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"Store forhold"
De Forente stater er et fantastisk land. Enormt i ut
strekning - fra norsk klima i nord til tropisk klima
og evig sommer i syd. Et rikt og velutviklet hjem for
over 160 millioner mennesker. Når det gjelder indu
striell innsats, vet vi jo fra krigens år at den kan nå
det eventyrlig"e. Det er klart at et land som U. S. A. er
på praktisk talt alle områder en «gullgruve» for hande
lens menn, vitenskapsmenn og andre som Ønsker å for
nye og utvide sin interessesfære, og skape grobunn for
framdrift og bedre og rommeligere kår i eget land. En
kan derfor med rette si at De Forente stater - som i
pionerenes år - fremdeles er det forjettede eventyr
land som lokker med sine enorme muligheter. Det er
bare den. betydelige forskjell at i våre dager er emigra
sjonen ikke lenger enerådende. Flere og flere nytter na
høvet til kortere reiser, forretningsreiser og besØks
reiser og nyter på den måten i like hØY grad godt av
eventyrlandet der vestenfor Atlanteren.

EN LENGERE SJØREISE ER HVILE, HYGGE OG REKREASJON
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Nu ringer alle klokker mot sky,

det kimer i fjerne riker;

hver søndagsmorgen høyt på ny

stor glede mothimlen stiger.

Det toner med lov og pris og bønn

fra jord mot paradishaven ;

det var en søndagsmorgen skjønn

vår Frelser sto opp av graven.

For oss han i gravens dyp steg ned;
han gikk til de dødes rike;

til livet med stor herlighet

han ville for oss oppstige.

All verdens glede begravet lå;

nu frydes vi alle dage;

den glede søndagssolen så,

den har i verden ei make.

Der satt en engel på gravens sten,

blant liljer i urtehaven ;

han pekte med sin palmegren

'hvor Jesus sto opp av graven.

Og der ble glede på jorderik,

lik gleden iengles himmel;

livskongen løfter opp med seg

til livet sin barnevrimmel.

Guds barn skal holde med engler bønn,

med jubel i paradishaven;

det var en søndagsmorgen skjønn

vår Frelser sto opp av graven.

Ingemann

~::::::===============



PL IK T
Plikt er et ord som vi i regelen ,bruker når vi

snakker om mindre behagelige ting, ting som
enten vi selv eller andre har liten lyst til å
gjøre. «Jeg må gjøre det - det er min plikt»)
eiler «det er din plikt å gjøre det», sier vi.

Det er mange mennesker som later til å tro at
de ikke har noen plikter. Vi treffer ofte på slike
mennesker. De overlater alt som de selv ikke
har lyst til å gjøre til andre. De sier gjerne:
<~Det vedkommer ikke meg - du får gjøre det
selv». Slike mennesker er ansvarsløse. De er
ikke voksne.

Som mennesker i et samfunn - mennesker
som er samlet i fellesska'p under bestemte lover
og et felles styre - har vi alle visse forpliktel
ser. For 3000 år siden kunne en kanskje si med
god samvittighet at «den og den tingen ved
kommer ikke meg», men tidene er blitt meget
forandret siden den gang. I -dag har et hvert
normalt menneske en mengde plikter. Det er
ting vi må gjøre hvis vi vil bli betraktet som
bra og nyttige mennesker. Dersom vårt land
f. eks. blir angrepet av et annet land, er det vår
plikt å gjøre hva vi kan for å forsvare vår
familie, vårt hjem - vårt fedreland. En som
ikke gjør det, blir straffet. Han blir straffet
fordi han ikke gjør sin plikt. Det er også vår
plikt å hjelpe mennesker som har det vondt,
men vi kan ikke bli straffet hvis vi lar være å
hjelpe dem. Å hjelpe mennesker som har det
vondt, og mange andre ting vi bør gjøre, kaller
vi moralsk plikt. Vi føler at vi bør gjøre det,
selv om vi ikke er nødt til det.

Det er den moralske plikt som oftest blir for
sømt. Vi behøver ikke å gjøre det og det. Vi kan
ikke bli stra~fet ved en domstol her på jorden
fordi vi unnlater å gjøre det vi moralsk sett er
forpliktet til. Det er i hvert fall svært sjelden.
Den eneste straffen vi kan få, er dårlig samvit
tighet, men mange av oss - alt for mange 
venner seg til å bli ufølsomme overfor samvit
tigheten. De er harde; vi sier de er samvittig
hetsløse, hjerteløse, skrupelløse. Slike mennes
ker er en plage for sin omgangskrets - for
samfunnet.

Noen av våre moralske plikter har vi i for
eningslivet. Når vi er blitt opptatt som medlem
mer aven forening, er det vår moralske plikt å
gjøre vårt beste for å støtte foreningen så godt
vi kan. Det er på ingen måte nok at vi betaler
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kontingent. Foreningen er et lite samfunn. Den
bar et bestemt formål. Og innen foreningen er
det nødvendig at alle ,hjelper til med å nå målet.
I døveforeningene er det mer nødvendig enn i
andre foreninger. Vi døve føler oss mer knyttet
til vår forening enn andre foreningers medlem
mer. Derfor blir også arbeidet i døveforeninge
ne mer krevende, og dette krever til gjengjeld
større innsats av medlemmene. Dessverre later
det til at så mange ikke forstår dette. De forstår
ikke at de har moralske :f'orpliktelser. De beta
ler sin kontingent, og mener så at de har gjort
hva en kan forlange av dem. Når de blir bedt
om å gjøre noe for foreningen, kan de si: «Det
vedkommer ikke meg!» - Slikt er galskap! 
Det er et stort ansvar å være menneske. Det er
et enda større ansvar å være et døvt menneske!
Ingen døv har lov til å si at en ting som ved
rører hans forening, hans klubb eller en organi
sasjon han står tilsluttet, ikke vedkommer ham.
De klubber, foreninger eller forbund vi er med
lemmer av vedkommer oss i høy grad. Det er
vår moralske plikt som medlemmer å gjøre hva
vi kan for dem.

La oss døve se det som vår plikt og vårt mål
å gjøre våre foreninger sterke. Likeså må vi se
det som vår plikt å styrke det forbund våre
foreninger står tilsluttet, Norske Døves Lands
forbund, og vårt eget blad, Tegn og Tale. Det er
vår moralske plikt. De som ikke vil - de som
sier eller tenker: «Det vedkommer ikke meg»
- er ansvarsløse mennesker som ikke forstår
hva plikt er.

Red.

Verdifull sans

I Amerika regner en med at hørselen er verd
20 000 dollars pr. 'person. Om det betyr at vi
døve kan føle oss 20000 dollars fattigere enn de
hørende, er ikke derfor påstått. Om vi hadde
hatt hørsel, hadde vi jo allikevel ikke hatt
anledning til å selge den. Det sørgelige er at
dersom hørselen ble salgbar vare, ville det falle
temmelig dyrt å anskaffe seg den. En annen
ting er at en med hørsel lettere ,kan oppnå bedre
lønnete stillinger, men vi døve har faktisk svært
lite å klage over i så måte også. De fleste (eller
skal vi si alle) lasaroner er hørende -- dette må
en lar all del ikke misforstå derhen at alle
hørende er lasaroner!!!!



Sverige skal få døve prester!
Et banebrytende arbeid for å åpne veien til intellektuelle yrker

også for døve, settes nå i gang

Følgende artikkel, som bør ha den
aller største interesse for alle døve
også i Norge, hitsetter vi fra «i[)øvas
Tidskrifb>.

Nå har et forslag kommet fram, som er en
første begynnelse for å muliggjøre for døve
ungdommer som har lyst og anlegg for studier
åfå undervisning også i intellektuelle yrker.
Som kjent har det vært dårlig stell med sådant,
og alle døve, uansett om de har hatt anlegg for
åndsar.beid, har vært nødt til å velge et hånd
verk. 'Dette har medført at de ikke har kunnet
følge sitt kall. De er kommet på feil plass i livet.
- Det er bare en gammel fordom at døve ikke
kan bli annet enn kroppsarbeidere. Dette visel~

bl. a. tydelig det faktum at Amerika har egen
høyskole for døve, med mange elever, og disse
kan få undervisning i nær sagt hvilket intellek
tuelt yr,ke de ønsker, hvoretter de etter endt
skolegang kan få tilsvarende stillinger. il Ame
rika kan en eksempelvis finne døve prester,
lærere, arkitekter, ingeniører, apotekere o. likn.

Men det er best jeg beretter om hvordan
dette forslag som her skal behandles er fram
kommet og hvilke muligheter det byr på. 
Her, i soknet Hidinge, har vi en ung og energisk
prest, pastor Melin. Han og hans hustru har
beæret min hustru og meg med sitt vennsk;ap,
og vi omgås nokså ofte. Herunder har også de
døves vanskeligheter med åndelig å kunne gjøre
seg gjeldende og få undervisning i intellektuelle
yrker kommet på tale, og av interesse for saken
har presten forhørt seg om forholdene.

Så en dag kom pastor Melin til meg med e~

forslag om at vi skulle arbeide sammen om ut
forming av et forslag som av stiftets represen
tanter skulle forelegges det da tilstundende
kirkemøte i Stockholm. Tiden var knapp, så vi
måtte skynne oss. Pastor Melin ,påtok seg å
snakke med domprost Lundstrøm om saken, og
denne stilte seg meget forståelsesfull til forsla
get. Dette forslag gikk ut på at der gjennom
sUpendier skulle muliggjøres for studiebegavete
døve ungdommer å få studere til prester i den
svenske statskirke, for at de etter å ha fått
dispensasjon skulle kunne prestevies og kanskje

først bli hjelpeprester, hvoretter de ved frafall
av de faste prester kunne bli fast ansatt.

Forslaget ble godt mottatt av kirkemøtet, og
formannen i Diakonistyrets hjelpevirksomhet
for døve, biskop J onzon i 'Luleå, lovet å ordne
med stipendier når noen unge døve med evner
og anlegg har anmeldt seg, og disse skal da få
studere gratis pr. korrespondanse, først til stu
denteksamen og siden til teologisk kandidat
eksamen. Man anså det å være en fordel å få
døve prester, slik at det kan bli bedre forståelse
mellom den døve menighet og dens prest. Da
kan f. eks. ikke slike forhold som der nå faktisk
er, ved at en prest ikke kan gjøre seg særlig for
ståelig overfor de døve før han har gjennom
gått en omfattende leksjon i ,bruk av tegnspråk
(som det i virkeligheten tar årevis å sette seg
tilstrekkelig grundig inn i) forekomme.

Så gjensto det å ordne med hvordan undervis
ningen skulle 'planlegges, hvorfor jeg kom i
kontakt med Hermods korrespondanseinstitutt i
Malmø. :Dette korrespondanseinstitutt er det
eldste og fornemste i sitt slag, og det har den
største erfaring på området. Gjennom direktør
Gustaf Carne fikk jeg et meget optimistisk
;brev. Han hadde gode erfaringer med hensyn til
de døves muligheter for gjennom korrespondan
se å ta studenteksamen. Han kunne til og med
påvise et eksempel der en døv hadde fortsatt
studiene til filosofisk kandidateksamen og
senere fortsatt som lærer i matematikk ved
Hermods korrespondanseinstitutt siden 1938.

Slik står saken nå. Vi døve bør være takknem
lig for pastor Melins varmhjertete initiativ.
Dette er et forsøk på å «bryte isen» og gi de
døve samme muligheter som de hørende når det
gjelder fag og stillinger der manglende hørsel
ikke legger særlig hindring i veien. Interesserte
ungdommer ,bes anmelde seg hos undertegnete.
De må vedlegge vitnesbyrd for god oppfattelses
evne samt attest for lyst og anlegg for studier.
Vedkommende bør være fra gode hjem og ha
attest for god vandel. God tale- og avlesnings
ferdighet er en fordel, men dette kan jo oppøves.

Direktør Carne skriver i brevet bl. a.: Natur
ligvis finnes det muligheter for døve personer,
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som har tilstrekkelig energi og begavelse, til pr.
korrespondanse å arbeide seg fram til student
eksamen, for siden å kunne studere til prest
eller utdanne seg i hvilket som helst intellek-
tuelt yrke vi er beredt fil å gjøre alt hva vi
kan for disse. Som tidligere nevnt, snakker jeg
av erfaring, da vi tidligere har vært i kontakt
med sådanne. Gjennom utdannelse økes ikke
bare deres muligheter til å ta hånd om seg selv,
men de får også langt større tilfredsstillelse i
livet og kan gjøre en større innsats i sitt dag
lige forehavende, dersom de kommer på rett
plass i samfunnet.. ......

Det finnes jo mulighet for interesserte til å
studere andre ting enn teologi, og undersøkelser
skal foretas angående muligheten til å få hjelp
også til sådanne studier. Studiepengene utgjør
omkring kr. 2500, fra utgått barneskole til
studenteksamen, og de bør kunne betales etter
som det faller for den enkelte. Mange er blitt
studenter ved å studere i ledige stunder ved
siden av arbeidet.

Jeg vil herved oppfordre alle studiebegavete
ungdommer til ikke å ha mistro til seg selv og
holde seg unna fordi de er redd de ikke skal
klare det. Likesom i alle andre forhold er be
gynnelsen verst, siden øker interessen ettersom
en lærer mere. Noen bør føle det som en æres
sak å foregå med et godt eksempel for de mer
tilbakeholdende. Lykkelig avsluttede studier gir
en stor tilfredsstillelse og mulighet for å nå en
bedre stilling i livet. Send inn anmeldelse sna
rest, for det er ikke godt å vite hvor lenge dette
generøse tilbud om studiehjelp står åpent. Vi
må «smi mens jernet er varmt».

Lars Bjørn) Lannabruk.

Vi har faktisk aldri vært i tvil om at døve
kan oppnå en rekke stillinger som i dag anses
forbeholdt de hørende. Det er i'!titiativet som
mangler i så katastrofal utstrekning. Her i
Norge har det alltid vært, og er det, bare stadig
snakk om hva døve kan bli til. Alm skole for
videre teoretisk utdannelse har, så vidt vites,
ikke brakt noe resultat med hensyn til å bringe
de døve videre i intellektuell retning. Hvem stu
derer videre? - Betegnende for det hele er at
vi må til andre land for å finne initiativ. Og
aller mest betegnende er det vel at det hverken
kom fra døveskolens tolk eller døveprestene. En
ganske alminnelig prest fikk interesse for saken
- - og vips - - veien var åpen. Kanskje noe
å tenke på - jeg tror det!

Thorbjørn Sander.
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Det samme under
Det samme under og de samme ord
flyr vingelette over vårens jord.
J a, kan det annet enn med undring dugge
ditt øye, selv om du har sett det før:
En vår igjen! En vår i svøp og vugge,
kastanjeknoppene bak grønne slør!
På fine, gule silkepoter lister
seg kattepusene langs seljekvister.

Det lukter bråtebrann - og gnisters føyk
slår opp fra jordene i eim og røyk,
og grøftekanten flekker løvetannen!
En annen bristeferdig, gul mongol
har stukket hestehoven frem, mens pannen
har gyllen glorie - se, sol ved sol!
Den står og skinner lykkelig og lekker,
og speiler glorien i blanke bekker.

Ja, det å gjenoppstå av høstens frø
og spire bort fra det som måtte dø,
er meget mere enn en gartnergåte !
Enn ikke våren selv forklarer den,
om den på samme evigskjønne måte
tar hele leksen om og om igjen!
Du kan som vidne bare underskrive
at våren er oppstandelsen og livet.

Omkring deg spirer det av skudd og sed,
men frøets gåte må du svimle veu:
at livet lot seg i et frø forskanse
beredt til storm mot nye moderskjød
for å forhindre at dets gang skal stanse,
for alt er rede til den siste død -
det er et under, som i underbarhet
blir dobbelt underlig i vårens klarhet.

Vår jord, en vandrer omkring solens bål,
har intet annet enn naturens mål
og lov å følge, ingen andre planer
enn denne ene: å berede vår
og sommer om igjen til høstens baner,
en vei til hvilen som naturen får!
Slik er vel jordens eget liv som stjerne
innsirklet underlig i frø og kjerne!

Herman Wildenvey.
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KONGRESSNYTT
Forberedelsene til VII. Nordiske Døvekon

gress er i full gang. Det er mange ting som må
ordnes på forhånd for at alt skal gå etter ønske.
Der er mange komiteer, og alle har rikelig av
oppgaver som de går inn for å løse til alles til
fredshet.

En spesiell glede er at H.K.H. kronprins Olav
har lovet å være kongressens høye beskytter.
Også andre har vist kongressen stor oppmerk
somhet. Oslo kommune innbyr til mottaking i
Rådhuset. Universitetet har overlatt oss rom
til forhandlinger og kontorer.

Den første begynnelse til nordiske døvekon
gresser, var i grunnen Oslo Døveforenings 25
års jubileum i 1903. Da hadde mange døve fra
nabolandene funnet veien dit. Og de fant at det
ville være naturlig å komme sammen oftere.
Den første kongress ble holdt i København
1907, den annen i Stockholm 1912, den tredje i
Trondheim 1924, den fjerde i Helsingfors 1929,
den femte i København 1934, og den sjette i
Stockholm 1947. Tilslutningen ha;r vært god, og
det viser at der er et behov for å komme sam
men til forhandlinger og fest.

Når vi ser på sakslisten fra kongressene, ser
vi at de samme sakene tildels går igjen. Sam
taleile viser også at man ikke er kommet like
langt i våre land når det gjelder skoler og
sosiale spørsmål. Vi
har mye å lære av
hverandre. Og når vi
slik kommer SaJmmen,
k,an mange spørsmål
:belyses. Og etterpå
k·an vi arbeide vi
dere i våre hjem
land for å bedre for
ståelsen av de døve
og hjelpe de døve til
en plass i solen.

Vi nevner her en
del av emnene som
har vært diskutert:
Undervisningen i dø
veskolene. Arbeidet
for de mer begavete
- og for de mindre
begavete. Yrkesopp
læringen. De døves
sosiale fOlIhold. Døve
håndverkere som fag-

lærere på skolene. Felles nordisk tegnspråk.
Kjørekort for døve. Døv - døvstum.

I forbindelse med kongressen, blir der skyt
ter- og idrettskonkurranser. Likeså blir der
antakelig sjakk-turnering. net er sunt å møtes
til edel kappestrid. Dette har en egen evne til å
sveise deltakerne sammen. Vi gleder oss til å se
de døves framgang også sportslig.

Oslo har alltid vært en populær kongressby,
og kan glede seg over en stor strøm ,av turister
fra alle verdensdeler. Sommeren byr som regel
på -en behagelig temperatur med stabile vær
forhold. For turister er byen oversiktlig og lett
å ta seg fram i. Kongressdeltakerne vil føle seg
hjemme i den sentrale bydelen hvor de fleste
arrangementer finner sted.

I utstrekning er Oslo den fjerde største i vel'·
den, etter New York, London og Kiruna. Men
den største delen av området er skog og dyrket

.mark. Det høyeste punktet er 630 m. o. h. Oslo
har 438 000 innbyggere.

Oslo er landets kongeby og administrasjons
sentrum. Og det er en livlig trafikkby. Mange
severdigheter gir byens gjester rik anledning
til avveksling. Vi nevner Akershus festning og
slott,som setter oss tilobake til byens og landets
eldste historie. Det berømte Vigelandsanlegget
i Frognerparken, med det største skulpturarbeid

Fra Haugsdalen pr. Bergen
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som noensinne er kommet fra en enkelt kunst
ner, og byens museer med de gamle vikingskip,
polarmuseet og skimuseet i spissen. Vi kan
love alle som kommer at de vil finne noe av
interesse.

Kongressens velferdskontor vil hjelpe enhver
med opplysninger og råd for full utnytting av
Osloturen. Mange vil sikkert kombinere den
med en turistferd i Norge. Alle utlendinger vil
her få gratis bistand med planlegging og billet
ter og hotellplass. net er rik anledning til syk
kelturer, fotturer og kombinerte rundreiser med
båt, buss og jernbane.

Kontingenten er nå satt til ,kr. 60.-. I dette
beløp er tatt med alle arrangement under kon
gressen. Der er anledning til å sløyfe ett eller
flere arrangementer, etter ønske. Da får man
fradrag i kontingenten. Innmeldingsavgiften er
kr. 25.-. Av dette betales intet tiLbake.

I disse dager sendes programmene med inn
bydelse ut. Vi håper at riktig mange sender sin
innmelding. Jo fler vi kommer sammen, jo gla
dere vi blir.

Vel møtt i Oslo 28. juli-l. august.
PressekomiUien.

Aprilspøk på skolen

Som vanlig drev vi og narret hverandre
aprilsnarr på skolen en 1. april. Mange snakket
om at de gjerne skulle narre selve bestyreren.
Husmoren og inspektrisene hadde allerede blitt
narret etter noter. - Men det var så sin sak å
forsøke seg med selve bestyreren, spesielt i et
tilfelle som dette når det gjaldt selveste bestyrer
Anderson. Det lot ikke til at noen var så modige.
- Jo, sannelig var det en som ville, sikkert i
det forfengelige håp om å vekke alles beundring
og bli sett opp til som en helt. Han var så ner
vøs at han virket helt naturlig. «Jeg har knust
et vindu - - om forlatelse,» fikk han fram.
Bestyreren begynte en liten skjennepreken.
men plutselig ropte gutten: «Aprilsnarr!» Vi
andI1e turde ikke se opp engang. - Bestyreren
gikk ganske fort. - Men en stund etter fikk
gutten beskjed om å innfinne seg på kontoret.
Da ble han temmelig blek. Nå skulle han nok
få navnet i «svarteboken». Det viste seg heldig
vis for gutten at bestyrer Anderson bare ville
gjengjelde aprilspøken, og det var den gangen
en glad gutt som forlot kontoret.

STØTT DØVESAKEN!
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Fordøvelærere
I en artikkel i siste nr. av dansk «Døvebladet»,

peker hr. Børge J. Olesen på enkelte svakheter
ved døveundervisningen. Bl. a. mener han at den
vanlige taleundervisning i skolene er helt for
kastelig. Læreren og elevene leser i kor, og en
mener antakelig derved å lære opp elevene til å
snakke. Men i slike tilfelle lærer ikke elevene
noen ting. De bare bruker munnen og ramser
opp det som står i boken eller det de har lært
utenat, uten å tenke eller forstå meningen med
hva de sier. Læreren burde heller la to og to
elever snakke sammen uten tegn, altså under
lærerens kontroll. Da ville de bli nødt til å tenke,
lage setninger selv og dermed utvikle språkfor
ståelsen.

Det later til at hr. Børge Olesen her er inne
på noe som kan få stor betydning for undervis
ningen ved døveskolene. Faktisk later det til at
skolene i mange tilfelle går inn for å lage auto
matiske snakkemaskiner av elevene. Det er vel
ingen kunst å lære utenatlekser eller lese opp
aven bok. En behøver i slike tilfelle hverken å
forstå eller tenke over innholdet. Verre er det å
lage setninger selv, og dette klarer da også bare
en liten brøkdel av de døve på noe bortimot til
fredsstillende måte etter 8 års skolegang. Etter
skoletiden får de ikke særlig nytte av at de' kan
lære utenatlekser og lese aviser eller annet
lesestoff, dersom de ikke forstår innholdet. Det
er en ting å lære bokstavene å kjenne - en helt
annen og langt viktigere ting et det å kunne
bruke dem og sette dem riktig sammen i ord og
setninger på egen hånd. Meget ville sikkert bli
vunnet i språklig henseende dersom alminnelig
samtale kunne inngå i undervisningen ved døve
skolene som obligatorisk fag. Dette fag burde
faktisk få den bredeste plass i undervisningen,
det er jo nettopp på grunn av mangel på sam
tale - selvstendig bruk av ord - at de døve,
i hvert fall de døvfødte, i nær sagt alle tilfelle
står atskillig tilbake for de hørende. De kan ha
gode evner og på tegnspråket ,kan de kanskje
uttrykke seg perfekt, men dette hjelper dem
ikke i dagliglivet. På arbeidsplassen, i hjemmet,
eller blant hørende venner kan deres evner
meget vanskelig komme til sin rett - de blir
lett regnet for analfabeter, til tross for 8 års
skolegang eller mer. Det er meget mulig at
Børge Olesen har funnet årsaken.
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JDUIM\ SOM\ lEN GAs
De fleste kjenner uttrykket «Dum som en

gås». Vi har kanskje selv mange ganger sagt om
en eller annen pike eller d3JITle at «hun er dum
som en gås», eller «hun er en dum gås». Det
betyr selvfølgelig ikke at gutter og menn er så.
meget klokere enn piker og damer. Og det er
ikke noen pene uttrykk. Men uttrykkene er alt
så meget godt kjent. Derimot er det kanskje
ikke så mange
som kjenner til
hvordan en gås
er og hvordan
den lever. En
gås kan også
være årsak til
mange merke
lige og morsom
me hendelser.
Jeg har person
lig -kjent gåsen
som er aVlbildet
her meget godt,
og jeg vil gjerne
fortelle litt om
den og bekjent
skapet med den.

Det var under
krigen da det
var matknapp
het. På mange
måter var vel
matknappheten
mindre følsom
på landet enn i
byen, men også på landet gikk en inn for den
berømte «matauk» (mat-øking, altså mat en
kunne få tak i utenom rasjonene). En av mine
søstre ville også gå inn for matauk. Hun hadde
spart seg opp noen penger, og nå ville hun spe
kulere. Hun gikk til innkjøp av et gåse-egg. Et
gåse-egg er omtrent 4 ganger større enn et
hønseegg, og under krigen kostet et gåseegg
nokså meget. Men min søster trodde så sikkert
det skulle bli en gås ut av egget, og en gås ville
hun ha. Et egg var jo også billigere enn en gås.
Vi andre i familien var ikke så sikre på at det
ville komme noen gåsunge ut ,av egget. Det er jo
vanlig at det slett ikke blir kyllinger av alle
hønseegg, og derfor trodde vi det samme var
tilfelle med gåseegg.

En vakker dag kunne vi imidlertid alle kon
statere at en gul og langhalset gåsunge var
kommet til verden. Selv hadde jeg aldri sett
noen gåsunge før, og jeg hadde nesten trodd at
den skulle se ut omtrent som gåsungene på
trærne om våren. Derfor ble jeg temmelig for·
bauset over resultatet. Og gåsungen var i grun
nen stygg, hvis den skulle sammenliknes med

en kylling. Den_
så ut som en
kylling med sji-
raffhals, og
dessuten virket
den med de sto
re føttene med
svømmehud
som en liten
dame med sko
nr. 47. Det var
ikke så vakkert.

Etter noen
dager begynte
gåsungen å bli
enda styggere.
Og den var
voldsomt skit
tenfeldig. Den
manglet full
stendig ordens
sans. Drikke
koppen brukte
den som stillas
til å titte over
kanten påkas

sen hvor den oppholdt seg. Det resulterte selv
følgelig i at koppen veltet nesten like fort som
vi fylte den. Og så gikk vi i redsel for at den
skulle tørste i hjel. Den spiste og drakk meget
stygt. Det så ut som om halsen dens var så
lang at gåsungen ikke kunne få nebbet under
kontroll. Den stakk nesten hele hodet ned i van
net eller melken når den drakk. Og så ventet vi
at den når ,som helst skulle drukne. Derfor syn
tes vi at vi måtte passe 'På når den skulle drikke.

Gåsungen ble snart medlem av familien. Den
spiste voldsomt, men etter hvert gikk den over
til helt å bli vegetarianer. I begynnelsen er det
nemlig alminnelig å gi fjærfe-unger f. eks. kokt
egg. - Gåsungen vokste altså også fort, meget
fortere enn en kylling, men så skulle den jo
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også bli gås og ikke høne - for det var en kvin
nelig (omfodatel'se) gåisunge vi hadde fått. Den
var ellers ikke særlig kvinnelig. Stadig lot det
til at den ikke visste hvordan den skulle bruke
nebbet. Jeg begynte å undres på om det kom av
at den ikke hadde noen voksne gjess å lære av.
Av og til tenkte jeg også at gåsungen i grun
nen var dum som en gås. Men jeg trodde likevel
at dens klossethet kom av at den ikke hadde
noen fOI1biIder. Jeg tenkte da på hvor meget
strev mødrene pleier å ha med å lære barna å
spise pent. Men jeg syntes ikke jeg kunne be
gynne å oppdra gåsungen. Først og fremst for
di jeg ikke kjente til hvordan voksne gjess opp
fører seg.

Gåsungen vokste altså fort, men jeg måtte
snart ta avskjed med den for et halvt års tid.
J eg skulle på skolen. igjen. - Men jeg fikk brev
med beskrivelser av hvordan gåsungen hadde
det. Den hadde det alltid riktig godt og var
frisk som en fisk. Og gress, poteter og annet
passende å tylle maven med, fikk den så meget
den orket.

Da jeg igjen fikk se gåsungen, var den ikke
leng~r gå'sunge. Den var blitt voksen og en rik
tig nydelig gås. Den var nå kritthvit og fin.
Fjærene lå glatte og skinnende. - En riktig
nydelig frøken, tenkte jeg - men jeg forandret
mening da jeg fikk se hvordan den gikk. En
gås er jo ikke noen landkrabbe. Den er egentlig
og for bestandig en svømmefugl, og derfor har
den også annerledes føtter enn «folk flest». De
er ikke beregnet for nylons og nette damesko.
De er beregnet til å svømme med. nen ellers så
nydelige gåsen vraltet avsted med stort besvær.
Stjerten og hele gåsen for øvrig svingte hit og
dit for hvert skritt gåsen tok. Det var som om
den måtte hvile det ene benet og likesom veie
det andre ;benet framover. Det var slett ikke
noe nydelig syn, selv om gåsen ellers var
nydelig.

Jeg hadde hørt og lest så meget om hvor lite
det nytter å skvette vann på gåsa. Når en gjør
et forgjeves forsøk :på noe, sier vi at det er
«som å skvette vann på gåsa». Nå ville jeg selv
se hvordan det er å skvette vann på gåsa. FøJ'lSt
tok jeg litt vann i hånden, men noe kom i veien,
slik at vannet rant bort mellom fingrene mine.
Likevel gjorde jeg som om jeg skvettet vann på
gåsen, uten å tenke over at det ikke var noe
vann i hånden min. Gåsen reiste seg og flakset
med vingene. Den ble visst skremt. - Jeg tok
så en øse full av vann og slengte på den. Resul
tatet ble akkurat det samme. Gåsen reiste seg
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og flakset med vingene. - - Jeg ble litt be
tenkt. Nå måtte jeg eksperimentere. Da det
straks etter kom en høne :bort til meg, skvettet
jeg vann på den også. Resultatet ble ak,kurat det
samme. Men hønsene hjemme var litt mer sky
enn gåsen, i hvert fall overfor meg, og derfor
flakset hønen et stykke lenger enn gåsen. - Jeg
satte meg ned og tenkte over hvordan det i
grunnen er å skvette vann på gåsa. Men noen
dager etter kom det et kraftig regnskyll. Da la
jeg merke til at hønsene ,ble så pjusket, altså de
som var for dovne til å skynne seg under tak. De
,ble tydeligvis riktig våte. !Men gåsa gikk ute i
regnet som om den ikke merket at det regnet.
Og den så slett ikke våt ut. Den oppførte seg
som om den skulle være bergenser, i hvert fall
slik som jeg forestilte meg bergenserne. Jeg be
gynte å forstå hva en mener med uttrykket å
skvette vann på gåsa. En kan altså arbeide i sitt
ansikts sved og med de alvorligste hensikter om
å gjøre gåsen våt. En kan øse bøtte etter bøtte
med vann på gåsa - det nytter 1ikevel ikke 
gåsa blir ikke våt. Vannet preller av den «som
vann på fiåsa».

Tiden gikk, og snart begynte vi for alvor å
synes synd på gåsa som aldri hadde selskap
med noen 'andre av sin rase. Særlig var det tungt
for min søster å se på hvor ensom gåsa var. Det
var jo også min søster som hadde hele ansvaret
for gåsas ve og vel. Og min søster var som kvin
ner flest. Hun leste Roman-Journalen og Ro
mantikk og føljetongene i ukebladene. Hun
hadde derfor fått det bestemte og meget roman
tiske inntrykk at «to må man være til hverdag's
og fest - slik er det nå en gang og passer seg
best». Etter sikkert lang overveielse, besluttet
hun derfor å kjøpe en gasse. Og dagen opprant
da vår gås fikk selskap. Det var en ren Errol
Flynn-type, hortsett fra at gassen manglet den
forførende mustasje. - Gåsa vår var imidlertid
ikke så nøye på det. Den så i nettopp denne gas
sen den eneste rette, og godt var det for alle
parter. Det ble kjærlighet ved føJ'lSte blikk. Og
snart ble det et virkelig nydelig par av dem.
Jeg vet ikke hvor lenge de var hemmelig forlo
vet først, men det spiller heller ikke noen rolle.
Hovedsaken er at de levde utmerket s'ammen.
De riktig gasset seg.

En ting hadde jeg lenge gått og tenkt på.
Gjessene er jo svømmefugler, og de skal derfor
gå i vannet og oppholde seg der for det meste.
Jeg undret meg på om det ikke ville være best
å gi dem mulighet til å komme i sitt rette ele-
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Hvor skal jeg henvende meg?
I vår tid med massevis av offentlige (kommu

nale) kontorer, er det ofte vanskelig å vite hvor
en skal henvende seg for å få råd, veiledning
og hjelp. En føler seg ofte hjelpeløs og går ofte
til feil kontor eller person. 'Det kan derfor være

Når det gjelder spørsmål om:

Adopsjon av 'barn .

Akkordforhandling, konkurs ..

Alderstrygd .

Alkoholmisbruk .
Arbeidssøknad .
Arbeidsledighetsbidrag .
Arv .

Arveavgif.t .
Barn utenfor ekteskap ..

Barnetilsyn .
Barneforsorg ' ..

Begravelsesbidrag .
Blinde-hjelp .
Bolig-lån ..

Boligforhold (helsefarlige) ..
Branntakst ..

Bureisingslån

Dødsfall-melding .
Døve ·barn ..
Edruelighetsarbeidet ..
Ekteskap, vielse .

Farskap ..

Farskapssak ..

av stor nytte å vite hvor en skal henvende seg,
hvem en skal oppsøke, når det gjelder både det
ene og det -annet. Forhåpentlig vil en sådan for
tegnelse vært til stor hjelp for mange av leserne.

- skal en henvende seg til:

Fylkesmannen eller i særlige tilfelle Justis
departementet, Oslo.

Skifteretten, som er sorenskriveren på landet og
byf.ogden eller særlige skifteforvaltere i
byene.

Søknad om alderstrygd framsettes' for alders-
trygdnemnda i bostedskommunen.

Edruelighetsnemnda i kommunen.
Arbeidskontoret i kommunen.
Arbeidsledighetstrygden i kommunen.
Skifteretten, som er sorenskriveren på landet og

byfogden eller særlige skifteforvaltere i
byene.

Lensmannen på landet og ellers skattefogden.
Bidragsfogden, som er lensmannen på landet og

særlige bidragsfogder i byene.
Vergerådet og Helserådet i kommunen.
Bidragsfogden, som er lensmannen på landet og

særskilte bidragsfogder i hyene.
Forsorgsvesenet og alderstrygden i kommunen.
Helserådet og skolestyret i kommunen.
Småbruk- og Boligbanken, Arbeiderbruk- og

Boligbanken, Hypotekbanken, Husbanken
m. v. Hovedkontorene er i Oslo, lokalrepre
sentanter i de fleste kommuner.

Helserådet i kommunen.
Branntakstbestyreren, som på landet er lens

mannen og i byene skattefogden eller sær
skilte branntakstbestyrere.

Jorddyrkingsfondet. Søknad sendes til jord-
styret i kommunen.

Lensmannen på landet, skifteretten i byene.
Skolestyret i kommunen.
Edruelighetsnemnda i kommunen.
Soknepresten ved kirkelig vielse (døvepresten

på stedet). Sorenskriveren eller ·byfogden ved
borgerlig vielse.

Melding om ,barn utenfor ekteskap sendes til
bidragsfogden, som er lensmannen på landet
og særskilte bidragsfogder i byene.

Sak til fraleggeise av farskap reises for herreds
eller byretten på morens hjemsted.
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Firmarneiding

Flytning

Forkynnelse av dokumenter .

Forsorgsunderstøttelse

Fri sakførsel ..

Fødselsrneiding .

Hapdelsbrev .
Helsespørsmål .
Hjemstavnsrett .
Husleie .
Konkurs, akkordforhandling .

Konsesjon, erverstillatelse , , ,'

Legehjelp , , , , "., , , .
Lysning , .
Mortifikasjon ,.. , ,.

Mødrehjelp

Navnebytte
Odelsløsing
Pantelån

Patentanmeldelse ,.. , ,., ' , .
Pensjon, alderstrygd , ,', , .
Pensjon for statstjenestemenn .
Pristakst , , ," , , ..
Priskonsesjon , " ,' , '.. ,. ,., .. , .

Rettshjelp, fri ,.. , , ,.. ,.. "., .

Sanatorieopphold .. , , , ,., ,., .. ,', .. , , .

Seksuell opplysning ., , ,..
Separasjon .

Sinnssykdom .

84

Handelsregistret, som på landet føres av soren
skriveren, i byene av byfogden.

Meldes til folkeregistret i den kommune man
fraflytter og i den kommune man tilflytter.

Stevnevitnet, som er -lensmannen på landet og
særskilte stevnevitner (hovedstevnevitner) i
byene.

Fattigstyret eller forsorgsforstanderen i kom
munen.

Justisdepartementet. I Oslo også kontoret for
fri rettshjelp, Akersgaten 55. Kl. 17-20.

Soknepresten eller den prest som {ører kirke-
boken.

Lensmannen på landet, politimesteren i byene.
Helserådet, helsesøsteren eller distriktslegen.
Folkeregistret i kommunen.
Boligkontoret og kontrollnemnda i kommunen.
Skifteretten, som er sorenskriveren på landet

og byfogden eller særskilte skifteforvaltere
i byene.

Handelsdepartementet for by- og villaeiendom
mer. Landbruksdepartementet for jordeien
dommer.

Distriktslegen eller stadslegen, trygdekassen.
Soknepresten, sorenskriveren eller byfogden.
Justisdepartementet meddeler bevilling. Morti~

fikasjons-stevning må deretter innsendes til
herreds- eller :byretten.

Bidragsfogden, som er lensmannen på landet og
særskilte bidragsfogder i byene. Mødrehygie
nekontorene.

Justisdepartementet gir bevilling.
Sorenskriveren i det distrikt eiendommen ligger.
Hypotekbanken, Husbanken, Småbruk- og Bo-

ligbanken m. v. Hovedkontorene er i Oslo,
lokalrepresentanter i de fleste kommuner.

Styret for det industrielle rettsvern, Oslo.
Alderstrygdnemnda i kommunen.
Statens pensjonskasse, Enkekassen m. v.
Prisnemnda for faste eiendommer i kommunen.
Handelsdepartementet for by- og villaeiendom-

mer. Landbruksdepartementet for jordeien
dommer.

Justisdepartementet. I 'Oslo også kontoret for
fri rettshjelp, Akersgaten 55, Oslo.

Helserådet, distriktslegen eller medismaldirek
tøren, Oslo.

Mødrehygienekontorene. I Oslo Storgt. 23 c.
Fylkesmannen hvis begge er enige, ellers her

reds- og byretten, dersom ikke partene er
enige om å overlate avgjørelsen til Justis
departementet.

Distriktslegen, helserådet eller legen på nær
meste sinnssykehus. Hvor det er fare for



Skatt, søknad om ettergivelse

Skifte .

Skilsmisse ..

Skyld-deling .
Spebarnskontroll .
Sykdom .

Tinglysning

Tuberkuløses pleie

Tvangsauksjon .

Umyndiges midler .
Umyndiggjørelse .

Underholdningsbidrag .

Utlegg

Vanføre

Varemerke, registrering .

Vergeoppnevnelse .

Denne fortegnelse bør en alltid ha for hånden,
slik at en vet hvor en skal henvende seg i de for-

overgrep, lensmannen eller nærmeste politi
myndighet.

Ordføreren for kommuneskatten. Skattefogden
for statsskatten.

Sorenskriveren på landet og byfogden eller sær
skilte skifteforvaltere i byene.

Herreds- og -byretten hvis partene ikke er enige
om å overlate avgjørelsen til Justisdeparte
mentet.

Lensmannen i den kommune eiendommen ligger.
Kontrollstasjoner.
Distrikts- eller statslegen, helserådet, trygde

kassen.
Sorenskriveren på landet, byfogden eller sær

skilte byskrivere i byene.
Helserådet, distriktslegen. Nasjonalforeningen

mot tuberkulosen, hovedkontor i Cort Ade
lers gt. 6, Oslo.

Namsretten, som er sorenskriveren på landet
og byfogden eller særskilt auksjonsforvalter
i byene.

Overformynderiet i kommunen.
Vergemålsretten, som er sorenskriveren eller

byfogden med 2 forliksmenn.
Bidragsfogden, som er lensmannen på landet og

særskilte bidragsfogder i byene.
Namsmannen, som er lensmannen på landet og

særskilte namsmenn i Jbyene.
Helserådet eller de forskjellige vanførelag. Sta

tens vanføreomsorg, Parkveien 61, oppg. 2,
Oslo.

Styret for det industrielle rettsvern, Middel
thunsgt. 15, oppg. b, Oslo.

Overformynderiet eller skifteretten.

skjellige situasjoner og med de forskjellige
spørsmål. Alle vil sikkert få bruk for den.

(Forts. fra side 82.)
ment. Og en dag tok jeg beslutningen. Gjessene
skulle i elven! Så begynte et vanskelig arbeid.
Gjessene ville nemlig slett ikke la seg ·komman
dere bort fra gårdsplassen. Gassen ble til og
med temmelig bister. Den strakte hals, ble rød
i øynene og gapte riktig stygt mot meg. Men
jeg ga ikke opp. En sint gasse er ikke å spøke
med. Nebbet er både skarpt og kraftig, og vin
gene kan den også slå hardt med. Jeg husker et
bilde i leseboken aven gutt som løper med en
sint gasse i helene. - Jeg bevepnet meg med en
staur, og da ble gassen straks mer føyelig. Med

Dumso oen gas stauren i hånden inngøt jeg antakelig mere
respekt. Etter meget slit og mange misforståel·
ser (altså var det gjessene som misforsto meg)
fikk jeg dem endelig på rett vei. Da de først for
sto i hvilken retning de skulle, ble det litt fart
på dem. Gåsa vraltet foran med korte skritt,
gassen et stykke etter med mer karslige steg.
Den snudde seg alt i ett med et rasende uttrykk
i øynene, snart vendte den hodet til den ene,
snart til den andre siden. På dette viset var det
ikke til å unngå at den måtte snuble av og til,
men det tok den ingen skade av. Ingen blir klok
av skade, i hvert fall ingen gasse. Langsomt
gikk det mot elven. Paret gikk nokså pent «i
gåsegang». Da de var like ved vannet, forsto de
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tydeligvis fremdeles ikke vitsen. De ha,dde jo
sett vann før. - Jeg måtte drive dem helt ut i
vannet. Der begynte gåsa å bade seg i gjørmen,
mens gassen ble stående i vann til knes å glo
uforstående på meg. Jeg måtte drive dem lenger
ut. Gåsa fløt snart elegant på vannet, men gas
sen var visst bare interessert i å holde øye med
meg. Den vraltet langsomt ut, kom bort i en
kulp og - - stupte på hodet da den mistet fot
festet. Jeg var et øyeblikk redd for at den skulle
drukne, men den ~om fort opp igjen, og så
svømte de to nydelig avsted oppover elven et
stykke. Endelig, tenkte jeg, nå er de i sitt rette
element. Og jeg følte det som om jeg hadde
gjort en stor velgjerning. Jeg snudde meg et
øyeblikk, og da jeg igjen vendte meg mot gjes
sene, var de på vei opp igjen. - - Noen dager
etter ble gjessene drevet ned i elven igjen.
Denne gangen ble de bare drevet ut i vannet og
overlatt til seg selv. Om kvelden oppdaget vi at
gjessene var forsvunnet. Vi lette alle steder. Det
ble satt i gang stor leting i hver eneste krok av
uthusene, gårdsplassen og området omkring,
ved elven og i det hele tatt alle steder. Vi fulgte
elven langt .både oppover og nedover, spurte om
folk hadde sett dem osv. Gjessene var og ble
borte. Da vi hadde avsluttet letingen ved elven
og skulle hjem igjen hørte min søster et lite
«,gakk». Det kom fra noen tømmerstokker som
lå på stranden. Det viste seg at gjessene lå
gjemt under stokkene. De hadde visst ikke vært
mer enn så vidt ute i vannet, å dømme etter
sporene deres. - Maken til gjess, sa vi oss i
mellom. - Svømmefugler med vannskrekk! Og
vi som hadde gjort så godt vi kunne for å be
hage dem. -

J a, sannelig var det en dum gås vi hadde, og
gassen var 'sannelig en dum gås den også.

Thor Bar.

Tall fra Amerika

For et par år siden ble der her i bladet brakt
melding om en døv amerikansk flyver. - I dag
har Amerika 10 døve flyvere. Dessuten er det
i landet 35 000 døve som har kjørekort for bil.
Det er statistisk bevist at disse døve gjennom
gående har færre kjøreuhell enn hørende!

Bekjentgjørelse
Ønsker å brevveksle med en pålitelig ungkar

i 25-35 års alderen. Jeg er en Nordlandsjente
på 22 år. Foto ønskes og loves med første 'brev.

Redaksjonen anviser.
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~l1r 25 itr slttQU
(Fra Tegn og Tale nr. 4 1927)

Vi har fra enkelte eldre døve fått forespørsel
om det ikke kan la seg gjøre å bringe en fast
sj)alte i bladet med stoff hentet fra gamle nr. av
Tegn og Tale, og vi går her i gang med en så
dan spalte. I tiden framover vil vi stadig bringe
sådan spalte, og -vi velger å gjengi små utplukk
av stoffet som vi tror vil 'interessere og gjen
oppfriske gamle minner hos de eldre lesere. Vi
vil da først og fremst forsøke å konsentrere oss
om stoff av spesiell interesse og om ting som
har for,bindelse med nålevende døve personer.
- Og så går vi altså i gang:

På den tid var Tegn og Tale kun på 4 sider,
så det er altså ikke så meget å velge mellom.
- Men vi finner en artikkel med overskriften:
(~De døve bør omgåes mere med hørende enn de
gjør». Artikkelen kunne like godt være skrevet
i dag. Den gir et innblikk i at problemene stort
sett var de samme for 25 år siden som de er i
dag, i hvert fall på dette område.

I en lang beretning fra De Døves Forening i
Oslo, samt regnskapsutdrag, finner vi enkelte
godbiter. - Foreningen har holdt et dansekur
sus i de nye moderne danser. Kurset fikk god
tilslutning av foreningens medlemmer. Der ret
tes en takk til bestyrer Anderson for at han
skaffet lokale til dette kursus.

Døveforeningens lokale er nå utvidet, slik at
de tradisjonelle kaffefester nå kan holdes der.
Tidligere måtte disse fester holdes på annet
sted hvor der var ibedre plass.

I beretningen rettes også «en spesiell takk til
",åre Majesteter Kong Håkon og Dronning
Maud for deres alltid kjærkomne gave. (De kon
gelige hadde skjenket foreningen et :bidrag på
kr. 250.-.)

Bergens Døveforening har holdt generalfor
samling. Pastor Prytz ble enstemmig valgt til
formann. Videre ble Hovland gjenvalgt i styret,
samt Ansgar Ereiteig. Andor Arnesen fraba seg
gjenvalg. 1. suppleant ble Nils Gjerstad.

Hr. Axel Fleischer foreslår at der opprettes et
landsbibliotek for døve, som kan drive med ut
leie av bøker til døve som bor på steder hvor der
ikke er bibliotek.



OLAMANN
En fortelling fra Grtte-Finnskog i gamle dager

En skogens kjempe, en av de sterke, seige
gamle finner, som det var 'så mange av på Sko
gen for en 30--40 år siden, var Olamann. Han
hette Ole Eriksen, og var født på Løvhaugen,
Grue-Finnskog. 'Hans far, Erik Olsen, var fra
den urgamle nå utlagte finnegard Kalsjøberget,
som var ryddet av slekten Mulikka for godt og
vel 350 år siden. (Som de fleste vel vet, er en
stor del av befolkningen, finnene, på Grue-Finn
skog innvandret fra :r;'innland, deray navnet
Finnskog. Finsk var en gang et alminnelig kjent
og brukt språk der, men nå er det nesten bare
navn fra den tiden som forteller om innvandrer
ne fra Finnland. )

Som ganske ung kom Ole Eriksen til Tvengs
berget, til den kjente Tvengsbergin-Pekka Heik
kinpojka, hvor han i mange år var gardsgutt.
Siden ,ble han husmann på Hornberget. Hardt
som horn er det oppe på Hornberget, og harde
som horn er folkene der oppe. Tungt og bratt er
det opp til berget, men kommer en dit opp,
angrer en ikke på turen. Herlig er utsikten der
fra. Mot sørøst ligger den store vakre sjø
Røgden, som med sine mange vakre holmer og
grønnkledde strender strekker seg like inn i
Sverige. Mot vest ser en sjøen Skadsen og
brannvakttårnet på Rafjellet, og meget annet.
Det er et syn som en sent glemmer.

For 30 år siden fantes ikke vei opp til berget;
bare en bratt, kronglet sti førte dit opp. Be
boerne på de fem plassene der oppe på toppen
måtte bære opp alt de trengte på sin rygg. For
oss som nå lever, synes det umulig at folk
kunne ta opp til lQO kg på ryggen og rusle den
3 km lange, bratte vei opp på berget. Dette var
i midlertid bare småtterier den gang. Olamann
tok 200 kg på ryggen, og lett og smidig gikk
han opp uten å hvile. Han hadde hestekrefter,
og dertil var han lett på foten som få. I hans tid
var det alminnelig at alle på Skogen måtte
hente alt de trengte nede i hovedbygda i Grue
- en tur på 5--6 mil. De som hadde hest, klø
vet på hesteryggen, men mesteparten av Finn
skogens ,befolkning hadde ikke hest; de måtte
stole på seg selv og sin seige rygg, og det gikk
som regel bra.

På Tvengsberget hadde de egen sjef for klø
vingen fra Grue, han hette Kasvatti. Det betyr
at han var oppfostret på Tvengsberget (han var
fostersønn der). Han var fører for de fleste
karavaner som kløvet varer fra Grue. En slik
karavane med alle mulige varer, mest fødevarer,
tok to dager. Det kunne være opp til 20 hester
i en slik karavane. Som en karavaneleder i ørke
nen ledet Kasvatti hele raiden. Når hviletiden
var ute, blåste han en munter låt på sitt bukke-

Fm Skadsen sjø) Grue-Finnskog
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horn, og de trette folkene kom seg på bena i en
fart. Gjeterne i skogen svarte med sine never
lurer, så det til slutt ljomet fra alle åser og
berg. Under slik blåsing ble det liv i hester og
folk. Det gikk som en dans. De tunge bører var
ikke l~nger tunge. Rett som det var røk en vier
spenning i en kløvsal, og straks var Kasvatti
der med en ny, så hele raiden kunne fortsette
uten stans. Det var godt å ha en kyndig leder
som visste hvordan alt skulle ordnes på beste
måte uten stans. Han måtte ogs'å pa.sse på at
alle Var med. Han hadde hundre ting å passe på,
men så gikk det også for det meste knirkefritt.

Olamann var stadig med på slike turer, men
han var hest selv. Hundre kg hadde han på ryg
gen hele veien. Det var aldri tale om mindre,
men enda gikk han lettere enn mang en kløv
hest. Han hadde den fordel at han kunne hvile
når det passet ham. Langs den gamle Finne
vegen er det en mengde slike hvilesteiner som
var som skapt til å sette børen på under en liten
hvil. Kunne disse steinene fortelle om alle de
dødstrette som hvilte en stund på den harde
granitten, ville vi få høre om megen jammer og
nød. Men de står der som stumme vitner om
gamle dagers slit for tilværelsen.

Omtrent halvveis mellom Lindtorpet og den
nå nedlagte plass Klinten, er der også en slik
hvilestein, slett og fin ovenpå som en bordplate,
og passe høy til å sette tunge bører på. Der
brukte oppsitterne fra de forskjellige plasser å
hvile når de med sine melsekkel' kom fra kver
nen. Den samme stein var også passe til noe
annet. Den passet fint til å spille kort på. Da
som nå var kortspill høyt på mote. Vestgøter og
numedøler, som for omkring og solgte alle
mulige varer, solgte også kortspill. Om ikke
spillet gikk så høyt som nå til dags, så kunne
det mang en gang ruinere en fattig familie for
lengere tid. Ved denne steinen møttes de som
kom fra kvernen. De hadde ikke den gang
blanke kroner å spille om, men de hadde det
som bedre var - det dyrebare melet - som
kanskje skulle oppholde familien i ukevis og
redde den fra å sulte eller gå på 'bygda ,å tigge.
På den fine steinen kunne de sitte i dagevis å
spille om melet. Da som nå gikk det for det
meste ut over de som hadde minst. De kunne
sitte å spille ,bort de fattige melsåene de hadde,
mens kone og unger satt hjemme og sultet og
ventet på far som skulle komme hjem med dei
lig ferskt mel. Som oftest kom far hjem uten
mel, skrubbsulten, og skrek etter mat.

Som åkerbryter var Olamann den beste som
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fantes. Han gikk på med dødsforakt, skydde
hverken stein, skog eller fjell. På den tiden
hadde folk hverken krutt eller dynamitt til rå
dighet. Svære jordfaste steiner og fjell brente
Olamann så de ble så løse at han kunne knuse
dem i småbiter. Det er han som har ryddet det
meste på Tvengsberget, og de svære stein
røysene der viser at det er kraften som har
regjert der. Et par km øst for Tvengsberget er
en gammel plass som kalles Koia. Der bodde den
gang en raring som folk kalte Koigutten. Det
var ellers ingen dum gutt. Han-kunne sin bibel
fra perm til perm, men han hadde studert skrif
ten så grundig at han var blitt litt rar. Han
sprang av og til omkring på gardene og for
talte mye rart, og når han var ferdig, bøyde
han seg ned, slo knyttneven i gulvet og sa:
«Funktum». Og dermed var han ferdig. Det var
en liten tusling, men han ble så sterk når disse
riene kom over ham at han en gang tok en stor
vasså som var full av vann, løftet den opp til
munnen og drakk av den S0m om det skulle
være en alminnelig øse.

Når slike rier kom over ham, var det ingen
annen enn Olamann som kunne mestre ham.
Koigutten ble til slutt så vill at han skulle sen
des til Gaustad, men han slet seg fra Olamann,
sprang til skogs og klatret opp i den høyeste
furua på Koimoen. Der følte han seg sikker, og
han .begynte å lese en forbannelse over Olamann
som sto like under treet. «Jeg utgyter en ed
over hele verden, over Skandinaiva og dens myr
kulper, over den hele jord,» skrek han. «Ola
mann og hans avkom skal styrt.es ned iPaska..
potti (Lorttjernet) , og dermed punktum,» sa
han, bøyde seg ned og skulle slå i gulvet som
vanlig. Han hadde glemt at han satt oppe i
treet, og da han bøyde seg ned og skulle slå i
gulvet, falt han hodekuls ned og like i armene
på Olamann. Støtet var så kraftig at Olamann
måtte over ende. Men Olamann holdt gutten
fast, slengte ham på ryggen og bar ham hjem.
Gutten satt på ryggen og rev Olamanni håret
og ørene. Da han ble for voldsom, klemte Ola
mann til så gutten skrek ende over seg og sa:
«Gjør meg ikke noe, kjære Olamann. Jeg skal
bli med deg hvor du vil, og jeg skal være snill
gutt.» Olamann måtte frakte gutten helt til
Gaustad, og det gikk fint, for nå var gutten blitt
snill.

I 'byen tok Olamann inn hos madam Hansen
i Riflegata, hvor han var kjent fra før. Finnene
pleide bestandig å ta inn der. Han ble i byen et
par dager. Han ville se seg litt om. En kveld



kom der inn på losjihuset syv full~

sjømenn. De fodangte øl, skrålte og
bar seg. Tilslutt ble de så voldsomme
at madam Hansen sendte bud etter
politi. Innen politiet kom, hadde alt
sjøguttene eglet seg inn på Olamann,
men da ,ble det luft i luka. Olamann
spratt opp, tok en gutt i hver hånd,
rusket dem litt og sendte dem hode
stups ut på gata. Da alle syv var vel
ute, sprang han ut og kastet dem inn
igjen, og etterpå ut igjen. Da politiet
kom, holdt Olamann på med sin
annen utkastelse. Politiet blandet seg
nå inn i basketaket. Da skrek Ola
mann: de har iUe pruk [or boleti, ut
skal dem.» Både Olamann og sjøgut
tene måt,te bli med på politistasjonen
og avgi forklaring. Sjøguttene ble
satt inn, men OJamann gikk fri. Poli
timesteren spurte ham om han hadde
lyst til å bli politimann, da de gjerne
ville ha slike kvikke, sterke karer i
politikorpset. Men Olamann ville ikke
~li politimann. Han fikk takk og
rosende omtale, og så fikk han lov å
reise hjem. Etter et par års tid kom
også Koigutten hjem, helbredet. Han
levde siden i mange år som småbru··
keI' på plassen Koia, eller Kvernbakken som den
nå kalles.

På den tid herjet store taterbander Finnsko
gene. Verst gikk det ut over de mest avsides
liggende plassene. Taterne kom i store følger på
4-5 hestelass, så det var ikke så greit der
karene var borte på skogsarbeid. Grue kom
mune så seg nødsaget til å ansette en «ståter
konge» på Finnskogen, og han skulle ha til opp
gave å jage taterne tilbake over grensen til Sve
rige, hvorfra de fleste kom. Hvem andre kunne
det bli tale om enn Olamann ? - Han ble en
stemmig ansatt, fikk et stort messingskilt i luen
og en morgenstjerne i hånden. Nå ble det straks
verre for taterne. De ble uten nåde jaget dit de
kom fra. De prøvde mange ganger med kniver
og blypisker å ta Olamann. Men å ta Olamann
som varbevepnet med morgenstjerne og gode
greier, var ikke så lett. Han jagde dem alle til
bake over grensen, men de lovet at de skulle
komme tilbake mannsterke.

Olamann er sikkert den eneste som nal' tatt
en stor elgokse med bare øks. Det var en gang
ut på høsten at han gikk på Kåhosuo og slo
myrstarr. Kåho betyr dravle og sua betyr myr

Fra Loen

(finsk). Altså holdt han til på Dravlemyra. I
gamle dager, når de gjette buskapen, samlet
gjeterne seg på en fin, rund haug på den store
myra. Huilunpaikka kalles slike hauger, eller'
øktarar som buskapen hvilte på - det betyr
hvilested. Gjeterne hadde med dravle som niste
i treflasker. De skylte flaskene i bekken som
rant like forbi, så bekken ofte ble rent hvit av
dravle. Derav kommer navnet Dravlebekken,
Kåhopurro. - Best som Olamann gikk og slo,
fikk han øye på en elgokse som kom luntende
rett mot ham. Han smatt bak en diger furu som
sto i myrkanten, med øksen ferdig til hugg. Slik
sto han og ventet på elgen som ikke hadde opp
daget ham. Elgen kom rett forbi furutreet, og
Olamann slo den med øksehammeren rett i pan
nen så den sa «møh» og sank på kne. Straks
fikk den et nytt slag, og ble liggende. Olamann
rente kniven i den og flådde den etter alle kun
stens regler. Det var enda i den lovlige tida, så
grunneieren fikk et helt lår.

Olamann hadde også usedvanlig god helse.
Han var aldri syk eller sengeliggende. Da han
var' 80 år, fikk sønnen Peder, som fremdeles

89



6.-

100.
41.-

38.
15.
5.-

lever, overta plassen, mens Olamann flyttet på
gamlehjemmet, hvor han også døde.

Intet fotografi,intet 'bilde, finnes etter Ola
mann. Han hadde aldri latt seg forevige. Jeg
har etter heste evne prøvd å tegne opp noen små
trekk av hans liv og levnet, skriver Olaf Lind
torp i sin bok «IFra Finnskogene i Solør og
Vermland.

Lars A. Havstads Minnefond
Pr. 1. mars var fondet nådd opp til kr. 2353.34.

I mars er senere kommet inn:
2/3 fra Birgit og Helene Traaseth kr.
3/3 på liste fra Harstad og Omegns

Kristelige Døveforening «
8/3 Thomas Fleischer........................ «

Marie Augusta Fleischer ........ «
14/3 på liste fra Skådalen off. skole

for døve «

- på liste fra Innherreds Døvefor. «

Tilsammen kr. 205.

På bankhoken innestår deretter kr. 2558.34.
Spesifikasjon for Harstadforeningen : H. Sø

rensen og frue kr. 10, Peder Markussen og frue,
Johan Jentoftsen, Margrethe Markussen, hver
kr. 5, Johanne Holthe, Mikal Sørensen, hver kr.
3, Alfred Andreassen, Amanda Andreassen,
hver kr. 2.50, B. Pedersen kr. 2.

Spesifikasjon for Skådalen off. døveskole: A.
og L. Langåker ,samt L og K. Sæbø, hver kr. 20,
D. Bonnevie, K. Bjørset, H. Randers-Pehrson,
hyer kr. 10, Ruth Larsen, K. E. Teigen, Anna
Brekke, Ester Næss, V. Knutsen, Petra Høiaas,
hver kr. 5.

Spesifikasjon for Innherredforeningen : Arne
Søraker kr. 10, Jorulf Hjulstad, Egon Pettersen,
Anders Hegdahl, Dagny Hottran, John Sør
aker, hver kr. 5, Arvid Røstad, R. Veie, Georg
Sjaastad, hver kr. 2.

Hjertelig takk til hver især av giverne. Enda
har jeg 10 lister utestående, og for ordens og
kontrollens skyld ber jeg nå disse sendt tilbake
til meg med eller uten bidrag. Det har enda ikke
vært mulig for meg å gå utenfor de døves egen
og deres nærmeste venners krets. Men når inn
samlingen b1antdisse må anses som avsluttet,
håper jeg det må bli mulig å få øket fondet også
ved bidrag fra andre hvis interesse vi må for-

_ søke å vekke.
Oslo, 1. april 1952.

Henning Dahl.
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Fra Trondheim
De Døves Forening holdt sitt årsmøte lørdag

23. februar i sitt lokale. Det var riktig godt
frammøte, og stemningen var prima.

Før man gikk i g,ang med sakslisten, holdt
formannen minnetale over to av foreningens
medlemmer som var gått bort siden forrige års
møte, Anton Taarstad og Martin Iversen. Disse
hadde i mange år 'Vært gode og trofaste med
lemmer av foreningen. Formannen takket dem i
sin minnetale :for deres trofiasthet, og lyste fred
over ,deres minne.

Styret i De 'Døves Forening :besto i siste perio
de av: Harald Størkersen, formann, Ely Myr
vang, varaformann, Kaare Næss, sekretær.
(Næss fungerte imidlertid 'bare ca. et halvt års
tid, da han, grunnet inntrufne omstendigheter,
måtte ,be ,seg fritatt. i[ hans sted var styremed
lem Trygve Weddeng rykkket opp som sekre
tær.) Lunde Johansen, kasserer og forretnings
fører, fru Ruth Moe, styremedlem, frk. Seri'anne
Kjøren og fru Boletta Westavik, henholdsvis 1.
og 2. varamann. - Som revisorer fungerte
Theodor Venberg og Ottar Martinsen. - Biblio
tek-komite: Ely Myrvang og Lunde Johansen.

På siste årsmøte, 1951, ble der oppnevnt en
tilsynskomite for 2 år framover, hestående av
Kristen Mortensen, Halfdan Westavik og Paula
Strøm. - Festkomite : Frøknene Emma Henrik
sen, Gerd Selle, Borghild Hegdahl vg fru Ester
Moslet samt herrene Arnodd Rønning og Half
dan Westavik, varamann fru Hanna Eliassen.
- Som foreningens referent har Håkon Hj. Ot
næs fungert. - I underholdningskomiteen har
Halvor Greftegreff, Trygve Weddeng, fru
Weddeng, fru Westavik, frk. Grimstad og Ha
rald Størkersen virket en del. - I den fore
løpige filmkomite, som består av Harald Stør
kersen, fru Paula Strøm, fru Ester Moslet og
Helmer Moe, den siste som kasserer, har man
hatt som opgave å gå til anskaffelse av nytt
filmapparat til foreningen, samt forberedende
innspilling av film fra de døves arbeid og liv i
Trondheim. ne øvrige medlemmer i komiteen
har arbeidet med arrangement av forskjellige
tilstelninger for å ska:ffe midler til komiteens
virksomhet, slik at den får noe å starte med.
Norske Døves Landsforbund er villig til å låne
oss sin filmopptaker når det er ,behov for den.

Årsberetningen og regnskapet :ble så opplest
og godkjent uten 'bemerkninger. Av årsberetnin
gen ser en at det i 195i er holdt årsmøte, 2 med
lemsmøter og omlag 10 styremøter. Foreningen



hadde videre flere foredrags- og underhold
ningskvelder, hvor bl. a. Helmer Moe og lærer
Bertheussen medvirket.

På siste årsmøte ble det vedtatt å melde for
eningen inn i Stamarbeidsnemnda for delvis
arbeidsuføre, for med tiden å oppnå mulige for
deler for foreningen. Horn foreningens represen
tanter i nemnda -ble valgt Helmer Moe og pastor
Sandvik, med Harald Størkersen som varamann.

I januar arrangerte foreningen barnefest for
barna til døve foreldre, og senere årsfest for
medlemmene (voksne). Begge festene var stilige
og meget vellykkete.

Høsten 1950 startet foreningen et lotteri som
ble avsluttet våren 1951. Lotteriet innbrakte
kr. 7000.- i brutto. Dette ble betegnet som 100
pst. vellykket. Det gode resultat kan forenin
gens flinke loddselger-e innkassere æren for. Det
ble også avholdt en fest til ære for de flinke
loddselgere, hvor de fikk fortjent hyldest for sin
innsats. Det var dessverre flere av disse som
ikke møtte opp på festen, grunnet bortreise.
Men så ble også festen avholdt i mai, og som vi
alle vet er denne måned en typisk utflukt- og
svermemåned. Likevel kan en si at festen var
godt besøkt og 100 pst. vellykket. Der ble også
holdt en riktig flott 17. mai-fest. Under denne
festen hendte det katastrofale :at lokalet ble alt
for trangt.

I 1951 kunne vi endelig fjerne den omstridte
veggen som delte foreningslokalet i to. Som tid
ligere fortalt, ble denne veggen satt opp i okku
pasjonsårene da foreningslokalet ble rekvirert,
men nå er den altså endelig borte. Fioreningen lå
i langvarig strid, til dels meget skarp, angående
fjernelsen av denne veggen. Foreningen vant til
slutt saken mot veggens eier. Det er formannen
Størkersens energiske pågangsmot vi kan takke
for den gledelige løsning av striden.

For de pengene som kom inn ved utlodningen
har foreningen kjøpt nye Viakre møbler til loka
let. Dessuten er der innsatt dobbelte vinduer.
Likeså er der innkjøpt 5 aksjer i nøves Tryk
keri A.s, Bergen.

Høsten 1951 ble det besluttet å legge p.ytt gulv
i foreningen. Man gikk da til innkjøp av «Lar
vik-gulv», som er kjent for å være meget slite
sterkt og vakkert. Arbeidet med å legge gulvet
ble for største delen ubført av døve ved frivillig
innsats for foreningen. [)et hele ,ble utført me
get godt og solid. Formannen rettet på årsmø
tet en varm takk til de som hadde vært med å
hjelpe til på forskjellig måte.

10. juni arrangerte foreningen, i samarbeid

med menigheten, utflukt til Solhaugen Pensjo
nat i Skatval, hvor mange av de gamle døve var
med. Det ble en uforglemmelig tur for delta
kerne. Det vakre været bidro også til å skape
den rette stemning.

Sommeren 1951 mistet foreningen sin verdi
fulle protokoll (styreprotokollen) ved brann hos
daværende sekretær Kaare Næss. Protokollen
ble helt tilintetgjort.

Ved valget på styre, ble det så godt som gjen
valg over hele linjen, bare med den forandring
at frk. Kristine Martinsen ,ble valgt inn i styret
i steden for fru Ruth Moe, som ikke ønsket
gjenvalg.

Ved årsmøtets avslutning takket formannen
for godt samarbeid i det forløpne år, og han
håpet at det ville fortsette. Vi går nå inn til nye
oppgaver i 1952, men med godt samanbeid og
offervillighet skal vi klare oppgavene til felles
beste. Og oppgaver får vi mer enn nok 'av.

Sænto.

Nysgjerrighet
Jeg har alltid svermet :for kriminalromaner,

og jeg har lest en masse slike. - En dag skulle
jeg også o'ppleve et lite eventyr.

Jeg hadde tatt frakk og hatt på meg og hadde
tenkt å ta en spasertur i byen. For moro gikk
jeg og så i utstillingsvinduene. Til slutt var jeg
havnet nede på kaien der fergen går over til
Laksevåg, og jeg skulle så ta fatt på tilbake
turen. Men 'så stoppet jeg igjen for å se i et ut
stillingsvindu, og da stoppet en mann bak meg
også. Jeg gikk videre og stoppet ved neste
vindu, men mannen fulgte etter meg. Jeg be
gynte å ,bli nysgjerrig. Hvorfor fulgte en ukjent
mann etter meg? - Jeg gikk videre, men man
nen fulgte istadig etter meg. Slik gikk det gjen
nom mange gater. Jeg begynte nå å bli sint og
prøvde å ryste mannen av meg, men det var helt
umulig. Gikk jeg rundt et hus, gikk mannen den
motsatte vei og sto og ventet på meg ved neste
gatehjørne til jeg var kommet forbi. Så fulgte
han igjen etter meg. Jeg gikk rundt noen kvar
taler, men like lite hjalp det. Mannen hang på.
Da jeg forsto at det var helt umulig å ryste ham
av meg, satte jeg kursen mot sentrum. Jeg ville
prøve å få tak i en konsta:bel for å bli kvitt
mannen. Det bar nedover Engen og ned en lang
gate. Jeg så meg igjen tilbake for å se om man
nen fremdeles fulgte etter, men da hadde han
stoppet i døren til en stor gård. Da mannen så
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at jeg hadde stoppet, vinket han at jeg skulle
komme ,bort til ham. Jeg ble nå alvorlig nys
gjerrig. Tro hva 'han ville meg. - Jeg tenkte
meg om en stund, men besluttet meg til å se
hva han ville meg. Da jeg kom til døren, var
han forsvunnet. Jeg sto stille en stund, men så
gjorde jeget sprang og havnet midt i korrido
ren, og da fikk jeg øye på mannen. Han sto
borte ved heisen og ventet. Jeg gikk bort til
ham og spurte så morskt jeg kunne hvorfor han
hadde tfulgt etter meg. Jeg forsto ikke hva han
sv'arte, men han ville jeg skulle bli med i heisen.
Jeg ble mistenksom, men mannen ,sa om igjen
at jeg skulle bli med. «Tøv», sa jeg. - Da tok
mannen meg i skulderen og ville skyve meg inn
i heisen, men nå !ble jeg sint og slo til armen
hans. Deretter stilte jeg meg i boksestilling,
klar til å ta i mot angrep. Mannen tIakk seg
litt tilbake, og da snudde jeg ryggen til ham og
spaserte ut.

Jeg lurer fremdeles på hva mannen ville meg.
Kanskje han ville slå meg ned når vi v'ar kom
met i heisen og deretter stikke av. Jeg hadde
ny frakk og hatt, så han tok meg kanskje for
en rikmannssønn.

Jeg er fremdeles nysgjerrig, men er glad for
at jeg ,ikke fulgte den skumle mannen lenger.

Leif Henriksen.

Om bøker
Bøkene er de beste venner man kan få, når

man først har lært kunsten å lese. De er alltid
til stede og aldri i veien. Og de er nyttige på
mange måter. «Kunnskap dreper frykb, sier en
gammel vismann, og en annen sier: «Lesning er
for sjelen hva mosjon er for legemet». - Den
berømte danske litteratur-kritiker Georg Bran
des sier et sted: «Hvorfor skal vi lese? - For å
øke vår innsikt, legge av våre fordommer og bli
i stadig høyere grad personligheter». - Det er
ikke lett, det krever stadig tankevirksomhet.
Men det er umaken verd å forsøke.

På samme måte som det finnes gode og dår
lige mennesker, finnes det også gode og dårlige
bøker. Gode er de som bygger opp, dårlige er de
som river ned. Mange av de moderne bøker bø
rer til siste sort. Men så har vi den klassiske
litteratur. Klassisk) hva vil det si? - Jo, det er
gamle bøker som ikke er blitt gammeldagse,
bøker som alltid vil ,beholde 'sin verdi, fordi de
handler om menneskelige egenskaper som går
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igjen i hver generasjon, - vi vil alltid kunne
kjenne oss igjen.

Jeg spurte en gang en døv dame hvorfor hun
ikke ville lese bøker. - «Nei, rett som det er
støter jeg på ord som jeg ikke forstår, og da
kan det like godt ,være det samme,» svarte hun.
Men slik har vi ikke lov å tenke. Skal vi tilegne
oss noe verdifullt, koster det alltid noe, og ikke
alltid i rede penger. Det kan koste energi og
tankearbeid. Ikke engang sitt morsmål får man
helt gratis. Man må lære det, akkurat som man
lærer et fremmed s'pråk. Men jo ,bedre man læ
rer det, desto bedre og fortere leser man, og
desto bedre kan man selv uttrykke seg. Er det
ikke umaken verd å bli så flink?

En god hjelp vil man ha i en liten fremmed
ordbok. Selmers fremmedordbok er utmerket
f. eks. Der står alle fremmedord som brukes til
vanlig og mange flere. Og forklaringen på hva
ordene betyr er grei. Det er virkelig morsomt å
finne ut hva ordene betyr. - De som bor i Oslo
får låne bøker gratis på Deichmanske Bibliotek,
og andre byer har også sine bibliotek. Folke
,boksamlinger på landet er det også mange av.
Det er bare å spørre seg for.

Å lese er ikke bortkastet tid. Man får det
igjen på så mange måter. Det skulle være til
strekkelig å minne om Henrik Wergelands
kjente ord:

Bokhyllen er den stige
hvormed du kan blive
din overmanns like.

Med andre ord: Vi kan bli like flinke som de
flinkeste, hvis vi med alvor og energi går inn
for det.

Lykke til!

Med vennlig hilsen fra
Bokormen

Konfirmasjon

I Døves Kirke i Bergen ble der søndag 16.
mars foretatt konfirmering av 3 elever ved fort
setteisesskolen i Bergen samt 2 piker. Kirken
var for anledningen fylt til trengsel. De som ble
konfirmert var:

Svanhild Budal, Austrheim i Nordhordland
Gyda Steinstø, Steinstø i Hardanger
Inge Bastesen, Skibbåtsvær i Helgeland
Leif Henriksen, Skattvik i Senja
Ingvald Trondsen, Oslo.



Døvemesterskapet i sjakk 1952
Dette ble avholdt i Bergen i påsken med bra

deltakelse. Vi gjengir her bare resultatene.
Mere om mesterskapet vil bli inntatt i neste nr.

Kl. I (Mesterklassen):

1. Wilbert Martinsen, Oslo 3 p.
2. Helge Martinsen; Oslo 3 «
3. Einar Johannesen, Stavanger 3 «
4. Eilif Ohna, Bergen 1 «
5. Tore Skjørestad, Haugesund O «

Kl. Il:
1. Rasmus Rauseth, Bergen 4 p.
2. Kurt Aanestad, Stavanger 3 «
3. Thorbjørn Sander, (Bergen 3 «
4. Johan Pa11lsen, Stavanger 3 «
5. Knut Høgseth, Stavanger 1. «
6. Bjørn Kommedal, Stavanger 1 «

Lyns,jakk (alle mot alle):

1. Helge !Martinsen, Oslo 8 p.
2. Kurt Aanestad, Stavanger 7 «
3. WHbert Martinsen, Oslo 7 «
4. Tore Skjørestad, Haugesund 6 «
5. Rasmus Rauseth, Bergen 4% «
6. Eilif Ohna, Bergen 4 «

Der måtte spilles omkamp mellom de 3 beste
i mesterklassen. Ellers ble plaseringene avgjort
ved kvalitetsberegning.

~.l'lA gratulerer

Forlovelse
er inngått mellom frk. Martha Kolstad) Tr.ond
heim, og hr. Hans Jensen) Oslo.

Ekteskap

er inngått mellom Per Edv. Kuløy) Kristian
sund N., p. t. Trondheim, og Karen Odlaug
Mossing) Charlottenlund.

85 år
Jacob Skarholmen) Skarholmen pr. Bergen,

fyller 85 år 13. mai. Han er kjent som en stor
spøkefugl og var i sin tid en stordanser. Det
sies at han enda i sitt åttiende år danset sprin
gar. Vi ønsker ham fortsatt god helse.

70 år
Skreddermester Martin Sivertsen) Levanger,

fyller 70 år 5. mai. Han er en god gammel døve
venn. T Harstad kristelige døveforening var han
formann i 11 år og gjorde et trofast arbeid.
Han var også med på å danne Norske Døves
Landsforbund. Etter at skreddermester Sivert
sen flyttet til Levanger, har han sammen med
sin hustru holdt et gjestfritt hus for alle døve.
Innherads døveforening har stadig vært gjest i
det hyggelige hjemmet. På mange måter ellers
har Martin Sivertsen vist sitt vennesinn mot de
døve.

75 år
Ivar Kinserdal) Bergen, fyller 23. april 75 år.

Kinserdal er en lun og rolig mann. Og han vir
ker minst 10 år yngre enn han er. Sammen med
sin kone, som også virker meget ungdommelig,
er han en hyppig gjest -og et trofast medlem av
Bergens Døveforening. De har begge godt hu
mør og er godt likt.

Bek,jentskap ønskes
En døv herre, arbeider i skogen, ønsker be

kjentskap med en døv dame fra landet i 20-40
års alderen. Svar med foto til Bill. mrk. «Dame
fra landet», Tegn og Tales eksp., Bergen.

Døv dame, middels høy, mørkblondt hår, per
sonlig kristen, ønsker bekjentskap med herrer
i 40 års alderen. Foto ønskes og loves.

Svar sendes til Bill. mrk. «Ensom», Tegn og
Tales eksp., Bergen.

t
Martinus Seime) Breim, døde 29. mars etter

en tids sykelighet, og han ble begravet 7. april
under stor deltakelse av slektninger og granner
samt et par døve venner. Seime ble 78 år
gammel.

Med Martinus Seime er en st~ut bonde vand
ret bort. Han gikk ilt fra den gamle døveskole i
Bergen, og har siden bodd i Breim, hvor han
sk,apte seg en v'akker og velstelt gård. Det var
et stort arbeid han la ned som n~brottsmann.

Etter kort tids ekteskwp, mistet han sin hørende
kone. Han etterlater seg 2 sønner og en datter,
hvorav den eldste sønnen har overtatt gården.

Martinus Seime var et hjertegodt menneske,
og han satte stor pris på å få besøk av døve
venner. Han var da alltid i strålende godt
humør.

Fred med hans minne. M. L.
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Idrettsresultater fra Bergen
Døves Idrettsklubb, Bergen, vartet i forrige

skisesong opp med en imponerende resultat
liste. Klubbens skiløpere hadde erobret en rekke
premier i de forskjellige skiøvelser og renn.
Spesielt var det Per Sikko 'som imponerte, men
også Hans Lie og :delvis Ola Svare og Osvald
Olsen. Bergenserne ,så derfor fram mot neste
skisesong med de største forventninger.

La det være sagt med en gang. Klubben har
ikke grunn til å være like fornøyd med den nå
avsluttete sesong. Den eneste som har vist fort
satt framgang er Hans Lie i de alpine øvelser,
til tvoss for at han måtte trekke med en lei
ankelskade .en tid. Per Sikko har denne gang
også hentet flere premier, men treningsmulig
hetene' har vært mindre gode denne sesong,
dessuten·har han ikke hatt anledning til å trene
'så meget som før, og han har hell~r ikke del
tatt i så mange konkurranser. Ola Svare har
vist enkelte ,bra ting i langrenn, mens Osvald
Olsen er fraflyttet byen.

Det er altså klart at Bergen ikke kan vise
fram så flotte plaseringer som i fjor. Men vi
har likevel en god del resultater å vise fram.

Per Sikko er nå A-løper. Første konkurranse
han deltok i var kretsmesterskapet i hopp, 19.
januar (spesielt og kombinert). Han viste noe
usikkerhet i hoppbakken. Dertil misforsto han
langrennsløypen dagen etter, men klarte likevel
2. plass i kombinert. Morgenavisen skriver:
«Per Sikko had~e vi ventet oss mere av, men
han fikk det ikke til å klaffe helt denne gang.»

Neste gang vi finner noe i avisen om Per
Sikko er fra Fanas renn 2.-3. februar. Denne
gangen fikk han det nok til å klaffe, og avis
overskriftene forteller med store typer at Per
Sikko fikk damenes pokal og ble vinner av kom
binert. Han ble nr. 7 i spesielt langrenn, nr. 3 i
spesielt hopprenn og altså nr. 1 i kombinert. I
dette renn startet de fleste av Vestlandets beste
løpere. Ola Svare deltok også, og fikk bra
plasering.

Dalerennet 9.-10. februar hadde også SMn-
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let bra deltakelse av VesUandets beste løpere.
Per Sikko 'var her ikke så heldig. Han dispo
nerte kreftene galt, slik at han kom i mål uten
å ha anstrengt seg det minste. Han ble deNor
henvist til den forholdsvis beskjedne 3. plass i
kombinert.

Klubbmesterskapet i spesielt hopp ble holdt
16. februar, for første gang på flere år. Det
startet hele 9 deltakere. Alle hadde 3 hopp,
hvorav de to beste iellet. Resultatene ,ble:

1. Per Sikko """""'''''.'''''''''''' 223.5 p.
2. Erik Andresen "'''''''''''''''''' 209.5 «
3. Fridtjof Johnsen ,.""" ... ",,. 196.0 «
4. Kjell HaJaland '''''''''''''''''''' 184.0 «
5. Ola Svare "'''''''''''''''''''''''''' 183.5 «
6. Eilif Ohna "."."."."""."" 175.5 «
7. Arne Olsen " .. "".""." ..... ". 166.5 «

Dagen etter ble klubbmesterskapet i langrenn
avholdt. Det var tungt føre og snødrev under
avviklingen. Løypa var ca. 10 km. Det deltok 8
mann, hvorav to ga opp. Resultatene ,ble:

1. Per Sikko " ... ".",,,,,.,, ... ,, 42.13 min.
2. Ola Svare """""'''''''''''''' 45.01 «
3. Edmund Kristiansen .... 50.10 «
4. Konrad Thunes '''''''''''' 60.46 «

Søndagen etter ble så ;klubbmesterskapet i
slalåm avviklet. Hans Lie var selvsagt stor
favoritt, men endte som nr. 3 ettert å ha kjørt
forbi en port i første omgang. I annen omgang
hadde han imidlertid den klart beste tid. Per
Sikko vant også denne øvelse, og han ble der
med 3-dobbelt klubbmester 'på ski. Resultatene:

1. Per Sikko '''''''''''''''''''''''' 0.48.3 min.
2. Bjarne Jenssen 0.52.9 «
3. Hans Lie " " .. 1.07.1 «
4. Norvald Eikenes " .. ". 1.07.7 «

5. Harry Stene "" .. "."" ....... 1.08.3 «

Bergens Skilag arrangerte distriktsrenn i sla
låm 16. mars, og Hans Lie deltok, til tross for
at han var blitt skadet i foten kort tid i forveien
og fremdeles hadde smerter. Han ble nr. 2 i
klasse B. Bergens Tidende skriver: «Løypen var
meget morsomt oppsatt og av større vanskelig-



hetsgrad enn de løperne har fått tidligere i
sesongen. Det var 65 deltakere. Det ble vist ut
merket kjøring. 'Det er fiaktisk 'stor framgang å
spore, og der er flere av de yngre kjørere som
synes å ha fått tak på slalåmkjøringen. Alf
Fenne fra Dale vant B-klassen på 'utmerket tid,
fulgt av Hans Lie fra nøves Idrettsklubb. Begge
viste utmerket kjøring og blir nok å finne blant
de beste i framtiden.» Hans Lies tid ville gitt
ham 5.-plassen i klasse A.

Dessverre ble det ikke flere skikonkurranser
hvor våre skiløpere deltok, så vi får hoppe over
til klubbmesterskapet i sprang uten tilløp, som
ble avholdt 4. april. Deltakelsen var denne gang
liten, og det var skuffende at damene ikke ville
konkurrere. Dessuten startet ikke Grytnes, da
han for tiden oppholder seg i Stavanger, og
Henrik Hansen, som vant i fjor, er fraflyttet
byen. Resultatene ble:

Lengde:
1. Fridtjof Johnsen " " 2.81
2. Per Sikko 2.81
3. Gudmund Hukset " 2.75
4. Einar Koppen 2.73

Høyde:
1. Gudmund Hukset 1.20
2. -Per Sikko " 1.15
3. Fridtjof Johnsen........................ 1.15

Merkelig er det å sammenlikne resultatene fra
i fjor. Da oppnådde også Fridtjof Johnsen og
Per Sikko nøyaktig samme resultat i lengde,
nemlig 2.74 m, men også da kom Johnsen foran
Sikko. Nå oppnådde disse også samme resultat
i høyde.

fra ham, men han bare fortsetter. Alle de an
dre stopper opp. Den egoistiske spilleren møter
en motstander, men leverer ikke ballen fra seg
til en medspiller. Han forsøker å komme seg
forbi. Kanskje han klarer det, men så møter han
en annen spiller, prøver å komme forbi ham
også, men mister ballen. Hele angrepet 'har vært
til ingen nytte. Slik egoisme er vemmelig å se på
Jeg spiller ikke selv fotball, men jeg har sett
flere døve som har spilt slik. De vil ikke levere
ballen til sine kamerater. Kanskje er de litt
uvenner med de andre spillerne og er redd for
at de andre skal lage mål og ikke de selv. Slik
uvennskap og ønske om å lage mål selv, må alle
fotballspillere glemme på rotballplassen, for
det bare ødelegger spillet. Fotball er lagspill.
Det er ikke spillerne som vinner eller ta:per. Det
er laget) klubben din, som vinner eller taper.
Jeg har mange ganger sett fotballspillere som
har mistet humøret og spilt dårlig fordi en eller
flere -av spillerne er egoistisk og ødelegger spil
let for alle sammen.

Døve motorførere
Så vidt vites, var Norge det land i norden

hvor døve først fikk adgang til å benytte motor
kjøretøy. I hvert fall har sådant ikke lenger
nyhetens interesse her i landet. I de øvrige nor
diske land later det 1midlertid stadig til å be
traktes som litt aven prestasjon at en døv
erverver seg kjørekort, enten det nå er for bil
eller motorsykkel. I Danmark fortelles en pussig
episode om en døv mann som måtte forplikte
seg til å benytte hørea,pparat når han kjørte
motorsykkel. Dette hendte imidlertid for en del
år tilbake.

Finn Johansen.
K3.re Høgfeldt
Wilbert Martinsen
Johan M. Dahl, Moelv.
Andreas Kallevig, Kvalavåg
Olav Haug.
Olaf Foss.
Arne 5øraker.

Kommisjonærer:
Eivind Hegstad.
Nils Gjerstad.
Håkon Hj. Otnæs.

Oslo:
Bergen:
Trondheim:
Stavanger:
Drammen:
Kristiansand 5.:
Sarpsborg:
Hamar:
Haugesund:
Telemark
Helgeland:
Ronglan st.
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er kr. 5,-, som betales forskuddsvis til kommi
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Redaktør: Thorbjørn San der.
Forretningsfører: Albert Bre i te i g.

Døve fotballspillere!
Nå da fotballen !begynner å rulle igjen, er det

sikkert på sin plass med noen ord til de som
spiller fotball. Det er ofte vanskelig å gi døve
fotballspillere råd, f.or det er så få å velge mel
lom og derfor har ikke klubben råd til å miste
noen. Lederne må stadig være forsiktig for ikke
å fornærme noen. Dette er sørgelig, for de fle-ste
fotballspillere trenger mange råd.

Det jeg her vil nevne, er kanskje det viktigste
av alt for et fotball-lag, nemlig samspillet. En
meget flink fotballspiller er omtrent verdiløs
for fotballaget hvis han spiller egoistisk. Tenk
deg at en egoistisk spiller får ballen og løper
avsted med den. De andre spillerne på hans lag
følger med og pI-aserer seg lior å ta i mot ballen
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Arbeidernes Landsbank A.s
Fagorganisasjonens bank

Youngstorget 4 - Oslo

Telefon 33 58 85

lh. Smith-Christensen
OSLO

STAL - PLAST

Harry O. Jacobsen &Co.
SKIPSMEGLERE

OSLO

Clommens Mek. Verksted A.s
Etablert 1898

FREDRIKSTAD

A.s Rødskog Brug &Culdlistefabrik
Culskogen

TELEFON DRAMMEN,

SENTRALBORD 5090

Helfred Hanssen
Conradisgt. 7 - TØNSBERG
Etablert 1896
Telf. 11034 og 11480, priv. 11580
Telegramadr.: «HELFRED»
Leverer proviant og rekvisita
til hvalfangstekspedisjoner

Rafen & Loennechen

SKIPSREDERI

TØNSBERG

Ingeniørforretningen Atlas A.s
Ø. Vollgt. 7 - Tlf. 411497

OSLO

Cullaug lakpappfabrikk
Telefon: Drammen 2490
Telegr.adr.: «NOR» Drammen.
Snøhetta takpapp D
Lunit luktfri Cellulosepapp
7 og 9 kg.

Brødrene l rægde

DRAMMEN

Sentralbord 4880

Fagertun Fabrikker A.s
DRAMMEN

Christiania Dampkjøkken
Torvgaten 8
OSLO

Restauranter og kjØttutsalg
Selskapssnitter og ferdigmat
Ring 331780

Titlestad &Hauger
Prinsens gate 2

OSLO

H. Skramstad

DRAMMEN

Conissen &Klaveness A.s
Skipsrederi og Linjefart

Postboks 2447 S

OSLO

A.s Forenede Nagle- og Skrufabrikker

Postboks 4225. Telefon 372800

OSLO



Odd Svenberg
BLIKKENSLAGERVERKSTED

Nybygg og rep.-arbeide. Fabri
kasjon av varmtvannsbeholdere
MOSS - Telefon 1943, 4128

Thv. Johnsen Jr. A.s
KOLONIALVARER EN GROS

OSLO

Trygve Abrahamsen Conserving
CONSERVERING

«Trygg» Sei i olje Og Laksepostei

Tlf. 1405 - 1414 - Fredrikstad

Jacobsen &Hielms Bokbinderi
Inneh.: Ragnar Jacobsen

ø. Vollgt. 6 - OSLO

Telefoner: 41 45 06 - 41 6474

H. Bjørum .
Etablert 1894
OSLO

MINERALSKE RASTOFFER
Feltspatt - Kvarts - Talkum
Glimmer

franke Onsrud Blikkslageri
(Hans M. Onsrud & Co.J

Pilestredet 75 c - OSLO

Serietlf. 46 38 77

DRAMMEN5JERN•
•

STØBERlOG MEK. VERKSTED

Erik Wøllo A.s
Kolonial en gros

Konnerudgt. 36 - Telefon 2990

DRAMMEN

Johan Basberg &Co. A.s
OSLO

A.s Hans Løken &Co.
Kolonial, frukt engros

Telefon: Sentralbord 2324

Rikslinje 2776
MOSS

Fritz Bergstrøm
Kjøtt- og Pølsevareforretning

Festningsgt. 20 - HALDEN

Telefon 1322 - Privat 1683

A.s Holmen-Hellefos
HOKKSUND I EIKER

Roald Larsen
GLASSMESTERFORRETNING

Stensgaten 34 - OSLO

Telefon 467479

&orneliussen Mek. Verksted

SANDEFJORD

Halden Arb. Handelsforening
HALDEN

Kolonial - Manufaktur
Pølsemakeri
Bakeri og Konditori



A.s ~~ramnæs Mek. Værksted
Telegramadresse : «Værkstedet»

SANDEFJORD

Norsk og
utenlandsk
kryssfiner
Møbelplater

Als OSTERHAUSGATENS HøVLERr~
TRELASMSALG

OSTERHAUSGATEN 15-18

SPESIALITET LISTVERK

Porøse og hårde
fiberplater
Lakkplater

Th. Martinsen
Sølvvarefabrikk

TØNSBERG

A. Croth &CO.
Spesialfabrikk for

Lommetørklær og preserver

HALDEN

Telefon 2749

Yngvar Hvistendahl
Skipsrederi

TØNSBERG

Chr. Nielsen &CO~ A.s
LAR VIK

Etablert 1869

Administrasjonskontor: l'ollbugt. 28, Oslo

Skogbruk

Jordbruk

Tresliperier

Sagbruk og hØvleri

Cellulosefabrikk

Papirfabrikk

Mathiesen-(idsvold Værk
BØN

Staubø &Søn
SKIBSMEGLERE &
ASSURANCEAGENTER

Telegr.adr. «Stauboson»

Tollbugt. 28, Oslo



~.s Thor Dahl
Skipshandel
SANDEFJORD

Spesialitet:

Hvalfangstutstyr

~Ibert Bøe
Etab!. 1886 - En gros og en detalj
Jern, jernvarer, malervarer, byg
ningsartikler, støpegods, rør, kraner,
pumper, sagbruksrekv., sportsartikler,
linoleum, tapeter
LARVIK

INGENIØRENE

NISSEN og von KROGH
Kronprinsens gate 3

'~~ Tele,fon 415870
• • OSLO

Elektrotekniske konsulenter
Elektroteknisk laboratorium

r

ihristian F. Bonnevie
SKIPSREDERI

Roald Amundsensgt. 6

OSLO

,

Sandvika Veveri ts
Christen Smith &Co.

H. Heyerdahls gate 1
OSLO

HASLUM
Telefoner 41 65 71 - 41 6415

Telegr.adr.: Chr iss mit h

Blomsterhallen Fredrikstad Montering to. &Metallstøperi ~.s
TØNSBERG

Telefon 2229
Tlf. 1494 - FREDRIKSTAD

Gustav Stuve A.s ~.s Kjættingfabriken
MØllergaten 8 - Oslo
Etablert 1900
Telefon 331787, sentralbord

OSLO og

HELLE pr. KRAGERØ

Hans H. Knutsen &Co.
Norske smalfilmapparater
R H. K. 16

Vogt &Holst
Skipsmeglere

MOSS

Telefon 1047 - 1547
Kongensgt. 15 - O S L O
Tlf. 41 51 33 - 68 55 65

I
-------------------1--------------------

Lund &Tallaksen A.s A.s Kistefos Træsliberi
FREDRIKSTAD

Manufaktur
Konfeksjon
Trikotasje

DRAMMEN
Grunnlagt 1889

30 000 tonn våt tremasse.

"..:.

TRE og FINER
Norsk og Utenlandsk

BJARNE FRANG
Grensen 12 VII - O S L O
Sentralbord 33 58 90
Telegramadresse Woodfrang

Keddell &Bommen ~.s

Fred Olsensgt. 1

OSLO



DUo Koch A.s
Etabl. 1874

Nord-Norges største manufak
tur og utstyrsmagasin

BODØ

Bryhn &Larsson A.s
Sko- og Reparasjonsfabrikk

st. Olavsgt. - Tlf. 2409

DRAMMEN

SÅVARER
av alle sorter anbefales.
Stamsædgård og landets stør
ste frØ- og kornrenseri.

Strand Brænderi
MOELV, tlf. 47322
SARPSBORG, tlf. 1195

Nes Meieri
HEDMARK

Voss Hårdukveveri A.s
VOSS - Telefon nr. 80

Framstilling av hårduk

og vattolin

A.s Møre Mek. Verksted

~~~. JIL

Oplandske Sag &Høvleri
M. Jahren

Telefon 1077

HAMAR

Sunnmøre Meieri

STORNESKAIEN - ALESUND

Alb. Gjørtz
B o k- o g P a p ir han del

Trykkeri - Bokbinderi

Eskefabrikk

ALESUND

Tor Kyllingstad
Fabrikk for:

Dører og vinduer. - Butikk
inventar samt spisestuer i
eik til forhandlere.

Telefon 61 752

SANDNES

ALESUND

Christie &Opsahl A.s
Ingeniør- og Entreprenør-

forretning

MOLDE

Fossum Trevarefabrikk
Hauerseter

Tlf.sentral,b.: Jessheim 301



Tysnes Møbelfabrikker
Innehaver B. R. Tynes
Telegr .adr.: Tynesfabrikken.
Telefon 49-59 SYKKYLVEN

Det er kvalitet i
«TYNESMØBLER»
Vakre modeller i møble
menter og kompletterings-

Salg kun til forhandlere.

J. M. Johansen
STAMSUND

Andås Begravelsesbyrå
Inneh.: Anton og Thorvald Andås
Elvegt. 11

Kister - svøp - tepper

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

Telefon 1254

KRISTIANSAND S.

A.s Pusnes Mek. Verksted
Telegr.adr.: «Fusnes» Telefon 1224

ARENDAL

Verktøystål - Konstruksjonsstål

Rustfritt og syrefast stål

Støpestål - Borstål

SWK hardmetall

STAVANGER ELECTRO-STAALVERK A.S

Jørpel~nd

STAVANGER STAAL A.S

Oslo

Koppang Meieri

Telefon 85

KOPPANG



I MODERNE

Boktrykkeri) Offsettrykkeri

og Eskefabrikk

Tar imot oppdrag for

hurtig levering

Ingvald Dahle
SANDNffiS

Spør etter

«Gudbrandsdalsost»

fra

Gausdal Ysteri

A.s Kulimport

STAVANGER

Norges største sykkelfabrikk - 500

arbeidere og funksjonærer

1------------'"-------- -------------------~

Harald J. Eklund
Glassmester - Speiljabrikk

Glassliperi - Mattering av glass

Telefon 1725 - 1727

ARENDAL

Knut Aase Jr.
Trikotasjejabrikk

Lars Hillesgt. 20 - BERGEN

Inn-lrøndelag
Skogeierlag

,STEINKJER

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

Etabl. 1932

BERGEN

Fabrikant av «Spartaskjorten»

Brødlr. Utkilens Rederi
BERGEN

Olav leigen
MASKINFORRETNING
Telefon 45-78, privat 25
Telegramadress : «Motorola»
SKOTSiELV

Elektriske - bensin- og diesel
motorer - Kompressorer -
Verktøymaskiner
Anleggsmateriell, drivremmer,
remskiver, lager
Elektrisk og mekanisk verksted
JEG STÅR TIL TJENESTE



TRUBENISERT

"""E[(}LF····&'

KVALITETS
SKJORTEN

FRA

~~~I
fAHll:~~~~

Bergens Privatbank
Kontorer:

Bergen - Oslo - Haugesund
Fredrikstad - Trondheim 
Svolvær.

Filialer:
Lillestrøm - Odda - Sandvika
Sørumsand - Akrehamn 
AndaIsnes

Nils T. Reigstad & Sønner
LÆRFABRIKK

VALESTRANDSFOSSEN

A;§ Rygene Træmassefabrikker
ARENDAL

Elektrisk kraft

Sør-Trøndelag Tømmersalgslag
Omsetning av tømmer, trelast og ved

Heimdal Trelastlager All
Lager av 'høvlede og uhøvlede materialer

Felles kontor: 'Søndre gt. 15 (Forretningsbankens gård)

Telefon 29 140 - Tro n d hei m



RENA KARTONFABRIK A.S
RENA

TELEGRAMADR. :
KARTON
RENA

TELEFON
RENA 210
(SENTRALBORD)

Ar s p rod uks jon: 13 OOO to n n kar t o n g (D U P L E X - TRI P L E X)

HUNSFOS FABRIKKER
VIKE'LAND

Hovedkontor: Vikeland st.

Telefon: Kristiansand S. nr. 3151 og 3158

AlS Hofsfos Træsliperi og Papirfabrik

HØNEFOSS

Reklametrykk A.s, Bergen


