge døve, og det
hadde gått så fint med denne leiren at forbundet
derfor følte seg oppmuntret til å starte med leiren
for døv ungdom fra 20 år og oppover. Gjerstad hå
pet. at leiren S1kuHe bli vellykket, men det sto til oss
å gjøre vårt beste for et godt samvær.

De fleste av oss var kjente med hverandre fra
før, og vi smeJotet fort sammen. Anden blant oss
var meget bra, tOll1en var munter og lys. Vi fikk
både ett vakkert og ett godt minne derfra.

For å få et klarere oversyn over hva som foregikk
denne uken, vil referenten legge fram sin nedteg
ning om hendingene for hver dag, fra moodag 30.

juli til slutten av uken. (I nr. 7-8 s'krev T. S. om
de to første da,gene).

Forbundsformann Gjerstad gjorde i ett, kort,
konsentrert foredrag rede for Landsforbundets mål
og arbeid. Etter det var ded: diskusjon om dette
emne. Fra Gjerstads side ble det gitt gode og sak.
lige svar på innleggene. Referenten ønsker å uttale
at det må bli flere av den slags diskusjoner, for det
er derved vi døve får utvidet våre begreper om så
vi!kt~geemner som Landsforbundets mål og arbeid.
Større viten, større tilslutning, desto større kr81ft

til å nå målene! Om ettermiddagen fikk vi - tak
ket være formannen i Vestfo,ld Døveforening, Arne
Peterson - dra på motorbåttur til ett av verdens
største hvalkokerier, «Abraham Larsen», hvor vi
beså oss. Vi ble oV'eTveldet av dim€ll1sjonene ombord,
og fotoapparatene ble flHtig nyttet. Skipet var på
3e,OOO tonn dw. Pastor Hammer var tolk :1301' en
vennlig guide so,m fortalte oss hva det 'ene og det
andre ble nyttet til. Blant oss' var det også noen
døve som kU'llne fortelle noe om hvordan livet på
ett hvalkokeri artet seg. Det tok lang tid før vi ble
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ferdige med å se. Etter på ble det en motorbåttur
Sandefjordsfjorden rundt i fint vær og god stem
ning. -

Programmet for neste dag var ett besøk i Hval·
museet i Sandefjord. Der var mange utstoppete dyr
og fugler fra de ar.ktiske strøk. Husk at hvalen ikke
er en fisk! Vi så også gamle våpen som hadde vært
brukt i hvalfangsten og modeller av kjente gamle
hva}]:)åter og nyere tids kokener.

Om ettermiddagen arrangerte guttene en fotball
kamp. Det ble en kamp som ikke kan beskrives. De
mer øvete spillerne og publikum, som besto av jen
tJene og andre, fikk seg mangen ,god latter. - Den
ujevne skrånende g-rasbakken bidro nok til at ballen
ble spaTiket i andre retniJnger enn de øILSket, men
enkelte av oss fikk da has på ballen. Gjerstad har
visst tatrtopp film fra heIe ileiroppholdet, så de som
er så heldige å få se filmen en gang senere, viiI nok
gjenoppleve denne ubeskrivelige morsomme kampen.
Etter 'kampen spIlte jentene håndball, og det viste
seg at flere av dem hadde gode anlegg for dette
spill, tit tross for aJt de enten ikke hadde spi.lt før,
eHer var uten trening. RefereIlJben oppfordrer døve
damehåndball-llag til å sikre seg disse gode spilleme
før det blir for sent!

Neste dag hadde v.i. fri.idretts-konkurranse for
damer og herrer. På leiren var noen kjente innen
døve-idretten. Middelmådige id'rettsresultater må
nok skyldes ettervirlmingerav fotball- og ha,nd
baHikampene dagen i forveien og uvante øvelsesfor

hold.

Resultatene: 60 l hm øp, errer:
1) Henning Irgens 8,1 sek.
2) Reidar Einmo 8,7 «
3). Ragnvald Hang;enholen .. 8,9 «
4) Andreas Kallevig .. , 9,- «

5) Gunvald Både 9,2 «

6) Knut Høgseth 9,7 «
7) Martin Vines 9,8 «

8) Kristian Skiifjeld 9,9 «
9) Anders Gulsvik 10,- «

10) Kurt Anestad 10,- «

11) Bjørn øye 10,4 «

60 ID løp, darne'r:
1) Reidun Mathisen. .
2) Eva Herland .
3) SYiunøve Lind'em8!nn .
4) Kirsten Sara .
5) Anna Nyork .



Kule, herrer (senior.redskap ) :
1) Henning Irgens . . . . . .. 8,95 m
2) Gunvald Både 8,85 «

3) Ragnvald Hangenholen 8,67 «

4) Andreas KaUevig 8,03 «

5) Helge KjølIeberg 7,72 «
6) Martin Vines 7,67 «

7) Knut Høgseth . . . . . . . . . .. 6,84 «

8) Kristian Sliper : 6,05 «
9) Kristian Skifjeld 5,44 «
Det var mange døde kast.

Kule, damer:
1) Eva Herland 7,49 m
2) Reidun Mathisen 7,09 «
3) Anna Nyork 5,35 «

4) Kirsten Sara 5,34 «
5) Synnøve Lindemann 3,24 «

Diskos, herrer:
1) Henning Irgens 23,67 m
2) Ragnvald Hangenholen .. 23,37 «
3) Gunvald Både 22,78 «
4) Knut Høgseth 21,10 «

5) Reidar Einmo 19,97 «
6) Helge Kjølleber:g 19,09 «
7) Andreas KalIevi,g . . . . . .. 18,88 «

8) Martin Vines 17,19 «
9) Kristian Skifjeld . . . . . . .. 13,41 «

10) Klaus Rasmussen 13,34 «

Så kom det regn, og øvelsene måtte utsettes. De
ble fullført neste dag.

Høyde, herrer:
1) Ragnvald Hangenholen 1,43 m
2) Helge Kjølleberg 1,38 «

3) Andrefrs Kallevig 1,38 «
4) Gunva:ld Både . . . . . . . . . .. 1,33 «

Høyde, ,damer:
1) Eva Herland 1,12 m
2) Reidun Mathisen. . . . . . . .. 1,07 «
3) Kirsten Sara 0,87 «

Lengde, herrer:
1) Ragnvald HangenhCYlen 4,58 ro
2) Andreas KalIevi,g 4,54 «
3) Gunvald Både 4,1J2 «
4) Reidar Einmo 4,23 «
5) Helge KjøHeberg 3,78 «

6) MartLn Vines 3,55 «

7) Kristian Skifjeld 3,41 «

IÆlngde, idamer :
1) Reidun Mathisen 3,82 m
2) Eva Herland 3,78 «
3) Kirsten Sara 2,94 «

4) Synnøve Lindemann 2,75 «

Onsdag kveld 1. august fikk vi besøk av forman
nen i Vestfold krets av Norges Røde Kors, sokne
pæst Johan Falkenberg, Sa'ndefjord, med foredrag
om Røde Kors, dets stiftelse, dets arbeid under de
siste krigene og dets framtidsmåL Foredraget var
meget i,nteressant. Pastor Vogt-Svendsen var dess
verre ikke kommet, så Henning Irgens var t'olk for
oss, noe han klarte bra. Pastor Hammer ble avløst
i sin tjeneste denne dagen av hjelpeprest Conrad
Vogt-Svendsen.

Torsdag formiddag holdt pastor Vogt-Svendsen
ett meget levende og interessant foredrag om sitt
tidligere virke som sjømannsprest.

Om ettermiddagen arrangerte vi et svømmestevne
hvor 9 herrer og 2 damer tok svømmeknappen, og
dermed hadde de deltatt i Nordisk folkelandskamp
i svømming. - Herrene hadde å svømme 200 m,
damene 150 m. Følgende tok svømmeknappen 1951:

Simon Dreyer, f.3. juni 1926, Oslo.
Anders Gulsvik, f. 16. mars 1927, Guls:vik.
Helge Kjølleberg, f. 6. febr. 1928, Bergen.
Nils Landsverk, f. 19, juli 1913, Rollag i Numedal.
Ole Reinemo, f. 14. april 1925, Drammen.
Kristian Skifjeld, f. 23. juni 1920, Skien.
Kristian Sliper, f. 9. febr. 1928, Trondheim.
Martin Vines, f. 14. januar 1926, Trondheim.
Bjørn øye, f. 2. okt. 1928, Trondheim.
Eva Hel'land, f. 4. sept. 1925, Kvelde pr. Larvik:

3,26,9 min.
Reidun Mathisen, f. 27. januar 1931, Hamar:

3,17,0 min.

Det var flere kvinnelige deltækere S'OIID imidlertid
ga opp på grunn av manglende ferdighet. En av
disse var særlig iherdig for å lære å li en- dyktig
svømmerske, og leirens leder sy:ntes at hun fortjente
å bli belønnet for sin innsats. Ved premieutdelingen
ble hun 'Overrakt et miniatyr-badekar! Og Helge
KjøHeherg tok forresten 10-årsiknappen i svømming,
en sjeldenhet. Han brukte 3,3'2 min. på distansen.

Torsdag aften var skolebestyær Holhjem så venn
lig å komme 'Og vise filmer, som h~n selv hadde tatt
opp. Vi så en film fra Telemark og en annen fra en
utenlandstur gjennom hele Vest-Europa til Ma
'·okko. Det var gode bilder i farger, og vi takker han
',)1' framvisningen.

Fredag var hele leiren på busstur til Andebu
Døvehjem, ett besøk for en halv dag. Bestyrer John.
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son tok hjerteIrg mot oss og fortalte om hvorledes
hjemmet var kommet i stand og om arbeidet for
opprette'Isen aven skole for mindre begavete døve
barn. Dette arbeid var ennå ikke kommet langt nok.
Han la fram for oss 'et framtidsperspektiv for sko
len og for hjemmet, en plan som pål'kaller anes opp
merksomhet. Spesielt nevnt'e bestyrer Johnson ett
tIlfene med e'n hørstum gutt, som nå befinner seg
på døvehjemmet, og hvis liv,shistorie rørte våre
hjerter dypt. Der et,ter fikk vi bese oss på .gården.
På hjemveien stakk vi innom Åsgårdstrands Turist
hotell - Asgården - som nå skal benyttes de kom
mende tre år til døvesk()le for 60 iL 70 barn. Noen av
ass ble nesten misunnelige på de barna so:t;ll kommer
til å bo på det flotte stedet.

Lørdag formiddag hadde vi til fri disposisjon.
Enkelte dro Tnn til Sandefjord, andre ble igjen og
tok roturer i Mefjorden hvor hytten ligget. Om
kvelden var det avslutningsfest med taler. Gjerstad
sa b'1. a. i en av 'sine taIer at han var meget fornøyd
med leiren. Samlingen hadde vært me.get vellykket
og han takket alle for den godvilje som var lagt
for dagen til oppnåelse av et godt samvær. Pastor
Vogt~Svendsen roste Gjerstad for hans innsats for
leiren, han hadde sett hvor meget Gjerstad hadde
strevd de siste tre dagene. Og Gjerstad takket på
vegne av Landsforbundet form. i Vestfold Døvefor
ening, Arne Petenson, for at Landsforbundet hadde
kunnet legge leiren til ,Skogstua Feriehjem,ett hel
dig valg for en ungdomsleir. Her var god plass, og
her var sol og sjø nok, her hadde vi kunnet drive
nesten all slags idrett. Blant talerne var Petersons
far, skipsreder Peterson, som var glad over at Ieiren
var blitt så bra. Han hadde hatt levende interesse
for dette arrangement, og han håpet at stedet også
ville 'egne 'seg for dette formål i framtiden. - Det
hadde gledet ham å se ungdommen i vIrksomhet
her. Arne Petersons frue, Carina Peterson, leste opp
noen vel'1ykkete og morsomme vers om ,ungdommen
på leiren, med takk til dem som hadde strevd for
leirens beste.

På vegne av ungdommoo takket Henning Irgens
Gjerstad og hans medarbeidere for at ungdommen
hadde kunnet samles i en leir, for ett 'godt program
og for at det var bl~tt ,gå heldig gjennomført.

Tilstede ",ar Vestfold Døveforenings to æresmed
lemmer, fru Aggie Peterson og fru Wang, og så en
dansk døv ungdom, Børge Olesen. Han deltok på
leiren fra begynnelsen av. Han sa til bords at han
hadde mottatt mange inntrykk og lærdom her.

Om rkveJ!den kom bestyrer Johnsorn ned til vår leir
på besøk. Han viste fram filmer s~m han sdv hadde
tatt opp i farger fra Andebu Døvehjem, vinter og
vår. Vi takker ham for det.
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Hver morgen og aften h[j.dde ;leiren flaggparade.
Mruten i leiren var upåklagelig god. Det var nok
mange som gjenvant sin gamle gode appetitt her.
Vi gikk i bad hver dag. Vi fikk oss mang en god
rotur på fjorden. Men hver dag hadde vi etter tur
«indre tjeneste» som oppvaskere, vedsagere og
potetskreHere.

En landsleir for døv ungdom betyr svært meget.
Pastor Hammer sa en gang i ett intervju at ett
venmeSaJIIlvær av døv ungdo.m fra hele landet betyr
langt mer for dem enn for hørende, det er medisin,
mentalt sett; medisin for følelsen av å være ute
stengt, f'or trangen til å isolere seg. Vi har lenge
Viisst dette selv, men Hammer har definert betyd
ningen godt og klart. Derfor vil det ikke falle van
skelig å få tilslutning til årviss gjentwkelse av slike
leirer. Landsleiren av 19151 besto prøven.

H. l.

Innbydelse til æreskonkurranse
Den i desember 1950 aV1sluttede konkurranse om

ett felles emblem, kalt «Nordiske Døves Samlings
merke», har vært forelagt den nordiske samarbeids
komi,tes møte 26. juli d. å., men komiteen besluttet
å fortsette konkurraJnsen, da det bare var innkom
met 4 forslag og det derfor blie dårlig sammenlik
ningsgrunnlag.

En ble enilg om å fadenge konkurransen til og
med 15. desember 195'1, men de tidligere innkomne
forslag deltar fortsatt i konkurransen.

En innbyr derfor hermed nordiske døve til å inn
sende utkast til det nordiske mel'ke. Merket er tenkt
gjort S!lik at det kan hjelpe de døve som bærer det
til å komme i kontakt med andre døve i de nordiske
land, ved reiser, kongresser og liknende.

Merket skal være likt for de nordiske land, Dan
mark, Finnland, Norge og Sverige, og skal bære
bokstavene N. D. S.

Utkastene tegnes på vanlig stort skrivepapirfor.
mat, 210 x 297 mm. Merket skal tegnes 6 ganger
større enn naturlig størrelse. Utkastet skal videre
signeres med tegnerens merke. Dette merke ska'!
også settes på konvolutten, hvori tegnerens navn
og adresse også skal anbringes.

Fors1'agene sendes senest 15. desember 1951 til
arkite~t Gasta Wiberg, Luntantugatan 4, Gateborg,

Sverig'e.

Dansk Døvstummeforbund
Finlands Dovrus Forbund

NorsJm Døves Landsforbuud
Sv:eriges Dovas RiksforbUlIld
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Fra skoleleiren
på Lønning
strand

Vi skrev i for
rige nummer
om den vellyk
kete skoleleiren
for dØve på Løn
ningstrand ved
Bergen. Dess
verre kunne vi
ikke bringe bil
der fra denne
leir i samme
nummer, da det
jo som kjent tar
tid å få fram-
kalt bilder, like-
så å fa laget
klisj eer. Men vi
vil nå bringe
noen bilder, for
å gjøre dette
godt igjen. Som
tidligere nevnt,
ble leiren i alle
deler vellykket,
og det er trolig
at skoleleiren
heretter blir år
viss.

Ovenfra:
«Damenes hUS»,
hvor pikene
hadde soverom.
Der var utmer
kete 3- og 4
personers rom,
hvor sikkert pi
kene trivdes fint
når de ikke var
ute. Videre har
huset dusjrom
og oppbevarings
rom for bagasje.
Til høyre på bil
det, kan en se
masten som ble
benyttet til å
heise opp mat
signaler på.
Hovedbyg'ningen

på leiren. 1. eta-
sje har stor pei
sestue og kjØk
ken, 2. etasje har
sovesal (for gut
tene) , bordten
nissal o. a.

Leirens hånd
ballag, som slo
DØves Idretts
klubbs damer
5-2, etter pent
og fornuftig
spill. Foran fra
venstre: Kari
Tjønneland,
AUne Harjo og
Klara stava.
Stående fra venstre: Gunhild Svendsen, Kari Os,
Jorunn Bjerke og Haldis Albrigtsen.
Leirkomite-laget, som slo skoleguttene i kapproing.
Foran fra venstre: Landsforbundsformannen, Nils
Gjerstad, og lærer Øivind Kristensen. Stående fra ven
stre: Lærerinne Berit RØynås, Liv Ohna og Marta
Sander.

Blir det krig eller fred?
Det er ett aktuelt spørsmål, som alle verder:s folk

grunner på med frykt og håp! - Vi har opplevd 2

verdenskriger siden Napoleons dager; første gang

da keiser Wilhelm Il stormet Belgia 'Og Rhinprovin

sene ± årene 1914-18, da undervannsbåter for før

ste .gang ble brukt i krig og de herjet rundt på alle

hav og ødela skip. Så var det Hitler og naziherre.

dømmeti: flere 'land, svik og forræderi, som vi nal,

aUe har ·ganske frisk i erindringen fra årene 1938
45. - La oss se hva J'esus profeterte om kommende

kriger. -

Da disiplene spurte Jesus når verdens ende skulle

inntæff'e, svarte han: Når ørnene samles ved åtslet.

- Det var et mystisk :svar. 0rnene, som Jesus taler

om, kan være Russ~land med vasallstater, Kina eller

de allierte makter. Det kan vi ikke svare på nå.

Jesus sa også: Det kommer en storkrig, men den

vil ikke vare lenge, for da blir ingen frelst. - Det

er sannsynl1g at Jesus tenkte påat'OJllbomben, det

fryktelige våpnet.

Vi '1'eser nå i awsene om oljestriden i Persia. Re

gjerin,gen der vil overta alle oljekilder, til fortreng.

sel for de land som har ofret 'Slbor kapita'1 til boring

og oljeIedninger til sjøhavnene. - I J ohannæ åpen

baring står der at det blir krig ved Hamageddon i

Iran, og da kommer Jesus som en lynstråle fra øst

til vest, for å holde dom og skille bukkene fra fårene.

Jesus forklarer disiplene at han sier til bukkene:
Vik bort! Jeg kjenner dere ikke! - Til fårene sier

han: Kom hit! Dere mottok meg! - De svarer da:

Her.re, vi har ikke sett deg. - Jesus sier : Jeg var

i det mennesket dere tok dere av.

Det framgår her av at den er en dåre som ikke
har mottatt Jesu tilbud om å være i ham med sin

sjel og sitt hjerte. Han sier: Jeg banket på ditt

hjertes dør, men du ville ikke lukke opp.

Jesus sier: Mitt åk er lett. Dere kan intet gjøre

uten meg! Vårt åk blir å være i JesuS eller ett av

hans ord, så blir han i oss. Vi får da fred, o.g vi blir

frimodige og :sterke i ånden ved å huske Jesus dag

ut og dag inn, idet vi bHr frigjorte fra lov og tvang!

A. Fleischer.

Forbundsstyret
skal holde styremøte i Oslo, søndag 4. novemi:Jer

1951 og behandle en rekke viktige saker. Dersom

foreninger eller enkeltpersoner har øns'ker å fram

føre for forbundsstyret, må forbundsstyret få hen

vendel:se innen 15. oktober av hensyn til dags
ordenen.



Engelske døve på besøk i Bergen
Som de fleste vil huske, var en engelsk døv hene

her i landet i fjor sommer. De fleste huskc-' ham
vel fra landsmøtet i Bergen i fjor sommer, da han
bl. a. holdt en kortere, men meget hjertelig tal'e ved
jubHeumsfesten på Fløien. I denne talen sa han at
ha:n skulle dra tilbake til England og fortelle de
døve der hvordan det var i Norge. Og han uttalte
at det ville komme mange engelske døve til landet
når de fikk vite hvilken enestående gjestfrihet de
kunne gjøre ,regning med. -

Om det virkelig er drevet Norgespropaganda i
England av nevnte døve engelskmann, vet under
tegnete i'j{,ke, men i sommer bredte det seg det rykte
i Bergen at det snart skulle bli invasjon i Bergen
av døve englendere. Vi var ikke så !sikre, moo vi
håpet ryktet medførte riktighet, for vi hadde abs;o.
lutt 'lyst til å stifte bekjentskap med døve fra Eng
land. Og det :Skulle vise seg at englenderne kom.

Det var søndag 5. august. Døveforeningen var
egentlig ikke åpnet igjen- etter ferien, men i anled
ning det utenlandske besøk, ble det ordnet slik at
dørene ble åpnet allikevel. Og det var mange ber.
gell:sere som hadde funnet veien til foreningen om
kvelden, hvor det var servering for a:lle .sammen.
Englenderne, 14 i tallet, hovedsakelig kvirmer, var
nok ikke forberedt på noen mottakelse, men det så
ikke ut til at de hadde noe i mot å stifte nærmere
bekjentskap med den bergenske gj·estfrihet. De for
synte seg rikti,g godt av de dellikate smørbrødene og
- ,teen. Vi fikk straks følelsen av at dem. norske
maten bekom dem veL Blant utlendingene var det
også noen skotter. Utlendingene ble plasert blant
betgenserne ved bordene, så det falt seg helt natur
Hg at alle snart kom i prat m€d hverandre.

Språket bød jo på visse vansker, men tegnspråket
var som vanlig blant døve til god hjelp. Praten gikk
derfor ganske bra. - Først dreide den seg jo ve
sentlig om reisen fra England. Flere hadde væI1t 'sjø
syke, men ingen viste tegn til å ha tatt skade av
turen. Derpå gl'ed samtalen naturlig nok inn på ett
svært nærliggende tema - englenderne kunne ikke
forstå hvorfor ikke nordmennene drakk te. Hver
eneste bergenser som var til stede, drakk kaffe,
mens alle englenderne utelukkende drakk te med
melk. Vi fdkk vite at det ikke var noen kaffe.ra
sjonering i England, men reen var derimot ra;sjonert,
altså omvendt av forholdet her i :landet. Dermed var
vi inne på rasjoneri·ng, og dette emne ble nokså inn
gående diskutert. Englenderne forsynte seg helst
med smørbrød med eggpålegg. Vi anbefa'1te for.
gjev'es vår norske laks, i den tro at englenderne var
kommet hit til landet spesielt på grunn av laksen.
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De viste den svært liten interesse. Men ,egg er strengt
rasjonert i England, så det ville de gjerne ha. Og
vi bergensere spiste smørbrød med laks.

Etter måltidet ble det forSItatt livHg samtale. Nå
var det tippernes tur til å gjøre seg bemerket. Fra
tippekupongene og tippeblad var j9 de engelske fot.
ball.lag og beste spillere godt kjent, så det må sik
kert ha forbauset de engelske døve hvor opplyst det
norske folk er. Det viste 'seg nemlig at nordmennene
i Here tilfelle visste mere om engelsk fotball og
idrett enn engels'km~mnene selv.

Men samtalene dreide seg 'Også om andre temaer,
så som døveorganisasjonene og mulighetene for døve
i England. Det viste seg at de Heste englenderne
var begynt på døveskole, altså en slags barnehage,
allerede ved 4.års alderen. De har vanligvis flere
års ,lenger skolegang enn døve her i Norge.

Det var en engels'k døveprest, selv døv, som var
reiseleder for turistene. Han var rund og jovial, og
døl: viste seg snart at han også var en uforliknelig
spøkefug1. Hans navn var Algernon J. M. Barnett,
og det var tydelig at han var meget avholdt av sine
døve landsmenn, - ja, hrun ble meget avholdt av oss
også etter hvert.

ffinglenderne var i Bergen :l3ra søndrug til onsdag.
De tok i disse dager turer i omegnen, og om kvel.
den samlet en reg i Døveforeningen. Tirsdag aften
var det på ny til:steJliing der. Det skulle likesom være
fest for våre engelske venner, da de skulle reise til
Sogn dagen etter. Det ble en munter og meget vel
lykket fest. Det ble viJst sketsjer både av bergensere
og englendere. Særlig ,gjoI'de døvepresten Barnett
3'eg bemerket som en sjelden god karakter·skuespil
ler. Han trengte ingen forkledning eller noen andre
hjelpemidler. Han greide seg utmerket med en stol.
Og tilskuerne hylte av latter og måtte tørke tårene
stadig vekk. Han spilte skredder, hjemlengsel, for
elsket urrgpike og meget annet. Hans mimikk var
rett og slett enestående. Det var også lek og noen
konkurranser med deltakere fra begge land.

Under festen ble det også holdt taler. Fra begge
land ble det forsikret om at alle følte ,seg som brødre
og søstre. De døve er ett internasjonalt folk Som
tolk fungerte Birger Breiteig, som meget snart had
de lært seg det engelske fingeralfabet og en del
engelske tegn. Det var fo,r øvrig han som ordnet
det meste for englendeI1lle med hensyn :til reisen,
innkvarteringen o. a. Han og hang frue ble da også
overrwkt blomster og gave til minne om englenderne,
likeså f.ru ~ar€ill Breiteig som hadde hatt alle på
besøk a:l3tenen før. Barnett nevnte at de engelske
døve gjerne viHegitt hver enke'lt ett minne, men



NORGES HØRSELVERN
Jeg 'synes det var et innholdsrikt og interessant

nummer av Tegn og Tale De sendte ut for juli
august, hr. redaktør, og :spesielt var det morsomt
å lese om min navnebror Irgens, som har fulgt i
Lars Havstads spor og er blitt student trosS' sin
manglende hørsel. Men det var ikke morsomt å lese
hva De skriver om Norges Hørselvern, for det tyder
ikke på at De har forståelse for de tunghørte:; pro
blemer. Jeg må derfor be om plass til en imøtegåelse.

De framhever ordene i Hørselvernets lover: «og
hjelpe ·dem til å bli uavhengige av sin nedsatte
hørseh, og går ganske riktig ut fra at Hørs:elvernet
ser som sin første oppgave å hjelpe dem som blir
hi'ndret i sitt arbeid av sin nedsatte hørsel, eller de
<lom ikke kan tjene til livets opphold på grunn av
sin tunghørth€'t Men så føyer De til: «Det later
stadig til at de med noe nedsatt hørsel har så meget
vanskeligere for å klare seg i li~t enn de stokk
døve». - - - Det kan da umuIi,g være verre å
være tunghørt 'enn døv, sier De og De synes Hørsel
vernet burde legge størst vekt på å lære de tung
hørte til å glede seg over at de ikke '€X døve.

Nå - dette siste er io nettopp hva Hørselvernet
legger særlig vekt på. Men når De spør: Det kan da
umulig være verre å være tunghørt enn døv? - - da
vil jeg svare: Det er stor forskjetl på det, å Tære

døv fra fødselen aveller bli det d de tidlige ba- .eår,
og det å bli tunghørt ·eller døv ien mere j 'am
skreden alder når en har vennet seg til livet ·l:mt
norma'lt hørende også plutselig blir helt døv ~l1er

merker -at en 'litt etter litt mister sin hørsel og glir
ut av de vante forhold og i.kke lenger er i stan [ til
å utføre sitt arbeid tilfredsstillende så en trues med
å bli og kans'kje blir helt arbeidsløs. Hva som gjel
der døvhet gjelder selvfø1gelig også blirrdhet elleT
vanførhet. De døve gleder seg 'Over at de likke er
bUnde, sier De, og de bliJnde gleder seg over at de

dette var for dem umulig, og derfor ba han aUe
betrakte hva Birger Breiteig ble overrakt som en
gave ti'l alle sammen, selv om densom hadde hjulpet
dem mest fikk beholde den. -- Og- det hyggel~ge in
ternasjonale selskapet fortsatte til bort i mot mid
natt. -

Dagen etter dro våre ~nner 'altså på reise til

Sogn, og vi -så dem ikke igjen før onsdagen en ukte
senere. Da kom de tilbake fra en flott tur, og om
-kvelden ble det igjen stelt til fesil: for dem i Døve
foreningen. Og der ble det da tatt avskjed. Repre
sentanter for begge nasjoner uttrykte sin glede over
besøktet, og håpet det ikke ville bli lenge til neste
møte. Internasjonal

ikke 'er døve. Ganske visst er det slik når de døve og
'DHnde har vennet seg til sin defekt. Men så lenge
dette dkke er tilfellet er det nok likedan for dem
som for de med nedsatt hørsel eller svekket syn, at
de har perioder da alt synes mørkt for dem og deres
manglende eller ·svekkete -sans står for dem som
deres livs største ulykke som i øyeblikket lammer
dIe deres tidligere interesser.

Det er mennesker som befinner s,eg på dette sta
diumsom al'ltid har vanskeligere for å klare seg
enn andre. Og hvilken defekt det nå gjelder, s'å er
det disse som de fmskjellige hjelpeorganisasjoner vil
ta seg av og forsøke å gjøre dem uavhengige av, og
derfor lykkelige tross, denne defekt.

Hva nå særlig de tunghørte og de døve angår, så
bør det erindres at antallet av mer eller mindre
tunghørte er mangfoldige ganger større enn antallet
av dem som er eller regner seg som helt døve. De
sistnevnte har Staten - like siden loven om skole
plikt for blinde, døve og evnesvake ble v~tatt og
satt i kraft - sørget f.or å holde dem -gratis i skoler
inntiI et grunnlag er gitt dem fur å kunn,e ernære
'seg 'selv. Og de fleste av dem klarer også dette og
blir tilfredse med ·sin lodd. De tunghørtes vanske.
ligheterer man derimot først i de senere år blitt
oppmerksom på. Den som først la merke til dem her
i landet var avdøde frk. .J a c o bi n e Rye der som
døv,elærerinne kom i berøring med barn som var
sendt Hl døveskolen, men hos hvHke hun konsta
terte så gode hørerester rut hun fant store mulig
heter for å ta vare på disse og utvikle dem, slik at
barna lærte både selv å tale normalt og å forstå
andres tale ved hjelp av øret og, hvis det sviktet,
ved munnavlesning. Hun ,gikk inn for dette arbeid
'og- flikk stiftet en egen avdeling for slike barn på
Ila :skole i Oslo. Fra denne hennes interesse for og
kjærlighet til de tunghørte barna gikk interessen
videre til de voksne tunghørte og deres vanskelig
hetersom tidlige:r:e så godt som ingen hadde be
kymret seg om. Også i utlandet var man først ved
siste århundreskifte blitt oppmerksom på di'sse
tunghørtes problemer. Men det er denne av frk.
Ryestartede bevegelse som her i Norge har utvik
let seg til det som nå har fått navnet NOI1ges Hør
selve:rn. Og navn,et må jo ,sies å være tTeff-ende når
en tenker på at formålet er å verne om den hørsel
d:e tunghørte enda har s.amtidig med at en vil gjøre

dem uavhengige av at den er ,nedsatt.
De har festet Dem ved ordene i en annonse: De

døve og tunghørte må ut av isolasjonen. Kanskje
hadde det vært mer korrekt ås:1øyfe ordet «døve»
her og skrive bare: De tunghørte må ut av isola.

175



sjonen. Det e rnemJig blitt slik som De sier med de
døve, at de gjennom stiftelsen av sine egne forenin
ger på en måte har dannet sine egne samfunn og
isolert seg fra sine hørende medmennesker. Dette
var en mulighet som Lars Havstad forutså og som
han gjerne hadde villet forhindre ved en annen or
ganisasjon av døveskolene enn den som er blitt den
rådende. Men foreløpig 'er det vel ikke annet å gjøre
med dette enn s,tadig å 'Oppmuntre de døves egen
iver for å ,kurune ferdes like godt blant normalt
hørende som blant sine døve skjebnefeller der hvor
denne iver finnes. Men blant de tunghørte, som har
vært vant til å ferdes blant normalt hørende og
savner samværet med disse, der vil de hjelpemidler
som gjennom dere's organisasjoner, og nå altså Nor
ges Hørselvern, stilles til deres rådighet i form av
høreapparater og kurser i munnavlesning - hvis
foreningenes arbeid får fortsette uforstyrret 
bidra just til at de blir mindre og mindre avhengg±"
av S'in nedsatte hørsel o.gkan ferdes' like så godt
mellom sine hørende venner som blant nye venner
blant likestilIede tunghørte. Og de kommer ikke bare
ut av isolasjonen, men vil også kunne utfø.re sitt
arbeid med glede enten på 'sin gamle plass eller,
om så er nødvendig, på et nytt arbeidsfelt.

J,eg mener derfor at de penger Staten nå har b2

gynt å bevilge til de tunghørte er meget vel an
vendte penger, Jeg vet ikke om de døve synes det
er for meget, men skulle de synes det så bør de
betenke at de selv er blitt hjulpet av Staten fra
barndommen av, og at Staten blir mer og mer våken
for sine plikter overfor dem, også når det gjelder
deres videre utdannelse når de er ferdig med barne.
skolen.

Til slutt må jeg få lov å spørre: Ærlig talt 
har dette med navnet gjort de døve noen skade?

Henning Dahl

Sveriges Dovas Riksforbund
Det svenske landsforbund for døve, Sveriges Do.

vas Riksforbund, avholdt sin 2. kongress i Gavle 11.

og 12. august. Deltakerantallet var over 350. Styret
fi'kk nedenstående sammensetning:

Fomnann: Arkitekt Gasta Wiberg
Sekretær: Hugo Edenås
Nestformann.: Kurt Ericson
,styremedlemmer: ,sven Ove SHfve:rberg ,gj.v.),

Abraham Honkamaa (,gj.v.), Ivar Borrfors (ny),
Bertil Franklin (gj.v.), Birgit Dahlstram (ny), Lars
Johansson Bjørn (ny).

Til kasserer har forbundet ansatt den meget
energiske fru Elsa Lukasson, Borlange (hørende).

176

Lars A. Havstads Minnefond
Siste regnskap, som var datert 27. juni, viste at

til 3. juni var kommet inn i alt kr. 815.-. Senere
har jeg mottatt følgende bidrag:

1. juli: As:laug og Aksel , , , . , , , . "kr. 2.50
7. juli: Sigråd Kol'stad, Nordstrand« 5,00
7. juli: 1nnsam'let på liste ved frk

Valborg Hansen, Hjemmet for
Døve . ' , , , , , . , , , , , , .... , « 42,50

18. aug.: Innsamlet på liste t Hamar
og Omegns Døveforening ved
Johan M. Dahl. , .. , . , , , . " «142.00

Kr. 192.00

Tilsammen er altså nå kommet inn kr. 1,007.00
som er satt i banken.

Hamar og Omegns Døveforening er den første
forening som har avsluttet innsamlingen innen sitt.
distrikt, o.g kr. 142.00 fordelt ,på 20 personer synes
jeg var et meget oppmuntrende resultat, som jeg
takker hjertelig for. Likeså r-etter jeg en spesiell
takk til frk, Valborg Hansen 'Som har påtatt 'Seg å
samle bidrag blant fastboende og gjester på Hjem
met for Døve. Hun har bedt om å få beholde listen
for fortsatt innsamling. Jeg håper at «Tegn og Tale>'
kan avse plass til spesifikasjon av de enkelte bidrag,
hvis det uttales ønske om at dette må skje, Fore
løpig ber jeg om å få avregne bidrag som måtte
komme inn på de utsendte lister, med de samlete
beløp som kommer inn til meg.

Foruten til 19 døveforeninger har jeg sendt trykte
lister til 4 døveskoler. Jeg takker på ny alle som har
gitt sitt bidrag og ber om at listene som jeg har
sendt ut må bli sendt tilbake til meg innen utgangen
av dette år eHer senest innen 3. februar neste år,
dette enten bidrag til den tid er blitt tegnet eller
ikke.

Pilestredet &1, Osk), 24. august 1951.

Henning Dahl

Etter at det foranstående var nedskrevet og sendt
til bladet hadde jeg den gl'ede allerede dagen etter
å motta kr. 100.- til fondet fra hr. Gunnar Havsl-ad
'Og 'S'amme beløp fra hans 2 søstre fru Audhild Stille
og fru Liv Z€ltterqvist i forening, - altså tilsammen
kr. 200.-.

Og i dag, 2. september hadde jeg besøk av fru
Tora Bangs søster, fru Helga Lowzow, som over
bra,gtekr. 120.00 til fondet som bidrag fra 8 per
soner, alle nærstående slektnmger av fru Bang.

På bankboken innestår deretter kr. 1327.00.
Il. D.



'lA tjratulerer

80 år
Ragnhild Ve i e, Verdal, fylte 80 år 24c. juli. 

Hun er født ROBvold, og vokste opp på en bonde
gård. Hun ble gift med skomruker Bernt Veie fra

S'lwgn, 'som isenere kjøpte et småbruk, men ha"n døde
for mange år tilbake. De har 3 barn.

Det er en slitsom arbeidsdag Ra"gnhild har hatt
gjennom alle år, men med godt humør og alltid tro
til sin Gud, som hun stoler på i alle livets tilskikkel.

ser, har det alltid gått bm. Ragnhild bor nå hos sin
datter, og hunk8lIl fremdeles glede ,seg over sin gode
helbred; hun er rask og rørig, en trofaJst tilhører ved

gudstjenester og fester, og drar regelmessig h"ert
år til Trondheim på bededagsstevne. - Vi håper

hun fortsatt må få kraft til å fortsette i mange år.
Hun har 'aJll:tid brakt solstreif til aHesOilll er kommet

i hennes nærhet.
Vi ønsker den spreke 80.åring mange lyse år

framover. A. Søraker

75 år
Sikredder Lars Joh ann e Si se n, Bergen, fyller

75 år 26. september. Han er født på Osterøy, gikk
på døveskol~n i Bergen under bestyrer Vaage, og
ble konfirmert ri. 1893. Han flyttet til Bergen som

UIllg, og har siden bodd der i alle år.

Blant døve er Lars Johannessen best kjent for

sinJ>ports- og frilufts-interesse. Han har alltid vært,
og er, en fliittig fjeHvandrer, og det er nok fOT en

stor del han som må tilskrives æren for at Bergens
døve gjennOilll tiden har hatt hele tre hytter. De to

første ble etter hvert for små, men den tredje og
siste ruver godt i landskapet på Riple på Totland.

Når en i dag ser hytten, kan en ikke annet enn falle
ri. undring over hV'ilk-et initiativ ~g a.rbeidsvilje som
preget den tids hyttebyggere. Spesielt når en tar i

betraktning kommunikasjonsmidlene den gang. I alle
år har Lars Johannessen vært en forkjemper for fri.
luftsliv, og han nevnes, sikkert ikke uten grunn, som

hyttenes far. Han var også en av Døves Idretts

klubbs s.tiftere.
Der er mange som i årenes løp er kommet i kon.

takt med Johannessen, og de vil sikkert benytte an·
lednmgen til å sende ham sine beste ønsker på 75.
års dagen. Og i takknemlighet for hva han har ut·
rettet ,gjennom de mange år, slutter vi oss også til
gratulantenes rekker, og ønsker ham god helse og
ly,se år framover.

Johannessen har Bekledningsarbeiderforbundet~

gullmerke for 40 års medlemskap.
Døve i Bergen

75 år

Johanne Nil sen, Bergen, fylte 4. september 75
år. Hun er utgått fra døveskolen i Bergen i slutten
av 1890.årelle, og er en av de døve i Bergen som

tidltigst Ikom med i foreningslivet.
TI'OSS alderen er hun stadig kV1ikk i replikken og

diskuterer gjerne meninger med mennesker i alle
aMre. Det er kjekt å samtale med Johanne Nilsen.

Hun har en glimrende hukommelse o'g kan fortelle
mangt som er skjedd i årenes løp, fra sine tidligste

barndoms- og ungdomsår. Hun har ti alle år vært ett
trofast medlem av Bergens Døveforening og fulgt

med interesse focreningens arbeid.
Vi gratulerer med de 75 år, og ønsker henne lyse,

gode år framover. Døve i Bergen

70 år
Torjus Rope i d, Stavanger, fyller 1. oktober 70

år. - Når vi Iser ham Ispasere omkring i Stavangers
gater, eNer når VIi pra:ter med ham i Døveforeningen,
er det umulig f(Jr oss å forstå ,at han kan være i en
så høy alder. Han virker slett ikke eIdre enn høyst
55~60 år.

Ropeid, som er 'skomaker, sitter fremdeles ved sin
lest, og etter en samtale med ham, får en ikke inn.
trykik av at han tenker på å forlate sin lest ved fylite

70 år.
Ropeid, :som er æresmedlem av Stavanger Døve.

forening, har hatt meget med styre og stell å gjøre

'innen foreningen. Han er også en av stifterne. Og
vi fra Stavanger beny;tter anledningen til å ønske
ham alt godt på åremålsdagen, samtidig som vi også
ønsker ham alt godt i de kommende år.

Ka-Sa.

Bestyrer LudViig L a 11 g it ke r 'l7ed Skådaleh off.
skole for døve, har fått Fulbright-stipendium til stu.
dier ved en rekke universiteter og skoler i USA.

Han reiste fra Oslo 5. september, og blir borte

ett år.

Ekteskap

er inngått i Oslo 1. september menom frk. Margit
V li k, Bergen, nå Oslo, og Egil L i h o l t, Oslo.

Bryllup

feires 29. september av frk. Hjørdis Hen rik sen

Tønsberg, nå Sandnes, og hr. Sverre E rik son,
Sandnes.
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Fru Anna Kristine Nes s, Verdal, døde 11. juli
av halsesykdom og hjernebrudd, 82 år gammel. Hun

var født Rosvold. I sin ungdom var hun sydame på
forskjellige steder, inntil hun ble gift med snekker
Oluf Ness, fra Ness i Fosen. De hadde eget hus på

Verdalsør,en. Mannen døde i 1931.
Anna Kristine var en strevsom og stillferdig

kvinne som ofret seg for hjemmets beste, samtidig
som hun dog også var meget interessert i misjons.

arbeidet.

Begravelsen foregikk fra hjemmet til Stiklestad
kirkegård 18. juli, under enestående stor deltakelse
fra hørende og døve. Kisten var skjult av et vell med
blomster og kranser. Soknepresten forrettet og talte
vakkert over avdøde, hvo.rpå han: ,lå ned krans fra

barn, 'svigerbarn og barnebarn.

Takk, kjære Anna Kristine, for det gode venn
skapsforhold som alltid hersk,et mellom oss. Jeg
lyser fred over ditt minne! A. Soraker

Anton T a 'a r s.t a ·d, Trondheim døde 20. august,
65 år gammel. Han var fr.a Nordland, men etter at
han hadde vært ansatt ved en rekke forskjellige
verksteder og fabrikker, slo han seg ned i Trond·
heirm, hvor han arbeidet på DyrdaW Skof'abrikk.

Anton Taarstad var i mange år hyttesjef på døve.
hytta «Granly» , og de besøkende kunne alltid glede

seg over godt oppvarmete r·om og førsteklasses
kaffe der. Det var aldri misnøye i så måte. Taarstad
var li mange år medlem av Trondheim Døveforening,

De Døves Sjakklubb og Innherad Døveforening, og
han deltok aHtid med stor interesse på møter.

Taarstad ble pisrutt 24. august i krematoriet. Slekt,
arbeidskamerater 'Og døve venner var møtt fram til
den si,ste 'avskjedsstund. Båren var dekket av blom.
ster. Det var sendt kranser fra bl. a. Døveforenin.
gen og sjaJkklubben i Trondheim, samt Innherad
Døveforening. Res. kap. Sandvik talte og bar fram

takk fra de som 'sto avdøde nær.

Det ble nedl8Jgt kranser fra Skotøyarbeidernes
forening, arbeidsk,amerater hos Dyrdahl Skofabrikk

og fabrikksjefen, med takk for hans pliktoppfyllende
arbeid. Han hadde vært godt likt, både av arbeids.

kamerater og sjef helt s~den han begynte ved fabrik
ken i 1925.

Mange er de døve 'Som har knyttet kontakt med
Taarstad, og disse vil 'sikkert minnes ham som en
god venn og 'kamerat.

Vi lyser fred over hans minne.

A. Sor.
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Døves Jul 1951
,salget av Døves Jul i fjorg!ikk strålende. - Det

viste seg at bladet var lett å få .solgt, og det er
derfor naturlig at vi ser fram til saiget 'av jule·

heftet i år med optimisme. Vi tenker denne gang å
trykke flere eksemplarer, og vi håper selvsagt at

flest mulig døve vil hjelpe til med salget. Pmvisj'O
nen blir som i fjor, og de.t viiI derfor være dobbelt
grunn til å .gå inn for ,salget. Samtidig som en støt

ter døvesaken og sprer mer opplysning om den, blir
det en ekstra·i,nntekt som siIkkent vil være kjær.

kommen i juloefurberede1sene. Så mange som mulig
bør gå inn for saLget, enkeltpersoner eller forenin
ger. Ved henvendelse til Norske Døves Landsfor.

bund, Hol1endergt. 9, Bergen, vil en få tilsendt be·
stilling.S1lister.

Men husk at bladet også trenger innhold: Det vil

være velkomment dersom så mange som mulig sen·
der stoff til juleheftet. Artiklene blir honorert, like.
-ledes bør en sende underholdende stoff og eventuelt
premieoppgaver. Tegn og Tale setter selv opp pre·
m!ier. Fristen for innsendelse av stoff .til Døves Jul
1951 er 15. oktober. Men vær helst ute i ,god tid.

Bilder kan også .sendes, helst bilder som passe-r til
julen.

Julebilsener
Det er blitt en vane, en pen vane, å sende jule.

hilsener gjennom Tegn og Tale siste nummer før
jul, og det vil s~kert også i år være mange SOiCIl

benytter seg av de.tte.

I fjor var det fler·e som var for sent ute, så vi
sender derfor allerede nå beskjed angående hilsneI',
slik at ingen skal behøve å tvile på tidspunktet for
innsending. Vi setter fristen til 15. november. Prisen
blir for enkeltpersoner kr. 2,00 (egen tekst). Der.

som f'le.re sender hilsen samlet, f. eks. medlemmene
aven døveforening, blir prisen pr. person kr. 0,50.
Hilsnene kommer i novembernummeret, i -likhet med
i fjor, men bladet vil uokomme ca. 10. des·ember.

Abonnentene vil få tilsendt Døves Jul fritt.

Samarbeidsnemnd i Oslo
For en tid siden brakte vi en notis· om en Sam

arbe:idsnemnd·,konferanse i Bergen. - I Oslo ble ett
orienterende møte om denne sruk holdt 5. februar i
år. Etter enda fire konferanser, ble «Oslo Sam
arpel.idsnemnd for delvis ,arbeidsføre» ;konstituert 4.
april-. De for.beredende møter ble holdt på de for.
s-kjeHige organisasjoners kontorer etter tur. Alf Mel.

gaard, med Harry Lauden som tolk, møtte for Oslo
Døveforening. Dessuten møtte Edel Herlofsen og
Magda Aamold ved Jwnstituerin-gen.



Nå det lufter så frisikt, -og de drivende sky'r

opp fra syd imot nord tar på flukt,

men høyt over dem lyser det strålende fyr

som årtusener dkke har slukt.

Akk, det gjelder ei ene om vær eller vind,

el'ler sannhetens skinnende bann,

eller håpet som vokser i ungdommens sinn,

eller arven vi tok med vårt navn.

Men det gjelder en hånd til å fatte vårt ror,

som ei glider for bølgenes ikast;

og det gjelder en mannvoksen vilje som tror,

og i nød ved s!in tro holder fast.

Og det gjelder ett blikk som på himmelens

hvelv

skimter "stjernen bak skyenes hær;

og det gjelder ett hjerte som ofrer seg selv,

før det slipper den tanke det bær'.

Og det gjelder å treffe vårt ærlige valg,

sette kul'seu og tone vårt flagg. -

Ikke fremad en strek og tilbake en halv,

ikke sakke og gå over ,stag.

Og det gjelder å komme av mudderet flott

som er leiret om speil og om baug;

for det nytter ei lenger å vrikke så 'smått, 

de må kappes, de hemmende taug!
Ploug

Døve tegnere - se her!
Landsforbundet skal innstifte et hederstegn som

skal tildeles peæoner som gjør seg særlig fortjent
ved arbeide for døveisaken, 'og vi ber dere nå legge
hodet i bløt og komme med forsla;g tH hvordan dette
hederstegnet sikal se ut. Vi stiller dere helt fritt
m. h. t. utformingen, men vil gjerne antyde at det
godt kan bestå aven medalje hengende i en slags
sløyfe. Utkastet (eller utkastene om du lager flere)
bes Isendt forbundskontoret innen oktober måneds
utgang, da saken skal behandles på møte den 4.
november. Altså: Sett i gang og vis at vi er selv
hjulpne også på dette feltet, slik at forbundsstyret
ikke behøver vende seg til profesjonell hørende teg
ner og be om hjelp.

Hederstegn for N. D. L
Som det kanskje vil være kjent, har forbund".

styret i fjor høst oppnevnt en komite som skal ut.
arbeide forslag til statuUer for et hedersitegn som
forbundet ønsker å innstifte. Hederstegnet slkal til_

deles døve eller hønmde personer som utmerker f'("~

særlig i døvesakens tjeneste.
Komiteen, som består av Helmer Moe (formann),

Lunde Jahanslen og Harald Størkemen (fra for
bundsstyret) , har nå gjort unna det forberedende
arbeide og oversendt et fo.rslag til statutter til for.
pundsstyret. Forslaget sirkulerer nå blant styre
medlemmene, og "il bli behandlet på forbundslstyre
møtet i november.

Redaktøren i hymens lenker
Vår kjære redaktør, Thorbjørn Sanderr, hører ikke

til dem som lar tiden løpe fra seg, og i pakt med
dette har han i soTIlill1er nyttet høvet til å laseg smi
i hymens lenker. Lørdag den 18. 'august giftet han
seg med Marta Hartveit fra Bergen. De er begge
medlemmer av foreningen i Bergen, og vi som. har
litt kontakt med dem, har fullstendig følelsen av at
her har to funnet hverandre !80m kan utfylle hver
ændre. Vi lykkønsker de nygifte, og er trygg for at
dette kompaniskapet nok vil stimulere vår redaktør
til nye bragder med sin kve:ssete penn.

Det vil sikkert interessere mange at de to ble viet
i Bergens Døvemenighets nye kirke, Nonneæter, og
det er aH mulig grunn til å anta at det var det før
ste brudepar som overhodet har fått Guds velsig
nelse i dette kapellet.

Etterpå ble bryllupet feiret i en festlig flokk av
familie og døve vooner.

Forbundsstyret gratulerer post festum!
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Kongressen
KongreS's-::komiteen,sæn er oppnevnt i forbindelse

med den nordiske kongress i Oslo neste år, har hatt
to møter. Den har konstituert seg 'Og nedsatt ikke
mindre enn 11 utvalg til å ta seg av de spesielle
oppgaver i forbindelse med kongressen.

Sofie Angell-Petersens legat
Av ovennevnte Iegat skal forbundsstyret i høst

dele ut et par porsjoner. Legatet er til beste for
døVle soon vil skaffe 'Seg utdannelse, enten i praktiske
eller teoretiske fag. De døve som ønsker å komme
i bet~aktning ved utdelingen, bes s'krive til:

Norske Døves Landsforbund, Hollendergt. 9, Ber
gen. Søknadem. må inneholde opplysmrrg om fullt
navn, bopel, alder, 'og på hvilken måte stipendiet
menes brukt. Søknaden må være innsendt til for
blmds,styret innen 15. oktober d. å.

Bladet stoppes!
Da abonnement-kartoteket viser at mange skylder

kontingent for flere år, enkelte helt siden 1945, vil
vi herved varsle om at bladet i den nærmestie fram
tid vil bli stoppet til flere av disse. Det er blitt
sendt kontingentkrav til mange, og det skal inn
rømmes at det er mange som har vært flinke til å
betale skyldig kontingent, men det er aLtså fortsatt
mange Hom skylder, og dette er siste varsel for disse.
berfor bør de nå skynde seg å betale, hvis de vil
unngå stans i forsendelsen. Bladet er jo ikke gratis,

I-ljelp deg selv} er tingen
Som kjent, har nå de døve i Norge fått sitt
eget trykkeri, og alle døve bør derfor bestille
sine trykksaker der. Pengene går tilbake til
landets døve. - Og aHe som vil være !ned å
støtte døvesaken, bør bestille sine trykksaker
i Døvet Trykkeri A.S. AHe har mer eller min
dre behov for trykksaker ,og når en samtidig
kan støtte en ,god sak, bør det være en selv
følge herøtter, når det gjelder trykksaker, å
henvem.de seg til:

Døves Trykkeri A.s
Vestre Torvgate 20 a - Ber g e ill
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«Lønningen» ?
Bergens Døveforening avla skoleleiren for døve

på Lønningstrand et besøk fredag 22. juni. Stedet
kalles «Lønningen». - Dagen etter dro mange døve
til Døvehytta, hvor det ,skulle være St. Hans-fest.
På bussen henvender Tor.kel seg til Henrik:

- Var du på Lønningen i går?
-- Ja.
-- Var det morsomt?
Henrik ser uforstående på Torkel, og vet ikke

hva han skal svare, men så sier han:
- Det var et merkelig 'spørsmål. Mener du å

spørre om det var morsomt å få lønn i går? - -
(Tegnet for Lønningen er det samme som for

lønn, og Henrik trodde ':DorkeI først spurte om han
hadde fått lønn dagen før.)

For sterke og flinke gutter
På s'koleleiren hendte det litt av hvert som fikk
latteren til å bølge. - En dag skulle Landsforbun.
dets formann, Gjerstad, holde foredrag om Norske
Døves Landsforbund. Først etterlyste han noen
sterke, flinke gutter, og ba noen sådanne rekke opp
hånden. Han hadde ,ett meget viktig oppdrag til dem.
- Noen rakte straks hånden i været, andre nølte,
men til slutt var det mange nok. Blant de som
mente de var sterke og flinke, var også pastor Vogt
Svendsen, som for øvrig ble meget populær den
stunden han var på leiren.

- Det er bra, sa Gjerstad. Når foredraget er
slutt, skal de sterke, flinke guttene, som nå har
meldt seg - - - - - tømme - - - - do

kummene.
Tablå!

Båt med ishud av aluminium
Eieren aven mindre rutebåt i Sogn og Fjordane,

Ludvig Midtbø, har forsynt båten sin med ishud av
sjøvannsbesta:ndig aluminium istedet for stål- eller
kopperplater, som er det vanlige. Platene 'Som bru.
kes er 2 mm tyikke, og vektbespareIsen sammenlik
net med s.tålplater, ble om lag 27'0 kg. Platene har
i de Dire år de har stått, vist seg å 'Svare til for.
ventningene. Eieren a'V båten uttJaler at aluminiums
huden er omtrent like god som ny, mens den ishud
ha:n tidligere benyttet, måtte skiftes ut etter 2-3
år. Båten har flere ganger forsert seg ,gjennom opp
til 3 tommer tykk stålis, uten at aluminiumshuden
har tatt skade, f-orteller «Sunnmørsposten».

Ludvig Midtbø er godt kjent blant døve, og hy~e

Hg er det å høre 'at en døv vekker oppmerksomhet
som foregangsmann. - Vi skal gjøre våI'lt beste for
å kunne bringe en artikkel om Midtbø d neste nr.



[ ltali{/'
Når dette bladet leses, er Landsforbundets for

mann og sekretær, Nils Gjerstad og Albert Breiteig.

i Italria. Men vi behøver sikkert ikke være engste

lige for dem. De har nemlig med seg sine respektive
fruer, og dermed skulle de være i trygge hender. De

sydlandske damene blir sikkert holdt på behørig

avstand.
Som de fleste vil vite, er det verdenskongressen

for døve de to representanter for Landsforbundet
deltar ved. Og dette er første gang Norge er repre.
sentert v,ed en verdenskongress for døve. TidIi'gere

har Norge innskrenket seg til de nordis'ke kongre::;.
ser, men vi tror det er en fornuftig beslutning

Landsforbundets styre har tatt når det har beslut.

tet å sende representanter til Italia denne gang. 
Blikket må vendes ut mot den store verden. Norden

utgjør tross alt bare en liten del av verdenskartet.
Enkelte vil 'kanskje ha van'skelig for å forstå nød·

vendigheten av denne reisen, men vi kan sikkert
være overbevist om at det er ett niktig trekk :for
bundsstyret har gjort. Vi må håpe Italia.turen re

slrlterer i utv,idet samarbeid og utveksling av idet'r;
økt inspirasjon. Og vi tror nok Norge vil gjøre ~eg

godt bemerket ved 'kongressen. Døve·organisasjonen
i Norden er 'kanskje på mange måter eksemplarisk

saJIDmenliknet med andre lands, men derfor kan det
likevel ~ære meget å lære ved denne verdenskon
gressen. Og sikkert har de norske representanter

meget å lære bort. Red.

Den nye døveskolen
Åsgården Turisthotell, Åsgårdstrand, er som kjent

blitt leid av Staten til døveskole, foreløpig for 3 år.

8kolen har fått navnet Borre off. skole for døve,
og som styrer er konstituert Astri P unt e l' v 'O l d

B j ø l' n sen, tidligere styrer ved Alm skole, og der

med skulle skolens ledelse ligge i de beste henner.
Vi gratulerer med stillingcm, og håper å kunne

bringe nytt fra den nye skolen med det første.

Gebisset
Jeg fikk gebiss allerede da jeg var gans-ke .mg,

fortalte en av de engelske damene som var ,på besøk
i Bergen nylig, men det var ikke alltid så mOI'lSOmt
å ha gebiss. - En gang mistet jeg gebiSS'e'l: i sjøen,
og hvor megøt jeg dukket etter det, 'Så farut jeg det
ikke igjen. Jeg var ien f.ortvilet situasjon. Jeg kun

ne ikke få truk i nytt gebiss så fort, men gikk allike
vel på dan:s et par dager etter. Jeg trodde ingen
skulle oppdage at jeg ikke hadde tenner hvis jeg

holdt munnen lukket hele tiden. De fleste visste jo
at jeg var døv, og derfor ville de nok ikke synes det
var så rart at jeg ikke sa noe. Men jeg hadde mistet

gebisset ved høyvann, og da det ble lavvann fant en
liten gutt gebisset. Han var en ærlig finner, og
,tenkte det vilIe være lett å finne eieren på festen.
Derfor kom han på festen, haldt gebi:sset i hånden og
ropte at han hadde funnet et't gebiss ~ sjøen. Den som
hadde mistet det, måtte si fra. Jeg prøvde- å ,gjemme
meg bort, men en som visste at jeg hadde gebiss,

fikk tak i meg og spurte om det var mitt. Jeg måtte
jo svare, og da ble det straks oppdaget at jeg var
tannløs. Og 'så mMte jeg ta i mot gebisset, men
etterpå f'0I'8vant jeg f.ort også, fortalte hun.

Et skudd i naUen
Det er nok av og til en fordel å være døv. - Den

21 år gamle Arnold Ma:ki, flom bor på en farm i

Minnesota, ble en natt vekket av vedvarende, rasen·
de hundeglam. Han tok børsa ned fra veggen og

gikk ut i natten :tor å gjenopprette ro og orden. Han
ville skremme hunden med ett skudd. Han skjøt

derfor ett skudd ut i mørket - og traff en kasse
med 50 kg. dynamitt. Eksplosjonen sprengte aEe
vindusrutene på gården, blåste ,ett redskapshus over

ende og ribbet trærne rundt omkning for alt lauvet.
Maki selv fikk klærne ødelagt og måtte bringes til
sykehuset med en re'kke lettere sår og skader.

Hunden så ener hørte man ikke mere til. -
Skal vi si at hørselen var skyld i ulykken?

Ett kyss er ingenting. Og alHkevel skal det deles

på to personer. Det har vi da ~hittiI trodd. - Me-n
rUSSerne har et poststempel med teksten: Hvert

kyss koster 40,000 basmer. - Og en spansk pro·
fessor sier at en dame som ikysser en mann med bar
ter, har sjanse til å få en tildeling på over 8 mil.

lioner basiHer.

Disse opplysnin~er gjør vel noen hver betenkelig,
men det later ikke til at basillene skremmer ung.
dommen.

Visste du at:
- en i stillesittende arbeide bruker ca. 2400 kalorier
pr. dØgn, i lett kroppsarbeid 3000, i tyngre 4000. Folk
i tungt arbeide og veltrenete idrettsmenn 4500-6000
kalorier.

- et voksent menneske har ca. 5-7 liter blod.

- i hvile puster vi 12-16 ganger i minuttet, og i ett
minutt puster vi inn og ut 6 liter luft.

- lungeventilasjonen ved store anstrengelser kan Øke
til 100 liter pr. minutt.
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Døves mesterskap i fri-idrett og svømning 1951
2 verdensrekorder av Bergit Rafoss. - 4 andre rekorder.

Ujevne resultater.

JUlliol'S:

1) Arnulf Pedersen, Stvgr. 55,7 sek.

(jr.rek.)
2) Osvald Olsen, Bergen .. 6'1,5 «

3) Peder Fuglem, Tr.heim,. 64,6 «
Damenes 200-meter ble ;som ventet en triumf for

Stava;nger. Bergit Rafoss vant som hun ville, med
2 andre stavangerjenter nærnnest.

i) Bergit Rafoss, Stv;gr.. . .. 29,6 sek.
2) Reidun Mathisen, Stvgr. 30,7 «

3) Manie Rambjørg, Stvgr. 31,5 «

4) Inger 0vrooide, Bergen .. 32,4 «
5) Ragna Almås, Stv,gr... 33,5 «

Herrenes diskos..:kast ble dominert av Endre Gryt
nes og Per Sikko som lå ett godt stykke foran de
øvrioge. Der ble dermed ett oppgjør mellom bergen
sere. Grytnes trakk det lengste strå, men det er nok

Mesterskapsøvels'ene ble åpnet med 400 m løp for
herrer. Her ble det begått en U!tilgivelig synd, i det

seniorene og juniorene ble blandet sammen, til tiross
for at det var anmeldt 6 seniors og 5 juniors. Videre
ble løperne inndelt i 1. og 2. heat, slik at f. eks.
Per Sikko, Bergen, oppfllittet det som forsøk. Etter

1. heat ble straks Finn Gjøen, Oslo, utropt som
mester, enda det startet 2 seniors i 2. heat. Per.
Sikko t{)k det her med ro o,g tok bare s±kte på å
S'iikre seg finalepllliS'S. - En sørgelig åpnring! Finn
Gjøen, Oslo, vant seniorenes mesterskap på bra tid,
den alt for hårde løpebane tatt i betraktning. Imid.
lertid fikk junioren Arnulf Pedersien, Stavanger, en
Uendedel bedre tid enn Gjøen. RafoSiS, Stavanger,
\T<ar igjen en tiendedel etter Gjøen, så resultatmessig
ble 400.meteren uhyre jevn, og Norge har nå langt

større bredde i dette løp enn noen gang tidligere.

Det norske døve.mesterskap i friidætt og svøm
ming 1951 er avviklet. For første gang ri norsk døve.

idretts historie, ble mesterskapet avviklet i Kristian.
sand, byen som i år feirer sitt 300.års jubileum, og
mesterskapet gikk derfor inn som et ledd i feiringen
av jubiIeumet. Det byr alltid på visse vansker når
ett såvidt omfattende mesterskap henlegges tH ett
sted hvor der ikke er :noe idrettslag for døve, i det
æ-rangementet lett 'sådant tilfeHe må overlates' til
folk som vel må sies å være uvant med sådanne
arrangements. Imidlertid hadde de døve i Kristian
sand fått forbindelse med eksperter innen den lokale
idrettsorganisasjon, og dermed skulle en tro en
hllidde forsikret seg mot fiasko. - At det knirket
engelte ganger, får en tiLskrive det faktum at de
hørende medhjelpere og funksjonærer tydeligvis var
handicapped av lite kjennskap til døve, såvel som at
direktivene vedrørende arrangementet hadde vært
svært mangelfulle. For en sum har vært tli'l stede
ved samtlige døvemesterskap etter krigen, ,ga til
standene ved dette siste mesterskap av og til inn
trykk av Babelsk forvirring, men det tjener iIDJ e til
noe å si nå etterpå at sånn og sånn skulle det 1 ært.

V'i: får inn:skrenkeoss ,til å si at mesterskapet d'l'nne
gang gikk ikke knirkefritt, uten at vi dermed maner
å ville laste noen spesIelt. Men det bør heretter
ordnes med bestemte og meget grundige direktiV'er
for arrangements av døvemesterskap, slik at arran
gørene i framtiden har sikre reimingslinjer å følge.
De Døves Idrettsutvalg i Kdstian'sand gjorde sik

kent hva de kunne for at mesterskapet skulle bli
vellykket.

Mesterskapet ble åpnet med defrilering kl. 17 fre.
dag 24. august, hvorpå alle ble ønsket velkommen,

fedrelandssangen ble sunget og mesterskapet er
klært åpnet ved formannen i Norges Døves Idretts.
forbund, Alf Olsen. - Deltakerantallet var vel noe
bortimot ,norm'a!t, hva friidretten angikk. Imridler
tid merket en seg at brødrene Smedsgård fra Døves
Sportsklubb, Oslo, glimret ved 's~tt fravær, noe som
var litt aven skuffelse.
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Seniors:
1) Finn Gjøen, Oslo .... , ..
2) Gabriel Rafosls, Stvgr.
3) Einar Koppen, Bergen ..
4) Ingvald Sinnes, Stvgr. ..
5) Per Sikko, Bergen. , . , ..

55,8 sek
55,9 «
57,3 «

59,5 «

59,8 «



bem å være forberedt på aJt Per Sikko SIIlart overtar
KJllut Smedsgårds plass som beste norske døve
diskoskaster. Bikko har gode an1egg for denne øvel
sen. - Damenes disko:soppgjør holdt nær på å bli
en sensasjon. Marie Grytnes ledet foran Bergit Ra.
foss helt til 'siste Ik<l:st. Da fikk Be.rgit ett fulltreff,
og dermed b}e vi ,snytt for sensasjonen.

Diskos, seniors:
1) Endre Grytnes, Bel1gen ..
2) Per Sikko, Bergen .
3) Gunnar Løvskeid, Oslo ..
4) Einar Koppen, Bergen ...

Juniors:
1) Arnulf Pedersen, Stvgr.
2) Andreas Kallevig, Stvgr.

Damer:
1) Bergit Rafoss .
2) Marie Grytnes, Bergen ..

32,61 m
32,23 «

28,19 «

26,56 «

27,57 m
23,80 «

29,20 m
27,17 «

mesterskapet i svømming. Det var, rom tidligere
nevnt, 'svært få anmeldte i ,svømming, - og del.
takerne var dessuten anmeldt i aBe øveLser, 'så de
trengte nok pause innimellom, og dermed skulle stu
perne oppfylle pausene. Det startet også en del
hørende !Svømmere innimellom, slik 'at det egentlig
iokke ble ,noen palLSe for tilskuerne. Stigersand og
frue var det virkelig en opplevdse å se. Deres rer.
dighe:t,er, såvel på stupebrett o,g stillas som i luften,
"lar rent frapperende.

Det ,startet kun en dame i døvemesterskapet og to
herrer. Med ett så beskjedent de1takerantal1 bør
ikke noe mesterskap avvikles en gang til. Det er vel
ett stort spørsmål om noe 'sådant har noen verdi.
Sportslig sett, var det nærmest blottet for interesse.
momenter, likesom publikum ikke kunne annet enn
kjede seg. - Det bør heretter fastsettes m1nimums·
grense for deltakerantall ved svømmemesterskap. 
Resultatene ble ikke så værst, etter de rådende for.
hold. Helge KjøILeberg vant '~dle tre heTreøve1ser.

SbaJVsprang ble 301m vanlig en tam forestiHim. ,da
det pleier være svært liten deltakelse i denne ø, el

sen. Men Endre Grytrres fikk likevel stemningen
opp, i det han presterte å sette ny nors'k døve-rekord.
Ett par uker i forveien hadde han forbedret den
med 10 cm, og nå ble det 10 cm til, 3,40 m, ett re·
sultat 180m er utmerket. Det er årets beste for
Bergens Idrettskrets. Grytnes begynner nå å nærme
seg verdensrekorden for døve, og han har mulig.
heter for å slå den ganske snart. - Damenes høyde
sprang ble selvsagt ,en ny ,seier for Bergit Rafoss,
'Og hun var ikke 'snauere enn at hun satte ny ver
densrekord for døve. Vi er så vant til at hun noterer
seg for førsteklasses resultater nå,a:t vi er sluttet
å bH forbauset, men en bør dog merkese.g at hennes
resultat er bare 2 cm under det Norgesmesteren for
hørende klarte. Bergits resultat ble 1,43 m.

Stavsprang:
1) Endre Grytnes (n. rek.) .. 3,40 m.

Høyde, damer:
1) Bergit Rafoss Cv. rek.) 1,43 'Ill

2) Marie Grytnes 1,20 «

Dermed var føllste dags friidrettsøvel:ser over, og
en bega seg til Bertesbukta, hvorsvømmemes,ter
skapet skulle avvikles. - På idrettsstadionen hadde
tilskueranta;Het vært svært beSikje:dent - i Berles
bukta var publikumstilslutningen bedre. En var vel
spesie,Lt kommet for å se årets ;norske mester i stup,
Sitigensand, og hans frue, som hadde lovet å gi
stupe.oppvisning 'Som et ledd i avviklingen av døve.

Herrer:
100 m rygg:

1) Helge Kjølleberg, Bergen 1,34 min.
2) Bernt Kjølleber.g, Oslo 1,45,3 «

100 !Ill bryst:
1) Helge Kjølleberg . . . . .. 1,44,2 min.
2) Bernt Kjølleberg . . . .. 2,16 «

100 ro fri:
1) Helge Kjølleberg 1,29,4 min.

2) Bemt Kjølleberg. . . . .. 1,37,9 «

I dameklassen noterte Gun70r Ruud, Oalo, seg for
2.33 min. i 100 !Ill rygg, 2,00 i 100 lID bryst og 1,59,4
i 100 ro fri.

Lagenes poengstilling i friidrett etter 1. dag:
1. Stavanger 38 p.
2. Bergen................... 21 «

3. Oslo 7 «
4. T,rondheim 2«

2. dags øvelser, begynte med 100 m løp. Her var
Arnulf Pedersen storfavoritt, men han skuffet nokså
meget, i det han ble kneppet av på den for ham
beskjedne tid 12,3. En må dog her gjøre oppmerk
som på at hanen var blitt nokså tung etter regnvær
om natten. Li'keledes bidro nok den ganske sterke
motvinden til at han ikke fikk vist hva han er god
for. 12,3 var ett bra resultat under disse iorhold.
Ingvald Sinnes fikk samme tid, mens Endre Grytnes
fikk et tiendedels sek. svake,re tid og Einar Koppen
igjen var en 'tJiendedeletter Grytnes. Bergit Rafoss
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Juniors:
1) Osvald Olsen, Bergen .. 4,45 min.
2) Asbjørn iKjøsnes, T.heim 4,51,1 «

3) Peder Fuglem, T.heim .. 5,38,4 «

Seniors:
1) Einar Koppen, Bergen. .. 10,82 m
2) Endre Grytnes, Ber.gen .. 10,43 «

3') Gabriell Rafoss, S.. . . . . . .. 10,20 «

4) Gunnar Løvskeid, Oslo . .. 10,09 «

Damer:
1) Bergit Rafoss 10,60 m
2) Marie Grytnes, Ber.gen
3) Reidun Mathisen, Shgr.

Sene-re blir det opplyst at 10,60 m blir notert som
verdensrekord.

Kulestøt ble en uhyre jevn konkurranse. Bergit
Rafoss gjorde her rekordforsøk. Det var verdens
rekorden hun tok sikte på. Forsøket mislyktes imid
lertid, men hun 'var ikke mange cen-tårneterne unna.
I samme øvelse for herrer ble det en uhyre spen
nende konkurranse mellom seniorene. Einar Koppen
ledet riktignok hele tiden, men det var like-vea ett
spørsmål om ledelsen :skulle holde til 1. premie. Han
øket senere jevnt, og var absolutt den beste av
samtlige delta:kere, men det var liik,evel umulig å si
om han ikke skulle bli forbigått. De øvrige skiftet
om annenplassen. Både Rafoss, Løvskeid 'Og Grytnes
var framme og ledet eUer Koppen, men Grytnes av
gjorde kampen til sin fordrel.

4,28,9 min.
4,37,7 «

4,5'5,3 «

Seniors:
1) Finn Gjøen, Oslo
2) Per Sikko, Bergen ....
3) Reidar Einmo, Stvgr.

en runde, gjorde Gjøen ett rykk. Olsen måtte slippe,
men Sikko hang på. Så skjedde det sensasjonelle at
Slikko tok ledelsen. Ha.n begikk d'Og den feil å gå
forbi Gjøen i 'svingen, slik 'at det kostet ham flere
meter. Nå ble det Gjøens tur til å følge Siikko. Diss'e
to fulgtes som om de var bundet sammen, og farten
var pen, til tross for den noe tunge bane og vinden,
som nOik gjorde :sitt beste for at de skulle miste
pusten. Oloon fulgte godt med ett stykke bak disse.
I siste runde -kom Gjøen med sin sluttspurt, og
denne kunne Sikko bare delvis følge med på, slik at
Gjøen kom i mål som klar vinner på godt resultat.
Sikko ,og Olsen forbedret -sine peæonUge rekorder
ettertrykkelig og disSie 'tre løperne fiikk stor hyllest.

Senio'rS:
1) Endre Grytnes 1,70 ID

2) Gunnar Løvrs.keid, Oslo 1,65 «

3) Arvid Røstad, T.heim 1,50 «

Juniors:
1) Arnulf Pedersen .. " .... , 1,60 m
2') Thor Harper, Be~gen . . . .. 1,50 «

Seniors:
1) Ing.vald Sinnes, Stvgr... 12,3 sek
2) Endre Gry.tnes, Bergen .. 12',4 «

3) Einar Koppen, Ber.gen .. 12,5 «

4) Gabriel Rafoss, Stvgr... 12,7 «

Damer:
1) Bergit Raf-oss 14,7 sek.
2) Reidun Mathrs'en 15,1 «

3) Marie Rambjø:vg 15,4 «

4) Ragna Almås 15,6 «

5) Inger 0vreeide 15,7 «

Juniors:
1) Arnulf Pedersen . . . . . .. 12,3 sek.
2) Thor Harper, Bellg.en .... 13,3 «

Spydka:st ble en kjedelig forestUling. Her deLtok
to seniors fra Bergen og to juniors fra Trondheim,
og konkurransen ,ble d~ed individuell mellom
klubbkamerat€r. Vinden hemmet kasterne sterkt, så
lengdene Ille nokså beskjedne.

vant dwmenes oppgjør som hun ville, med 14,7. Etter
henne kom tre andre stavangerjenter.

Seniors:
1) Per Sikko, Bergen 41,05 m
2) Endre Grytnes . . . . . . . . .. 40,22 «

Juniors:
1) Peder Fuglem, T.hjem .. 34,08 m
2) Asbjørn Kjøsnes, T.hjern 29,32«

Høydesprang ble ikke noen særlig stor øvelse, for
herrene. Gry.tnes nådde 1,70 m, ett flott resultat
selvsagt, og det skaffet ham høyeste poengsum som
herrenes beste resultat. Grytnes er naturligvis god
for bedre resultat, men den nokså kalde vinden
!kunne gjøre noen hver stiv.

1'500 m løp ble en god forestiHLng. Og løpet vakte
stor begeistring. Oslo'8 Flinn Gjøen var favoritt, og
han tok også stræks ledelsen. Per Bikko og Osvald
Olsen fulgte hakk i hel. D~slse tre løp nydelig. Etter

Juniors:
1) Osvald Olsen, Bergen. . . .. 8,69 m
2) Arnulf Pedersen 8,48 «
3) Andreas Kallevig, S 7,82 «
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bli sendt senere. Festens største begivenhet var vel
det innløp-ne telegram fra H.M. kong Håkon.

Pokalen for beste resultat f'Or damer, tilfalt Ber
git Rafoss, Stavanger, og for hNrer Endre Grytne-s,
Bergen. Stavanger vant den 3. aJksje i vandre.

pokalen, og tok den dermed til odel og eie.

Det har dessverre ikke vært mulig å få med

bilder denne gang, men disse håper vi i steden å fa
med i neste nummer, forhåpentlig sammen med re·
ferat fra Norges Døves Idr,ettsforbunds ting.

Dog vil nevnes at styret (arbeidsutvailget) i Nor

ges Døves Idrettsforbund nå består 'av: f-ormann Alf
Olsen (gj.v.), sekretær Hj. C. Lindga:ard (ny), og
kasserer Leif JohIlS'€n (gj.v.) Red.

Svømming i Oslo
Døves Sportsklubb, Oslo, holdt Hke før feden

svømmekonkurranse på Nesodden, utenfor ferie
hjemmet «:Skaug». Distansen var omkring 80 m. Av
de som deltok, var det bare en 'Som hadde ordentlig
tTenirrg bak 'seg, nemlig Tore Ee'k. Men de øvrige
re:sultater var ik'ke så verst de heHer. Det var sær.
Eg svømme-paret Ruth og Reidar Iversen .som gjorde
geg bemerket. De er jo ikke noen ungdommer lenger.
Deres p'restasjoner var derfor virke1ig flotte. De
fQrskjeHiges resultater ble 'Siåledeis:

0,49 min.
0,55 «

1,08 «

1,14 «

110 p.

83 «

21 «
20 «

Herrer:
1) Tore Eek .
2) Reidar Iversen .

3') Andveas Ermesjø

4) Gunnar Løvskeid

Sluttstillingen i poeng:
1. Stavanger .

2. Bergen .
a. Oslo .
4. Trondheim .

Juniol'lS:
1) Arnulf Pedersen 5,91 m

2) Thor Harper 5,17 «

3) Andreas KaHevig 4,93 «

Herrer:
1) Stav-anger 2,13,6 min. (rek.)

2) Bergen 2,16,3 «

3) Oslo 2,18,6 «

Seniol'lS :
1) Endre Grytnes 6,27 m

2) Andreas Ermesjø 5,58 «
3) Gabriel Rafoss 5,46 «

4) Arvid Røstad, Tr.heim 4,88 «

Damer:
1) Bergi't Rafoss . . . . . . . . . .. 4,59 m
2) Marie Grytnes . . . . . . . . . . .. 4,00 «

3) Mavie Rambjørg . . . . . . . . .. 3,96 «

4) Reidun Mathisen 3,90 «

Damer:
Stavanger (Ragna Almås, Bergit RafoslS,
Marie Rambjørg og Reidun 1;fathisen) 59,6

sek. (nek.)

De siste øvelser var stafettene. Damene løp i x

100 m. Dessverre var det kun anmeldt ett lag, nem·
lig Sta'Vanger, men dette laget p'resterte dog å sette
ny norSK døverekord. Herrenes 1000 ill stafett hadde
samlet tre lag, ·og oppgjøret her ble spennende.
Stavanger vant på ny norsk døverekord.

I lengdesprang dominerte atter Bergit Rafoss
blant damene. Marie Grytnes besatte 2. plassen, til
tross fo!!" at hun hoppet med turnsko. Endre Gryt
nes va,ut herrenes øvelse sikkert, og resultatet ble
langt bedre enn en kunne forlange. Det var tuss
mørkt, o.g Grytnes burde vært både trett og -sulten
etter det orrnfattende programmet han hadde gjen.
nomgått, men likevel ble det 6,27 m!

(Stavan~rs Jag besto av R idar Ei:nmo, .l l'nulf
Pedersen, Ingvald Sinnes 'Og Gabriel RafO'slS).

Arrangementet hadde dratt ut så lenge, at det var
nokså mørkt da de sis'te øvelser ble avviklet. En

korrn ikke til byen igjen før ved 20,30-tiden, og festen
måtte dermed utsettes ca. 1112 time.

Plassen tillater ,ikke noen utførlige detaljer fra

festen, men den gikk for seg i ett fint lokale. Blant
de tilstedeværende var bl. a. Kristian.sands ordfører.
Etterett førsteklasses måltid, ble permieutdel.ingen
foretatt. DeSisverre var mesterskapsmedaljene ikke
kommet fram p. g. a. at forsendelsen fra Bergen
til Norges Døves Idrettsforbund var blitt hindret av

jernbanebruddet ved Gulsvik. Medaljene vil derfor

Damer:
1) Ruth Iversen 1,05 min.
2') Elisabeth Berntsen 1,06 «

3) Bjørg Wrolds,en . . . . . .. 1,18 «

4) Ida Gusfre 1,27 «
5) EUen Wroldsen . . . . . .. 1,'29 «

Hegstad

Kronerullingen
Josef Ankile har betalt kr. 2,00, og utfordrer

Johoones 'Samuelsen og Per Sikko.

Arild Moslet har betalt :kr. 2,00, og utfordrer
Peder Eidem, Arnodd Rønning og Håkon Karlsen.

Wilhelm Schrøder har betalt kr. 2,00.
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Deltakerne 'ved verdensidrettsstevnet i København 1949 (skytning). Sittende lengst til hØyre
A. N. Haukedalen. Stående, nr. 3 tra hØyre Petter Hagen og nr. 5 tra høyre Anker Gustre.

SI(YTNING I OSLO
God skytning av Åge Pedersen

Oslo Døves Skytterlag åpnet sesongen med pre
mieskytning på «Østreheim» 10. juni. Programmet
var lagt slik an at skytningen samtidig gjaldt som
avlegging av prøve til Skytterknappen.

Av resultatene bør en særlig merke 'seg L-klassin
gen Åge Pedersens flotte æsultater, som sikret ham
en aksje i Døve Borgeres pokal. De beste resul.
tater ble:

2. og 3. klasse

5 skudd, stående, 100 m, 3 minutter:

1) Johan Solbø 41 p.
2) A. N. Haukedalen 39 p.
3) Olaf Skoglund 33 p.
4) Sigvart Voll 32 p.

10 skudd, knestående, 100 m, 3 minutter:

1) A. N. Haukedalen 86 p.
2) Sigvart V'O~l 82 p.
3) .lohan Solbø 80 p.
4) Olaf Skoglund 77 p.
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10 skudd, Hggende, 100 m, 3 minutter:
1) A. N. Haukedalen 88 p.
2) Olaf Skoglund 86 p.
3) Sigvart Voll 84 p.
4) Johan Solbø 82 p.

Samme skytning, klasse 1:
5 stående:

1) Per Medie . . . . . . . . . . . . . . .. 36 p.
2) Age Peders'eI1 33 p.

1'0 knestående:
1) Age Pedersen . . . . . . . . . . . .. 75 p.
1) Per Medie 75 p.

10 liggende:
1) Per Medie 74 p.
2) Age Pedersen 61 p.

2. og 3. kla6Se
10 skudd, stående, 100 m:

1) A. N. Haukedalen 86 p.
2) Sigvart Voll 78 p.



3) Johan Solbø 76 p.
4) Olaf Skoglund 71 p.

10 skudd, knestående, 100 m:
1) A. N. Haukedalen 90 p.
2) Olaf Skoglund 77 p.
3) Sigvart von 75 p.
4) Johan Solbø 72 p.

1. klasse
10 skudd,knestående, 100 m:

1) Age Pede~sen 93 p.
2) Per Merl~e 73 p.
3) Ael Brruthen 69 p.

10 skudd, liggende, 100 ro:
1) Age Pedersen 94 p.
2) Per Mer,lie 83 p.
3) Ael Bråthen 67 p.

Press..slkytnmg, 3 skudd stående, pyramide 100 m:
1) Per Medie 48 p.

Aksjen for 1951 i Døv,e Borgeres polkal, tilfalt
Age Pedersen, med 187 p.

Følgende skyttere oppfylte kravet til Skytter.
knappen i bronse: A. N. Haukedalen, J.ohan Solbø,
Sigvart Voll, Olaf Skoglund, Per Merlie og Age
Pedersen. Referenten.

Godkjente verdensrekorder
Comite International de:s Spo:ds Silencieux har

godkjent følgende nye verdensrekorder i svømmi.ng:
Herrer:

200 m fri: 2,32,6, F. Larsen, Danmark, 15. april
1951 i Odense.

100 m bryst: 1,19,2, S. Kamerling, HoBand, 6. mai
1951 i Rotterdam.

200 m bryst: 2,53,9, S. Kamerling, Holland, 29. april
1951 i Rotterdam.

100 m. rygg: 1,22,6, S. Kamerling, Holland, 29. april
1951 i Rotterdam.

Damer:
200 m. bryst: 3,24,4, M. Van Hooven, Holland, 29.

april 19'51 i Rotterdam.
3 x 50 m medley: 2,08, Holland's lag, 29. apri11951

i Rotterdam.
(W. MaItog, M. V. Hooven, & T. Goetzee)

Ridekunst
En engelsk døv dame, som nylig var i Bf l'gen,

fortalt,e bl. a. at hun en gang skulle lære å d. 
Vi var flereI1ideelever .som var ute med ridelæl·eren.
Vi hadde hver vår hest, og red etter hverandJ:'l;, jeg
sist. Jeg hadde ikke noen øvelse fra før. Da jeg
syntes hesten min ,gikk litt til siden, ville jeg rette

på det, men jeg gjorde nok feil, for hesten gikk bare
enda lenger ut til ,siden. Jeg syntes det ville være
skam å rope på hjelp fra de andre, og jeg forlsatte
derfor å streve med å få hesten tilbake på rikug vei,
men det ble bare verre og v'erre. De -andre ble borte
for meg. Hesten min gikk i 'en helt annen retning.
Jeg var hjelpeløs. Jeg visste ikke hvordan jeg skulle
stoppe hesten, og jeg turde ikke hoppe ned, for
hesten var så høy og jeg kunne jo faHe U!Ilder den
og bli tråkket på også. Jeg var derfor nødt til å
bli sittende rolig. Det var ingen folk eller hus i nær
heten, men til slutt stoppet hesten ved en høysåte,
og jeg var reddet. Mens hesten stoag åt høy, klaI1te
jeg å komme ned.

Beste middel mot vorter
- Jeg haren vorte som jeg så gjerne vil bli kvitt,

. men ingen midler hjelper.
- Jeg skal gi deg ett godt råd. Jeg lærte av min

bestemor hvordan en skal bli kvitt vorter. - Du
skal gjemme en fleskesval på -ett sikkert-sted, og
når du har glemt hvor du gjemte fleskesvolen, for
svinner vorten med en gang.

- Tøys!
- Det er helt ,sikkert, det er mange som er blitt

kvitt vorter på den måten.
- Har du prøvd selv kanskje?
- Nei, jeg har aldri hatt vorter, men min bror

hadde en vorte da han var 6 år gammel, og så
gjemte han en fleskesval.

- Men han har jo fremdeles en vorte, og nå er
han 2'0 år.

- Ja, det er vik,tig, men han har i.kke glemt hvor
han gjemte fleskesvolen. Bare vent til han glemmer
det, så skal duse at vorten forsvinner. Bestemor
hadde god greie på slikt, og midlet er 100 p'l'osent
effektivt. Men min bror har så -god hukommelse.

«Tegn og '[ale»
utgis av Norske Døves Landsforbund.

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

Redaktør: Thorbjøm San der.
Forretningsfører: Albert Bre i t eig.

Kommisjonærer:
Oslo: Eivind Hegstad.
Bergen: Nils Gjerstad.
Trondheim: Håkon Hj. Otnæs.'
Stavanger: Karsten Samuelsen.
Drammen: Finn Johansen.
Kristiansand S.: Kåre Høgfeldt
Sarpsborg: Wilbert Marthinsen.
Gjøvik: Osvald Kleppe.
Helgeland: Olaf Foss.
Skogn st.: Arne Søraker.
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i meget stort utvalg for hverdag og >,'n
dagsbruk_ - Sommerdresser og herre
bJazers, lyse og mørke benklær og nikkers,
også for korpulente. - Guttedresstr og
guttenikkers.

Follestad &CO. A.s . Oslo
Storgaten 28, inng. Lybekkergaten.

r<t ~~(!S)3tnnn~ 4

r·'-~ ~ !.$'p
O"ltInRfDgt 'f'ltt'

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

--------------------------1---------------------

Sterkodder Mek. Verksted A.s

KRISTIANSUND N

Johan Larsen
Telt og Markisefab1·jkk

Gravene - Kristiansand S.

Telefon 2802

------------------------1

larsen &Reinertsen A.s
Pelsvare1'

KRISTIANSAND S.

Telefon 2580

JOHAN G. OLSEN

KRISTIANSA D S.

A. &C. Føreland

Emil Hamre

Karosserifabrikk og

Maskinverksted
Øvrebø pr. Kristiansand S.

Smie og Mek. Verksted

Telefon 2487

KRISTIANSAND S.

Kristiansands Trevarefabrikk

Telefon 1620

KRISTIANSAND S.

Firda Canning Co.

Kjøtt & Fiskehermetikk

MAL0Y



Jacob Odland S.S
SKIPSREDERI

Telefon 1316

HA UGESUND

Haugesund Mekaniske Verksted A.s
HAUGESUND

John K. Haaland &Co. A.s

HAUGESUND

Haugesund Kulldepot A.s

HAUGESUND

Olaf Haaland A.s
Maskin- og Jernvare

forretning

HAUGESUND

Vestlandske Stenindustri A.s
Innehaver: Brødr. Svendsen

Telefon 1062

HAUGESUND

Vennligst

støtt døvesaken .



Svein Strømberg &Co. A.s Oslo Urkompani A.s
Plasticfabrikk

M eta I l 1) are f a b rik k

OSLO

Førsteklasses reparasjoner

Karl Johansgt. 7 - Tlf.: 424406

OSLO

Manufaktur1Jarer og utstyrsvarer

Thv. Meyersgate 55

OSLO

J. S. Ording
Manttfaktttrforretning

SKI E N

Promenadecafeen
0. Slottsgt. 12 . Telefon 41 01 30

OSLO

larvik Andels-Potetmelfabrik

LARVIK

Harald J. Eklund
Glassmester - Speilfabrikk

Glasstiperi - Kunsthandel

Telefon 1725 - 1727

ARENDAL

Ole Berg A.s
Elektrisk forretning

Telefon 1704

ARENDAL

Arendals Stenindustri A.s
Kolbjørnsvik

Telefon 2308

ARENDAL

Sandvika Veveri A.s

HASLUM

Den ledende i manufaktur

Lund &Tallaksen A.s
J:\n gNS - en detalj

FREDRIKSTAD

A.s Slakterborgernes Fellessalg
Pølsefabrikk &

Hermetikkfabrikk
Sentralbord: 683430 . Grønland 18

OSLO

Albert Bøe
Etabl. 1886 - En gros og en detalj
Jern, jernvarer, malervarer, bygningrartik-
ler, rtøpegodr, rør, kraner, /JUmper, sag
bruksrekv,J sportsartikler, linoleum, ta.beler

LARVIK

1. Dahlberg
Blikkenslagerverksted

Telefon 1390

ARENDAL

Arendals Dampvaskeri &Kemisk Renseri

ARENDAL

Victor Andersen &Sønner
Møbelfabrikk

Telefon 2307

ARENDAL



fÅBRI KlltsALGiT
BERGEN

Brødr. Utkilens Rederi

BERGEN

BRILLER

OPtisk forretning - Kirkegt. 21

STAVANGER

Skal turen bli vellykket,
må utstyret være godt.

Alltid til din tjeneste.

Paul Hetland
SYKKEL & SPORT - SANDNES

God turI

ts Gyldenpris Fabrikker
(tidl. A.s Skjorteindustri)

Etabl. 1932

Fahrikcmt av «Spartaskjorten»

FOP.tA~

~~....
, "ESTLANDSVA~EN

P. Gilsvik &Co.
Sport & lærvarefabrikk

STAVANGER

Varemerke: «Bison»

1-------------------------------------1

OSlllund Halllre
BØKKERFORRETNING-

HAUGESUND

O. ~almo Cementstøperi
Telefon 2317

HAUGESUND

E. Hedegaard·Larsen
Damefrisør - Skjønnhets/l leie

Parfymeri

Strandgt. 152 - HAUGESUND

Edvin Gran ts

Fjelland . Torvet

HAUGESUND

Jernvarer og Kjøkkentttstyr

en gros

Manufakturforretning

HAUGESUND



Brødrene Stornes Mek. Industri

EGERSUND

Jørgen K. Torsøe
Telefon 2547 - Kontor 1692

KRISTIANSAND s.

Stavanger Jernindustri
Moderne mekanisk Verksted
Jernkonstruksjoner, platearbeid,
kjelereparasjoner, monteringsarbeid,
skipsreparasjoner, tekstilmaskiner
Tlf. 21731 - TIgr.adr.: Jernindustri
STAVANGER

Adolf Albrethsen
Møbelforretning

Telefon 1539

ARENDAL

Bjarne Hangeland
Slakterforretning

Telefoner: 2100 - 1270

KRISTIANSAND s.

Karl J. Salvesen
K;øtt & Pølsevareforretning

Telefon 3503

KRISTIANSAND S.

O. P. Drangsholt
Slakterforretning

Telefoner: 2553 - 2585 - 3292

KRISTIANSAND S.

Kr. Nordsveen
Assortert forretning

Stange st. - Telefon 61

Andersens Mek. Verksted
Maskin & sveiseverksted

Fabrikasjon av langhullsbore
maskiner - båndsager ro. m.
Telefon: 2352 - Privat: 2758

FLEKKEFJORD

O. Tronstad
Malerforretni11g

Inneh.: Brødrene Tronstad
Telefon 2732

KRISTIANSAND S.

Kristiansands Mek. Verksted A.s
Sentralbord 4400

Telegr.adr.: Verkstedet

KRISTIANSAND S.

Omdal &Hjemdahl
K;øtt- og Pølsevareforretl1ing

Telefon 2815

KRISTIANSAND S.

Otterdals Interessentskap
Sagbmk - Høvleri - Trevarefabrikk

Telefon 2238

KRISTIANSAND S.

R. Smedstad
Fotograf

Telefon 2141

KRISTIANSAr-..ro S.

Sigurd Eikenes A.s
Kolonial - Glass - Stentøy

Telefon 6735

VENNESLA

Ringstads Pølsefabrikk A.s
Pølsefabrikk - Hermetikkfabrikk

Fryseri - Slakteri

STRANDA



Sandnes Støperi

SANDNES

JON ASøcLÆ No- SAN ON ES
Norges største sykkelfabrikk - 500

arbeidere og funksjonærer

1--------------1----------------1

P. Høivold Mek. Verksted ~
Telefon 1707

Privat 3324

Kristiansand S.

Sit Vest-Agder Melkesentral
Avregnrngskontor, tlf. 2930

Salgsavdeling for smør

og ost, telefon 3022

Elvegt. 52a - Kristiansand S.

Sørlandskomfyren ~
Telefon 1844

ARENDAL

STAVANGER

P. A~ Halvorsen &Søn
Aut. Rørlegger og

Rørhandel

Handelsstandens gård

T.H.: 1416 - 1045 - 3238

ARENDAL

Anrlås Begravelsesbyrå
Inneh.: Anton og Thorvald Andås

Kister - svøp - tepper

Ordner alt ved begravelser og
bemasjoner. - BestiJlinger mottas
på gravmonumenter
Anton Andås bolig: 4689
4689: Thorvald Andås bolig

Tdefon 1254

KRISTIANSAND S.



Aalesund & Møre Privatbal1k
ALESUND

Brødr. Aarsæther A s

AL ESUND-NOR \Y/ A Y

Betongbygg Ah
INGENIØR- OG ENTREPRENØRFORRETNING

Kristiandsand s.
Telefon sentralbord 4000

Sandnes Avdeling
Telefon61127

AEKLAMETRYKK AlS. BERCEN


