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VII. Nordiske Døvekongress er gått over i historien.
Et ualminnelig hyggelig minne er en mengde døve
og en god del hørende blitt beriket med. Og de som
overvar forhandlingsmøtene er blitt beriket også på
annen måte. En stor del av forhandlingene var nem
lig lagt an som foredrag, og disse ga oss et godt inn
blikk i hvordan døve rundt om i verden har det,
hvordan forholdene tidligere har vært og hva som
gjøreg--og-vil bli: gjortfar å bedre forholdene.

En ble snart klar over at det kanskje aller viktig
ste - det som man dersom man ønsker fortsatt
framgang (hva man selvsagt gjør) ikke på noen måte
kan komme utenom - er å utvide kontakten med
myndighetene. Med andre ord: Veien til fra'mgahg
går ene og alene gjennom samarbeid mellom døve
organisasjonene, døvelærerne og de offentlige myn
digheter. Man står ved en korsvei. Slår man inn på
feil vei, er det det samme som at arbeidet for å bedre
de døves sosiale kår vil stagnere - man vil rote seg
inn i nye blindganger-en labyrint som det kan kom
me til å ta mangfoldige års arbeid å komme ut av
igjen. Kongressens forhandlinger var preget av dette.
Døveorganisasjonenes arbeid har meget liten verdi
dersom de ikke samarbeider med myndighetene.

Det var ellers spesielt. to ting man måtte bli im
ponert over i forbindelse med VII. Nordiske Døve-

kongress. For det første det veldige apparat kongress
komiteen hadde satt i sving. Denne døvekongress
stiller utvilsomt alle tidligere fullstendig i skyggen
når det gjelder arrangementets omfang. Likevel tror
vi trygt å kunne si at det aldri ved noen nordisk
døvekongress har gått så knirkefritt for seg som
denne gang. De døve i Oslo og deres hørende med
hjelpere kan hvile trygt på sine laurbær. - Det annet
som en la spesielt merke til, var den veldige reklame
døvesaken fikk i pressen. I samtlige Oslo-aviser ble
kongressen slått stort opp, og den dominerte faktisk
enkelte ganger første-sidene i Norges største aviser.
Dette var sikkert noe av det gledeligste som kunne
skje, spe$ielt når en tar i betraktning at døvesaken
som regel er gjenstand for svært liten publisitet.

Vi kan slå fast at VII. Nordiske Døvekongress bie
en arrangementsmessig suksess. Forhandlingsmøtene
kan man ikke kalle noen avgjort suksess, i det de
vedtak som ble fattet neppe vil få noen avgjørende
betydning. Men så tok også denne kongress først
og fremst sikte på å reise nye saker, legge fram resul

tater og gi orientering. Med tanke på dette må derfor
også forhandlingene få karakteren meget tilfredsstil
lende.

Alt i alt en meget vellykket kongress!
Red.



VII. Nordiske Døvekongress

gammel. Derpå Ila Henl1Jing Dahl krans på
g-raven til Lars A. Havstad, mannen som 'Vel pre
suerte det ypperste en døv noensinne har klart å
prestere og som forbauset så å si enhd verden.

TILI slutt ble graven til Hedevig Rosing be
kranset vCld Herman A. Jansen. Hedevig Rosing
var ,i mange år en ,forgrunnSlfi<gur på dø'Veunder
visningens emrå.de her i landet. - Samtlrige kr.an
ser var fra Norske Døves LandSifoI1bund i takk
nemlig erindr.i-ng.

Åpningsgudstjenesten. Det var en anselig skaTe
som hadde samJlet selg IUltenfo-r OS!~J Domkdnke
(tidligere Vår Frelsers kirke) li god 'uid før guds
tjenesten skulle begynne. Praten glikk lirvlig, 
gamle bekjentskaper ible ,fornyet og andre rom
ikke ha,dde sett hverandre før ble presentert. 
Liu etter litt fyltes -også kirkebenkene. De uten
landske gjester fikk plass nærmest koret, deret
ter kom de norske døve og ti,l slutt, bakerst, de
hørende. Det var nak a'tJSlkiiILi,g flere enn de 600
kongressddta:ke>re 'Som hadde funnet veien til
kirken.

Pastor Kåre Skollerud intimerte, mens preiken
en ble framført av C. Bonnevie-Svendsen. Pastor
Hammer ledet et damekor på 6 døve damer, som

En del av de frammøtte på Vår Frelsers gravlund.

Fra venstre: Kongress·presidenten N. Gjerstad, forbundssekr. Albert

Breiteig, Henning Dahl, redakrør Sander, fru Andresen, Yngvar' W.
Andresen og Herman A. Jansen.

Vel 600 deltakere fikk glede av det strålende arrangement - og fikk stifte bekjentskap med

Oslos «stabile værforhold»

Søndag 27. juli gikk det en jevn strøm av døve
til VII. Nondislk:e Døveko-ngress' .konoor i UndlVer
eitetet Oslo- ·hvor den ene etter den andre ble'" , ,
ønsket velkommen og behandlet som en venn el
ler slektning av de elskverdige ;folk som hadde
fått det td sin oppgave å få-dehalkerne tiJ å føle
seg '1irkelig velkommen og ordne hver enkelts
formalia. Det var ikke alltid s.å greit for kontor
eus folk, det fikk ,en snart !inntrykk av. Ikke aHe
som var anmelldt til kongressen hadde vært Slå
nøye med å sette seg linn i programmet og de for
skjellige enkeltheter. Derfor .fikk konooret snart
merke vanskeligheter, men vanskene ble ryddet
av veien like fon som de meldte seg, og den ene
kongres-"dehaker ctter den andre forlot Kontoret
klar uil å ta fatt på kongressens arrangementer.

Første dag, mandag 28. juli, måtte en tidlig
opp av sengen for -å kunne være med fra førs-t
av. AiHerede kl. 8,30 fant den første innledende
handLing sted, idet Fr. G. Balchens gra-v på Ves
tre Aikers kirkegård da ble bekmnset. - Etter
dette bega en 6eg til vår Frels·ers graJvllUnd, hvor
der likeledes skulle foretas bekransning. Her ble
det lagt ned krans på Conrad Svendsens grav ved
formanncn i NO'1"~e Døves Landsforbund, Nils
Gjerstad. Conrad Svendsen var som kjent den
første døveprest i Norden, og han virket bJant
de døve i Norge i ca. 60 år. Deretter ble det lagt
ned krans på Axel Fleischers grav ved forman
nen i Oslo Døveforening, Alf Melgaard. Flei
sener var .gjennom ei par menneskealdre en av de
ledende personer blant landets døve, og han døde
bare et par måneder før kongre1s6en, nær 92 år

Alf Melgaard

ved bekransnin

gen av Axel

Fleischers grav.
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framførte på tegnspråket de salmer som ble \Sun
get. Dette var et hyggelig innslag, og på mange
av de tillstedeværende virket det 's,ikkert både ov
erraskende og gledelig. Imicl1ervid vli:ste det seg
at lysforholdene i kirken var lite passende for
døve, samtidig 'SOm avstanden mellom presten og
de baikerst sittende døve VM alt Ifor stor ti,1 at
gud9tjenesten krunne fy'lle ISlin oppga'V,e. Hertil
kom at to store lysprojektører var plasert fram
me ved koret (for filmopptaikene) slik at de h~n

dret flere av de døve fra å kunne følge med.
Heldigvis ble man snart klar over dette, og PaJS

tor SkoHerud besteg da prekestolen og foredro
derfra pastor Bonnevie-Svendsens preken. Men
stort sett ble nok denne gudstjeneste først og
fremst en opplerve1se for de hørende. Det vil nok
alltlid bli et stort problem å holde gudstjeneste
for såvidt mange dø'Ve på en 'gang. - En merket
seg ,ellers at det denne gang ikke var utenlandske
tolker ved gudstjenesten, noe som tidligere viisst
nok har vært van1rig ved kongrelSsenes åpnings
gudstjenester.

Etter gudstjenesten fort3Jlte domprost Dietrich
son endel om Domkirken\S historie og ga en liten
oflientering om dens utsmykking ved maleren Hu
go Lous Mohr. Kirken var virkelig meget vakker.
Utlendingene fikk fullt utbytte av redegjørelsen
ved sine tolker, som her for første gang ved den
ne kongress viste seg på arenaen.

En bega seg så ut Ifor å sikre seg plass i bussene
som skulle ta oss med 'på rundtur og til slutt
bringe oss til Frognerseteren. Des'Verre så en seg
nødsaget til 'å p1asere deltakerne nasjomvis, av
hensyn ti,l tolkene. Det ville selvsagt vært hygge
lig om en hadde kunnet glemme at det vanhgvis
er grenser som sbller OSiS. Men det ville jo vært
mindre passende om deltakerne var dratt på
rundtur uten å ane hva de Slå olg hvor de var. 
Mens man var i ferd med å ta p1ass i de 20 bus-

Fra åpningsgudstjenesten.

Pastor R. Hammer leder koret

av døve piker under salmesan·

gen. (De 4 andre pikene kom

dessverre ikke med på bildet.)

ser som var rekvirert, begynte det å falle noen
relgndråper, men heldigvi's ble det ikke alvor.
Snart var bussene på vei for å vise sine passa
sjerer endel av Oslo og omegn. Turen gikk først
til Ekeberg, hvor mange for første gang fikk et
overiblikk over Norges horvedstad. Rikuignok vis
te ikike byen seg fra slin beste side, solen manglet
jo, men det var ikke mange tårer som ble felt av
den grunn. - Fra Ekeberg gikk turen nedover
forbi Sjømannsskolen, og så langs kaien, hvor
man bl. a. fikk 'se A;kershus slott og festning, vi
dere ubOver til Bygdøy, hvor man fikk et gløtt
av Bygdøy Nongsgård, Folkemuseet, o. a., før
bussene stoppet ved det fore'1øpige mål; Frilufts
restauranten på Bygdønes Bad. Her ble det et
par timers opphold, mens deltakerne benyttet an
ledningen til å bese Kon-Tik:i-Håten og polar
skipet «Fram», samt innta et måltid og .forfriisk
ninger på restauranten. Noen foretrakk den om
vendte 'f(:~k,kefølge. - Omsirder 5itartet man på
turen til Frognerseteren. Veien ble lagt om Blin
dern, Norsk Rikskningkasting og Meteorologiske
Institutt. Derpå 'giikk turen oppover mot Nord
marka. Ved Holmenkollen ble det stans for at
man skuIle få anledning til å beundre den ver
demkjeme Holmenko11-ba:kJken. Den tok seg
praJhfullt ut i 'sin nye skikkelse som den fikk i
anledning de olympiske vinterleker.

T'il Frognerseteren kom man ,i passe tid til ve1-
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komsufesten, som 'skulle begynne kl. 17. Delta
kerne ble her delt i to, da det er to restauranter
og det langt fra var plass til alle li den ene. Begge
restaiurantene, HovedreSitauranten og SporDsre
stauranten, !Yle fylt til siste plaSis. Blant delta'ker
ne merket en selg ,bl. a. Oslo bys varaordfører
Rolf Stranger og frue, Norges Idrettsforbunds
president, overrettssakfører Harald Rømcke samt
nestor blant Norges døvelærere, fhv. skolestyrer
P. Anderson.

Harry Landen, festkomiteens formann, funger
te som toastmaster og ønsket velkommen. For
mannen i kongress--<komiteen, Alf Melgaard, talte
for det nor.cii'ske samarbeidtJil fr·errnme av de dø
ves sostiale og kultureNe -interesser. «Denne fest
kan like godt kalles en Iiten kongress for seg sB1v,
før den store, egentlige kongress tar til i morgen
for å behandle viktige spørsmål. Denne liNe
«kongressen» har bare som formå'l at deltakerne
skal få god mat i vakre omgivelser for å bli gla
de mennesker", sa han bl. a. Det var ham like
ledes en stor glede å se varaordfører Stranger til
stede, sl,ik at han på vegne av kongresskomiteen
kunne få takket for den storartete økonomiske
støtte fra kommunen og for innbydelsen til mot
rakelsen på Rådhuset. Han rettet også en takk
til Staten og andre som hadde bdratt til å virke
ligjøre kongressen.

Hj. C. Lindgaard frambrakte idrettsfolkenes
takk til NODges Idrettsforbund og Statens Idretts
og Ungdom."l'wnto'r for den gorde moralske og
økonomi.ske støtte man hadde mottatt til arran
gementet av' ide Nordiske Døvemesterskap som
skulle avholdes i forbindelse med kongressen. De
hadde gjort det mulig 'å legge opp et omfattende
mesterska,p:\program. - Overre'ttssakfører Røm
cke svarte at man var oppmenksom på den store
betydning idretten har som fritidsbeskjeftigelse
for de døve, og han sa at man beundrer de dø:ve
for hva de klarer å prestere pråidrettellis område.
Han syntes det er meget hyggehg å samarbeide
med sl/ike folk

Kongress-presidenten, Nils Gjerstad, fant de
rette ord forste~l11ingen ved festen da han tak
ket for maten. Han karakteriserte dagen som en
hyggelig OIg vellykket opptakt til arbeidsdao-en
som lå foran, der man sku'f1e behandle noe~ °av
de mang~ betydningsfulle problemer som de døve
i Nor<den står foran. - Videre talte representan
ter for Danmark og Finnland begeistret om sam
lingen av Nordens døve.

Talene ble overført fra Hoyedrestauranten tJil
Sportsrestauranten.
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Etter at velkomstfesten således var avsluttet,
bega man seg på «hjem.ve~» ad den vei en selv
foretrakk. Den største dden fO'retrakk nok H01
menkollbanen, men det var oo-så en anselio- flokko' b'

deriblant verdensunionen for døve's president og
generalsekretær, som rok «benveien» til Skådalen
døveskole, en riktig vak,ker tur, selrv om veien
ikke fnistet nil selskapsdans. På turen .Ja en merke
til noen anlegg som var byg;get i foribindelse med
bob-banen ved ,de olympiske vinterleker. 
Mange av de som tok turen nedover ti.} døvesko
len var tidligere elever ved sannme, og det var
ikke uten vemodighet man atter en gang gjenså
de steder man i sin song,løse barndom hadde hatt
rilhO'ld og fartet rundt på. Styrer Langåker var
så vennJ1ig å gi oss adgang til å bese og gjense
Slkolen innvendig også. Skolen var jo på denne
tid stengt, og på forskje'1Jirge steder var man i
ferd med oppussing. - Mørket tok til å senke
seg over omgivelsene da man forlot skolen for å
ta Holmenko,Hbanen oil byen. Senere på kvelden
sam1110des de fleste i Døverroren/ingens lokaler.

Annen dag, tirsdag 29. juli, ble kongressen
høytidelig åpnet i Universitetets gamle festsa'l.
Det var, som seg hør og bør, kongressens presi
dent, Nils Gjerstad, som holdt åpningstalen. Til
stede var en rokke ,innbudte, foruten den tallnike
skare av døve, bl. a. representanter for de nordis
ke lands ambassader og 'legasjoner i Oslo, stat,
kJirke o'g skole. Vi nev'ner statsnåd Lars Moen
fung. ordfører i Oslo Rol,f Stranger og frue, ek~
spedåsjonssjef Einar Boyesen, direktør Marie Pe
dersen, charge d'affaires Ha·rald Krøyer, Island,
charge d'affaires Pentti Suomela, Finnland, am
bassaderåJd Melchior, Danmark, charge d'affaires
TODd Goransson, Sverige, legasjonssekr. Giovan
ni Luciolli, Italia, kultur-attache Andre Padoux
m. fl.

Presidenten ønsket velkommen og hilste alle i
forsamlingen. Han uttalte bl.a. sin glede og takk
nemlighet ove:' at H. K. H. Kronprins Olav had
de v'i,st kongres~en den ære å st/ille seg som dens
høye be:sokytter. Han meddelte at det var sendt
en 'rekke hilsningstelegrammer, bl. a. til de nord
iske ,lands statsoverhoder.

Pre9i.denten uttalte videre:
- Det ligger nær for. meg ved denne leilighet

å feste oppmerksomheten på noen <l.V de saker
som skail behandles. Lø\Se~ !Vi dem tilfredsstillende
vil de betegne store Ifr~mskr:itt ,i sosial henseende.
Vi vil søke løst oppgaver av betydning for de
voksne døve, saker av betydning for de unge
døve og for døve i de generasjoner som skal følge
etter oss.



I 1947 fikk vi nedsatt en samarbeidskomite.
Den satte seg til mål å gå inn for løsningen av
det nødvend:i'gc samarbetid. Vi nedsatte også den
nordiske tegnspl'åJkkomite på kongressen. i Stock
holm i 1947. Våre interna~jonale organer er be
gynt å arbeide. De fungerer godt. Dette tror jeg
at kongressens deltakere ~kal få syn for nå'! vi
på denne kongress f.år framilagt de første resu,lta

ter.
For vår kongress er der lagt opp et program

som sikter på å reise nye saker. De kan bli mer
kesaker for de døve i den græd de finner tilslut
ning og aktiv støtte hos de døve selv.

Men det nyHer ikike at komireer og styrer ar
beider, l1'V'is ikke a'lle de døve står helhjertet bak
dem, alle som en. AUe døve kjenner noen menne
sker som har innf.1yteUse i samfunnet. Den enkelte
døve må kjenne det som en forpliktelse å vekke
deres interesse for våre arbeidsoppgaver. De
hørende vil fort nok forstå våre problemer hvis
vi selv fra alle kanter hevder synspu11Ikter som vi
gjennom vårt eget samarbeid er blitt enige om.
Vi må samarbeide oss imellom, og vi må samar
beide med de hørende.

Det gamle ordet at enighet gjør sterk har evig
gyldighet. Det er vår styrke som skaU. bære våre
saker fram. Vår styrke viser vi best gjennom den
enkeltes linnsats for de felles mål. Som samfunns
borgere kan og vil vi døve gjøre vår innsats. Vi
kan og vi vil 'være alktive og positive borgere av
vårt felles samfunn.

Når vi viser samfunnet vår vilje til samarbeid
og oil fe1llesskap i løsningen av samfunnets al
minnelige oppgaver, ja, da vet jeg at vi kan reg-
ne med forståelse for våre synspunkter når det
gjelder løsningen av .de speSlidle samfunnsoppga
ver. Også de oppgcwer som direkte berører oss
døve.

Med et fornyet ønske om godt samarbeid, om
en positiv og fruktbringende meningsutveksling
og ,i håp om at våre mync!Ji.gheter i stat og kom
mune som hittil ViiI vise sin interesse for å se
gjenn{)lJ11Jørt de tiltak som skal springe ut av v-årt
samvær. Og med et ønske om at vi skal finne og
så hygge og glede i kongressdagene har jeg den
ære å erklære den VII. Nordiske Døvekongress
for åpnet.

Etter Gjerstads åpningstale, fulgte hilsnil1'gsta
,ler fra de øvrige nordi~ke land 'ved deres visepre
sidenter, først fra Danmark ved AageThomsen.
Han utta-ltebl. a. at forhand.lingene som nå skul
le komme måtte og skuHe føre til resultater av
banebrytende betydning for Nordens døve. Det
var spesielt forholdet til stat og kommune som

bur.de komme fram i søkelyset, mente han. Han
sluttet med å si at det jo er vi døve selv som vet
hvor ~koen trykker.

FlinnIands visepresident, kunstneren Lami Vai
nota, 'Uttalte at det finske døveforbunds arbeid
hadde utv.ikl-et seg "Sterkt etter krigen, og at vil
jen till samarbeid med de øvrige nordiske land
var den aller beste. Dette viste tydelig det fak
tum at så mange ,finske døve var komme't til kon
gres',en, trass ,i Ikolltisjonen med de Olympiske
sommerleker som på denne tid satte hele Finn
land på ende.

Sveriges v:i,epresident, arkitekt Gøsta Wiberg
sa bl. a.: Vi døve søker å hjelpe oss sdv så langt
vi kan, men li,kevd trenger vi naturhg nok de
hørendes og myndighetenes. fors.tåelse og støtte.
Vår røst når sjelden fram nil de som bestemmer.
Vii ber ikke om almisser - vi ber bare om en
håndsrekning, på samme måte somal1'dre menne
skergir hverandre en håndsrekning av og ti,l, og
vi ønsker de samme rettigheter som for andre
menneS'ker er selvfølgelige. Det er aUe døves øn
ske å kurme få mulighet for å Ubdanne >seg på like
fot m~d hørende, noe som i dag hører til bare i
v.åre framtidsdrømmer. Dersom myndighetene
vliser større forståelse vil de nok aldri få grunn
til lå angre det.

Etter dette fjkk. statsråd Lars Moen ordet. Han
hilste fra regjeringen og holdt en tale som lover
godt for utvidelsen av døveundervisningen her i
landet. Vi tar av den grunn her med det meste
av talen.

G<:,de 'fors2.m.hng! Jeg har den glede å bære
fram hilsen til den VII. Nordiske Døvekongress
fra dcn norske regjering. - Når ·de fremste tals
menn for døveorgaDlisasjonene og døvelærerne i
de nordiske land kommer sammen til kongress,
har de stor,e og viktige saker p'å programmet.
Vihige for de døve, og dermed for det samfunn
de er medlemmer av, og fordi de sp'3Sielle pro
blemene som er ,til stede og de vansker som- må
overvinnes stort sett er de samme alle steder, er
det naturlig·.1 'Samarbeide .0'Vu landegrensene,
slik som det blir gjort ved kongresser og slik som
det ogslå blir gjort i det daglige arbeidet.

Av tiltakene for å gi de døve grunlag for en
forsvarlig plass ffidlom de andre samfunnsmed
lemmer, er opplæring og ul1ldeTv:isning avgjør
ende. Et velordnet og godt utbygd skolevesen er
forutsettelsenfDr idette. Hva dett,c hetyr, hva
o,om kreves av kunnskap og pedagogisk forstand
av læreren, og av arbeid, Jhd og tålmodigh,ct av
eleven, for å kunne høste noe av det som vi hør
ende lærer uten videre, det er det nok de færr·cste
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som tenker O'Ver, av de som iikke på en eller an
nen måte har hatt noe med disse ting å gjøre. Det
gjelder å gi de enkelte kunnskap og opplæring så
de kan klare seg selv rent materielt. Og det gjel
der den s-osiale kontakten som betingelse for na
nurlig personlig vokster og utv:ikliing. DøveSlko
Ilen i Norge omfatter nå, fODu\ten barneskolen,
også yrkesSJkoler .for gutter og piker. Framhalocls
skolen, som naturlig overgangs- og modningstid
mdJom barneJSkolen og y,rkesopplæringen, -lYEr
det arbeidet med å få i stand, ,i samsvar med den
nye loven om spesiahkoler. Vii savner en institu
sjon til å ta vare på døve barn under skoolealder
en, barnehager for døve, som ville vært av stor
verdi.

Det er kjent at døve som flår lært seg et yrke
ofte bEr særlig flinke og påilitelige. Det kommer
sikkert ikike bare av at de aN naturlige grunner
har -lettere for å konsentrere seg om selve arbei
det, men også av den vilje-trening som ligger bak
alle de vanskelighetene de må vinne over for å
nå et resultat. De døves egne organisasjoner har
etterJwert kommet mere inn i bi'ldet når det gjel
der ordningen av deres prolblemer og ivaretaking
av deres egne særlige interesser. Det er naturlig
at så er skjedd. Det er en vinning på ma,nge må
ter at de som saken først og fremst vedkommer
selv mest muli.g kan ta seg av den. Dette organi
sasjonsarbeidet bør få best mulig støtte. - -

Etter at kirke- og undervisningsministeren var
ferdig med sin taJe, sto verdensunionen for dø
ve's president, italieneren signor leralla for tur.
Han ble tolket av pastor Vogt-Svendsen, som i
sin tid var sjømannsprest i Italia. Men for de
'tegn-kyndige tilstedeværende var tolkingen ikke
så ,påJkrevet, selv om det italienske tegnspråk na
turligvis er ganske forskjdlig fra det vi er vant
till.

leralla nevnte bl. a. hvor beveget han ble da
han dagen i forveien oppe på den storslagne
u~siktspJassen på Frognerseteren fikk se sitt lands
Hagg heist. «Jeg ble så glad over den tanke dere
viste ved å heise mitt hjemlands flagg», sa han.
Videre nevnte han verdenslmionens arbeid for å
samle verdens døve. Han mente at de døves pro
blemer ikke 'kjenner landegrenser. Det gjelder å
løfte de døve moralsk over alt i verden, og dette
kan bare gjøres ved sosiale tiltak. Han vi'1le imid
lertid senere komme tilbake ti,l verdensunionens
arbeid, så han skulle bare bringe en hilsen til

STØTT DØVESAKENl
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nordens døve fra de døve i Italia. På vegne av
Italias døve overrakte han så en bronseskulptur
a;y Romulus og Remus med u'1,ven. (Ifølge sagnet
ble Rom grunnlagt av to brødre som var vokset
opp hos en ulvinne.)

Kongress-presidenten takket på vegne av dd
talkerne, hvoretter han referene hilsningstele
grammer fra Frelsesarmeen ved <kommandør
Booth og Weiander, skolebestyrer Beyer og fru
Braae-Johannessen.

Ifølge programmet skulle man nå ta fatt på
sabbeihandlingene men da !hilsningstaIene hadde
fått et noe stort omfang, Slå en seg nødsaget til å
utsette dette til' senere, for OS'lo bys mottakelse i
Rådhuset kunne selvsagt meget vanskeligere la
seg utsette. Og derfor var man snart på vei til
Oslos imponerende rå'd/hus, hvor man ble mot
tatt av funger'ende ordfører Stranger med følgen
de ta,le: Jeg er dypt takknemlig for at jeg som
fungerende ordfører fikk være tilstede på Frog
nerseteren. Samværet med deltakerne i den VII.
Nordiske Døvekongress overbeviste meg om nyt
ten av de nordi~ke døvekongresser. Samværet
overbeviste meg også om hvilke selvfølgelige krav
de døve har når det gjelder de sosia'le problemer
og den stadige urrvidelsen av de døves bllturelle
horisont, men også om hvi,lken personlig innsats
de døve gjør og med hvilken glede de åpenbart
,gjør den. Jeg håper at t3lnken om den nordiSlke
høyskole for døv-e må bli virkeliggjort og at
gjennomføringen av det feHes nordiske tegnspråk
må kunne lykkes. - Jeg øn~ker deltakerne i den
VII. Nordiske Døv'ekongress hJertelig vdkom
men til Os'lo, og håper at kongressen må gi de øn
skete resultater. Jeg ønsker dere også meget hjer
telig velkommen til vårt r:ådhus. (Han ga så en
oversikt over rådhusets tilblivelse og utsmykking.)

Kongressens presiident takJket på deltakernes
vegne for den hjertelige mottakelse, samtidig

som han nyttet anledningen til å takke for den
hjelp Oslo kommune hadde ytt kongresskomiteen
under forberedelsene til kongresen.

Deltækerne fikk derpå servert en utsøkt lunsj,
hvoretter man ble vist rundt i de flotte salene.
Som kjent ble Oslo Rådhus først ferdig og inn
viet til byens 900~års jUibileum i 1950. Det tok
lang tid før deltakerne lot til å ha sett nok av
kunstverkene, og en fikk inntrykk av at samtlige
som forlot kjempebygget var imponert.

Onsdag 30. juli. I Unirversinetets gamle festsal
ønsket presidenten velkommen til annen møtoclag
og leste dertter opp innløpte telegrammer. Fra
kronprins Olav var mottatt følgende telegram:



«Jeg sender VII. Nordisike lDøvekongress mine
beste hilsener og ønsker. Olav.» Videre var inn
løpt telegrammer med takk for ti'lsendt hilsen fra
kong Haakon, den finske president, kong Frede
rik og kong Gustav Adolf.

Da en forgrunnsfigur blant Norges døve gjen
nom mange år, Henning Dahl, ·denne dag fylte
80 år, ble han av presidenten kalt opp på taler
stolen, hvorfra han mottok forsamlingens hyllest.
Presidenten overrakte ham videre blomster frd
Norske Døves Landsforbund, men de øvrige
nordiske land ville også være med -å hylle vetc:
ranen, hryorfor de 3 V'isepresidentene orverrækte
ham ·en pengegave og uttalte at Dahl var inter
nordisk, ikke bare norsk, og de ville betrakte ham
som felles-eie.

Man tok derpå {att p-å forihandlingene, under
den norske visepresident, Finn johansen's ledelse.

Sak 1. Fors1ag ·fra Stockho1ms~foreningen v.
Wiberg om ny representasjonsordning ved kon
gressene. Forslaget gikk ut på at der kun velges
5 representanter fra hvert land, men at hver av
disse skal ha 2 stemmer. I den påfølgende de
batt viste det seg at man var nærmest fullstendig
enig. Det ble til at den ordningen man hadde be
stemt for den pågående kongress skulle gjdde
denne gang, så ,fikk man overlate til samarbeids
komiden å fii1l1e ut om ordningen virket tilfreds
stillende.

Sak 2. De døves sosiale prO!blemer, og deres
løsning i samarbeid mellom det offentlige og de
døves organisasjoner. Her ble det gjort rede for
hvordan situasjonen var i de forskjellige nordis
ke land. Redegjørelsene ble gitt ved fullmektig
O. Malte Caspersen, Danmark, direktør Urbo
Kierimo, Finnland, professor Oscar Lø/gren, Sve
rige, og pastor Bonnevie-Svendsen, Norge. Disse

redegjørelser vil bli inntatt for seg selv senere i
Tegn og Tak - Signor leralla fikk likeledes
anledning til å redegjøre for forholdene i Italia,
og dette gjorde han på en meget malende måt,=
med sitt sydlandske tegnspråk. Han ble Evlig ap
plaudert. Hans innlegg ble deretter gjengitt av
Vogt-Svendsen. Dette viI vi også senere komme
ti\lb ake til.

Etter at møtets leder hadde takket foredrags
holderne, tok man pause, og denne ble benyttet
til feHesfotografering på Universitetsplassen.

Etter 'pausen ·ble ordet gitt til Herman A. jan
sen, som mente at Staten burde åpne dørene så
d0ve KunDe få ansettelse som post- og telegraf
bud. Han framsatte et forslag til resolusjon her
om, og ba lederen innlede til diskusjon om dette
spørsmål.

Pitkdnen ga forshgct sin støtte og foreslo de
andre -lands forbund å gjøre det samme.

Åge Thomsen meddelte at spørsmålet var blitt
behandlet på tid1igere kongresser og resolusjoner
sendt.

Wilma Renner bemerket at man i Stockholm
hverken har post- eller telegrafbud som er døve.
Derimot er det flere døve som har stillinger i
Statstjenesten, og det går utmerket.

Finn johansen antok at hvert lands forbund
kunne undersøke hvordan saken lå an i sitt res
pektive land.

Ved lunsjen på Oslo Rådhus. Fra v.:

Kongressens president Qjerstad, vise·

presidentene Qasta Wiberg, Sverige,

Lauri Vainola, Finnland, og Orta A

Odde, Danmark. Stående pastor

Bonnevie ·Svendsen.
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«Den seilende magiker», Arnfinn

Matre, forteller.

M.s «Igadi» i Dumaquete, langt syd for Filippinene. På kaien

kan man se en rekke lastebiler fylt med kopra bestemt fOl'

New York. I forgrunnen en amerikansk landgangsbåt fra kri
gens dager.

MØTE MED
Ja, så pakket jeg for annen gang en snippeske,

litt større enn forrige gang, og drog ut for å gjøre
verden ytterligere ,utrygg. -

[ øsende regnvær bilte den lille sei'lende ma
giker, S1kr'ClcLder, forfatter, flyvende messegutt
(ikke hollender) osv. gjennom Brooklyn, over
Manhattan bro, .9å gjennom skyskraperbyen New
York, under Hudsonelven til New Jersey hvor
jeg entret ombord i den prektige 9500-tonneren
«lgadi». Hun var som en svane, og jeg syntes
hun var den vakreste båten i hele New Yorks
svære havnebasseng. Jeg måtte riktig klype meg
i armen for å kjenne etter om det var en drøm

Ohna meddelte at døren var åpen i Bergen. En
døv mann var der postbud for ikke så lenge si
den, men han ble lei av det og gikk over til et
annet yrke.

Jansen tok etter denne siste opplysnin~ ...·"'t
forslag til resolusjon tilbake.

Alb. Breiteig syntes ikke forslaget behøvde å
bli truk,ket tilb<1ke. En kunne ski,fte ut «Stats
maktene» med «de respektive lands døvefor
bund» o. s. v.

Etter dette ble følgende resolusjon enstemmig
tiltrådt: «Deltakerne samlet til vrI. Nordiske
Døvekongress i Oslo 28. juli-l. aug. 1952 hen
stiller på det ,instendigste til de nordiske lands
døve-forbund om å prøve -å åpne døren for døve
til å f.å ansettelse som post- og tdegrafbud.»

Finn Johansen avs.Juttet dagens forhandlinger
med en takk til de respektive foredragsholdere
og andre talere.

(Forts. neste nr.)
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eller i:kke. - Før jeg vi'sste ordet av det var jeg
allerede på v·ei til det fjerne østen. Denne båten
var bedre enn de jeg hadde reist med til Vest
India og Syd-Amerika.

Etter 5 Yz døgns hurtig reis, passerte vi Pana
makancden i strålende men varmt vær. Reisen
gjennom Panamakanalen tok bare 8-9 timer.
Da møI'ket falt på, var vi på vei ut i Sti.J1ehavet,
og foran oss lå den uendelig lange reisen til Øs
ten, det ;fjerne østen. -

Jeg kriblet av eventyrlyst og spenning etter å
få se landet på den andre siden av kloden, hvor
folk og -livsforhold er så forskjellig fra våre.

Turen New York-Yokohama (Japan) tok 1
måned, til tross ror at vi giJkk med 17 knops fart.
I vintertiden er reisen gjerne 2-3 dager .lenger p.
g.a, storm, og kursen blir da som oftest lagt litt
sydligere.

Vi dro fra New York 27. november, passerte
Panamakanalen 2. desember, feiret julaften i sjø
en og nyttårsaften i Japan. På mindre enn 3 må
neder hadde vi 3 ganger sommer og 4 ganger
vinter. I denne ruten kreves det at mannskapene
har gcd helse. Tiden forandret seg også ettersom
vi passerte gradene. Klo'kken måtte settes tilbake
omtrent % time hv-er dag mens vi hadde kurs
mot øst. Da vi passerte 180 grader måtte vi stille
tiden tilba.ke hele 24 timer, slik at vi tapte et
døgn. Vi hadde således bare 6 dager i uken, men
på tilbakereisen hadde vi 8 dager i uken,

Selveste julaften feiret vi i full storm. Guttene
sang julesa1mer med hlanke øyne, og tankene
gikk nok til kjære, gamle Norge. -

Annen juledag var stormen øket til orkan, og
skipet danset og stampet mot været. Hva bølge-



ne angår s'å var de iikke barnemat. Det var et syn
å se de svære bølgene. De liknet snøkledde fjell
$om i høyde konkurrerte med mastetoppen! Sjø
sprøyten fra bølgene ble pisket helt vannrett, og
snart gikk himmel og hav i ett. Sammenstøtene
mdlom bølgene og ;baugen var så kraftige at hele
skipet skalv. Så vi ble nok redde. Vinden presset
så hardt mot skipet at vi ble liggende omtrent
på samme flekken, og farten måtte reduseres til
1-2 knop for å skåne skipet fra de kraJtige kolli
sjonene med bølgene. Enkehe ganger kom en
kjempemessig bølge, og da måtte vi slå av mo
toren, slik at skipet drev omkring som en fyr
st~kkeske. Vi gikk med hjertet i halsen alle om
bord mens det sto på, for skipet akte bokstavelig
talt nedo'ver de bratte bølgesidene, omtrent som
en skiløper i Holmen!ko.l~hakken. Flere tJusen
tonn sjø tordnet mot baugen, og jeg innbilte meg
at jeg var hørende 'Så lenge stormen sto på. Kap
teinen bannet meget, men (han var ,en dyktig sjø
mann, og vi kom vel i havn nyttårsaften. Senere
traU jeg i Japanen nordmann som arbeidet om
bord i Lioberiabåten «Pe1ops», som fulgte like et
ter oss p'å turen til J~an. Han fortalte at «Pe
lops»' livbåt var blitt knust, baugen fo rs-kjøvet
og to bommer brukket i stormen underveis. Dess
uten ble en mann skyllet oveJ:1bord, men han
kom tibake med neste bølge, merkelig nok. Og
vi, altså «Igadi», hadde bare ubetydelig inven
tarska,de! Det viser at kapte,inen var en dy,ktig
>,Jømann, og at svenskene bygger gode skip.
«<Igadi» er bygget i Malmø 1949.)

Det ble ikke meget søvn i diss·e srormfuHe
døgnene, og heller ikke den første natten i land.
Resultatet ble at de fleste forsov seg og kom for
sent til arbeidet ombord neste morgen.

Første gang vi gikk i land, etter fire uker i
sjøen, var det litt uvant å føle fast grunn under
føttene. Men vi satte sjøben og sjanglet avgårde
for å feire nyttårsaften.

I Japan lever det omtrent 70-80 millioner
mennesker, og det er fattige og nøysomme ar
beidsfolk. Japanerne lever bokstavelig talt på en
vulkan. Lal1'deter vulkansk og har flere ildsprut
ende fjell. Det høyeste fjellet, Fuji-Yama, som er
synlig i vid omkrets der det ligger på en høyslet
te, er ~kk'e lenger i virksomhet. Men det kan når
som helst komme til utbrudd.

Noe av det første jeg la merke til hos japaner
ne, var deres høflighet. Det så ut som om høflig
het er en helt naturlig ting for dem, hva det ikke
er selvfølgelig for andre fO'lk akkurat.

Det var selvfølgelig umulig for meg å forstå
de japanske skiltene rundt om i byen. Men på

de fleste sto der engelsk tekst ved siden av den
japanske. Japanerne leser ovenfra og nedover, og
de leser fra høyre. Jeg har moret meg med å lære
litt av språket. Når de sier «ohaya» betyr det
god morgen, og når de sier «hai» betyr det ikke
det som vi vanligvis forbinder med det ordet,
men derimot ja. «liye» betyr nei, «arigatau» er
takk, "kane" er penger, «sayonara» er god natt.
Litt av skriften har jeg også lært meg. Dessuten
behersker jeg kunsten å spise med to tynne pinner
som er det vanlige spise-redskap i Japan.

Den personlige rensliget soår høyt i Japan. Det
er alminnelig skikk at japanerne tar et varmt bad
hver dag. Derfor finnes der badehus i hvert kvar
tal, for bare de mest velstående har eget bad. De
japanske hjem er svært forskjeHig fra våre. I
soveværelsene brukes ikke senger som hos oss"
derimot en el1er flere matter som legges oppå
hverandre på gulvet. _,De.t er halmmaner som
kalles "tatami". Når jeg skulle inn ti.} noen måt
te jeg ta av skoene og gå på strømpelesten eller
i tøfler for ikke å skitne til mattene på gulvet.
Halmmattene skiftes ut to ganger om året, og
bildene på veggen byttes eller ,flyttes. Veggene er
laget av tynne trepinner og papir, og dørene er
en slags skyvedører, meget praktiske. Istedenfor
ovn har de en stor flyttbar krukke fylt med glør
eg aske. Møblementet var akkurat som i en duk
kestue, og en sitter gjerne på en pute på gulvet.
For å varme seg holder man hendene rundt kruk
ken som står midt p'å gulvet. I det nordlige Ja-

I sjøen julaften 1951 om morgenen, mens {<Igadil> hev seg opp mot
en bølgetopp. 2. juledag var bølgene nesten dobbelt så høye.
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qateparti fra Kobe i Japan. «Den seilende magi!<ef); har gått

omkring her og studert japansk høflighet.

pan ligger snøen ofte flere meter høy i mange
måneder, og da husene overalt er av samme lette
konstruksjon, fryser japarnerne svært om vinter
en. Helsen blant japanerne er heller ikke god,
de fleste er t'uberkuløse. Mange av japanerne
tror fremdeles på Buddha, og grunnen til d·et er
kanskje den verdensherømte Budclhastatuen i Ka
makura, litt syd for Tokio. Den ble ferdig i 1252
og sto opprinnelig i et tempel. Templet ble 9kyl
let bort aven flodbølge men statuen sto like
urokkelig. De fleste er allikevel gått over til den
samme religion som i Amerika.

Jeg traff også noen døve i Japan. Det var i
Yokohama i en amerikansk restaurant. Der var
syv døve japanske piker sammen med flere hør
ende. I restauranten er det bare a:dgang for ame
rikanere, Uitenland:~e 'sjøfolk hvis skip anløp,er
YoikO'hama, og japanske piker med spesielle kort
utstedt av myndighetene og doktor. De andre fra
<<Igadi» var meget imponert over at jeg forsto
de japanske døve, og snart ble det meget snakk
om de døve og tegnspr,åket som internasjonalt
språk De japanske pikene brukte tydelige tegn,
men ofte syntes jeg at deres syn og tankegang
var meget merke'lig. Den vakreste piken, som het
Jomoko Ishido, var flinkest i engelsk, og det var
til stor nytte under samtalen med dem. Det har
vært meget interessant å treffe døve fra allver
dens kanter, og tegnspråket er svært forskj,ellig.
Jeg har tmffet døve i Syd-Amerika, Vest-India,
Mexico, Japan, Filippinene og fra flere andre
land som jeg traff i New York og Los Angeles.
Etter mitt inntrykk av de forskjellige døve er
Nord-Europeiske og amerikanske døve de mest
opplyste og intelligente. Det var meningen at jeg
skulle besøke en døveskole i Tokio, men da,
«Igadi» skulle ligge i Yokohama bare en kort tid,
måtte jeg slå det fra meg.

Japanerne ødsler med smil til alle. Dersom det
oppstår misforståe1s·er og vi ble sinte, så blir de
ikke sinte. De smiler istedenfor. Særlig hos dame-
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ne er smilet og høfligheten framtredend,c. I finere
restauranter 'ser man de små, vakkert antrukne
japanerinner smile og underholde gjestene med
musikk og dans. De kalles geishaer og er de enes
te i sitt slag i verden. Pikene er spesialutdannet
for å underholde gjestene, og de står i en klasse
c'ver de vanlige gledespiker som finnes overalt i
Japan. Geishaene leies ogs'å ut til selskaper og
private hus, hvor de underholder med dans og
selskapsleker.

I YOikohama losset vi en del last bestemt for
Korea, og vi fikk last ombord igjen til Hong
Kong. Men vi skulle først til Kobe og Yawata i
Japan, og til Manila og C~bu på Filippinene, før
turen gikk til Hong Kong.

Fra Yokohama ghk.k vi til havnebyen Kobe.
Det er en morsom by og et ideelt sted for sjøfolk
som trakter etter piker, vin og sang. Likedan i
Yawata, den største fabrikkby i Japan, som lig
ger på øya Kyushu. Hvis dere ser etter i atlaset,
vil dere finne at Yawata ligger rett overfor syd
spissen av Japan, i nærheten av byen Moj. Yawa
ta har utallige fabrikker, og det ryker fra høye
9korsteinspiper. <<Igadi» var som en svane der
hun 'gled fram gjennom det trange farvannet
hvor det vrimlet av skrøpelige japanske fartøy
er. I god behold klappet vi til kaien hvor vi skul
le losse kull fra Baltimol'e til trengende fabrik
ker. Den lange reisen med 5000 tonn kull hadde
tatt mere enn 6 uker.

Ikke mindre enn 50 japanske kvinner arb,eidet
lasterummet med å skuHe kull, og mennene

passet vinsjene. I lunsjpausen vrimlet de inn i
mannsk<lipskorridorene for å spise. De var helt
svarte av kull og skitt, men nJår de smilte lyste
det i de hvite tennene deres.

Fra kullplassen tok vi motorbåt over elven
hvor selve byen ligger. Guttene hadde nypresset
dresser med pynteIommetørklæ i brystlommen,
og spraglete slips fra Amerika. Men da de neste
morgen kom ombord igjen, var de ikke så fine



N. D. L.s representantmøte
«Tegn og Tale» blir 14-daglig tidsskrift fra januar 1953. Landsmøtet i 1953 besluttet lagt til Bodø

Den 2. august holdt Norske Døves Landsfor
bund representantmøte i De Døves Forenings lo
kale i Oslo. Det var møtt fram 26 representanter
fra 11 foreninger, samt forbundsstyret. Møtet ble
ledet av forbundsformannen, Nils Gjerstad. Inn
kalling og sakliste ble opplest og godkjent.

Sak nr. 1: Beretning angående Døves Tryk
keri A.s.

Formannen ga en oversikt over styrets arbeide
med trykkeriet fra de første forberedelser og
fram til i dag. Yngvar Andresen, Halden, had
de et par innlegg, der han uttrykte sin glede over
at trykkeriet var blitt til virkeli~het, og han
trodde det var utført godt forberedende arbeide.
Etter anmodning fra formannen ble forbunds
styret gitt fullmakt til -å fortsette arbeidet med
trykkeriet i samme spor som hittil.

Sak nr. 2: Landsmøtet i Bodø 1953.
Olaf Foss, Helgeland, ville på vegne av døve

foreningene i Helgeland og Salten få anmode om
at landsmøtet for 1953 ble lagt til Bodø med
nevnte foreninger som arrangør.

Formannen redegj.orde for styrets arbeide med
spørsmålet om landsmøtets henleggelse til Badø.
Det er sendt rundskriv til foreningene, som har

lenger. Pyntelommetørklærne var forsvunnet og
håret hang uryddig nedover pannen. Oppover
landgangen gikk de tre skritt fram, ett tilbake
og så igjen tre skritt fram.

Vi skulle avgårde klokken seks om morgenen,
men noen av guttene var ikke kommet, så vi
måtte bruke skipsfløyta. Etter en stund kom den
ene etter den andre, og til slutt var alle ombJrd.
Vi var et par timer forsinket da vi forlot Japan
og satte kursen for Manila.

Mange sjøfolk blir akterutseilt i Yokohama,
Kobe og andre byer, og vi treffer ofte sjøfolk
fra den norske handelsflåte i Japan og på Filip
pinene. Som oftest er det den nor9ke konsul som
må ta seg av dem. Nå har også velferdskontoret
for handelsHåten lagt opp et bedre program for
sjøguttene, og det viser seg at fyll og spetakkd
er blitt mindre vanlig nå. Men det er fremd=les
en stor prosent av sjøfolkene som misbruker al
kohol og blir gående igjen i havnebyene.

Neste gang skal jeg fortelle om en spennende
tur til de 7000 øyer Filippinene.

Den seilende magiker
Arnfinn Matre.

svart at de gjerne ser Bodø som møtested. Videre
ble det r·eferert at det ikke var så sterk stemning
blant foreningene for en felles båttur i forbindel
se med landsmøtet. Det utspant seg en livlig de
batt om foribundet skulle prøve å gjennomføre
båtturen likevel langs kysten fra Stavanger til
Bodø og tilbake igjen. I debatten deltok bl. a.
Melgaard, Yngvar Andresen, Karsten Samuelsen,
Arne Peterson, Eilif Ohna, Albert Breiteig, Marit
Strømme, Finn Johansen, Harald Størkersen og
Nils Gjerstad. Til slutt ble man med 23 stemmer
mot O (3 stemte ikke) enige om at styret skal prø
ve å få leiet en håt i juli måned. Hvis dette ikke
kan ordnes, b-ortfaller spørsmålet om båttur. Der
etter ble det enstemmig besluttet at landsmøtet
i 1953 henlegges til Bodø, med Hdgeland og Sal
ten Døveforeninger som arrangør.

Sak nr. 3: Landslotteri.
Formannen og Albert Breiteig redegjorde for

tanken cm å anskaffe et slags sentrum for døve
arbeidet, en gård e. l. som kan brukes ved avhol
delse av kurser, stevner, treningsleirer m. v., et
slags døves »settlement«. Det ble fortalt at for
bundsstyret i fjor høst har avviklet en privat
innsamling pr. brev, som bragte inn ca. kr. 3500.

(,Den seilende magiker') i Lang Beach, California, etter å ha mønst

ret cv etter en anstrengende tur.
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Marit Strømme nevnte at i denne sak ble ord
kanskje overflødige. Her var det bare å sette i
gang og arbeide. Gjerstad, Melgaard, Peterson,
Haukedalen, Samuelsen og Finn Johansen hadde
ordet i denne sak, hvoretter det enstemmig ble
besluttet at det avholdes landslotteri så snart som
mulig. Forbundsstyret får fullmakt til å sette sa
ken ut i livet.

Sak nr. 4: Årbok for Norges Døve.
Formannen redegjorde for saken og uttalte at

forbundsstyret gjerne ville gå inn for en sådan
bok. Den skal inneholde all slags stoff av inter
esse for de døve, skal tjene som oppsJagshok m.m.
- Der er med Hjelpestikkepengenes hjelp satt av
en del midler til denne bok.

Etter en del repl,ikker fra Samuelsen, Hauke
dalen, Andresen, Størkersen (som mente den bur
de trykkes kun hvert 3. år), Peterson, Gjerstad og
Breiteig ble det enstemmig besluttet å utgi en så
dan årbok.

Sak nr. 5: »Tegn og T ale« som 14-daglig
tidsskrift.

Albert Breiteig redegjorde for styrets forslag
her. Han nevnte at det er mange som har ønsket
å få bladet oftere fordi de er glad i det. Ved en
omlegging til 2 ganger pr. måned vil det være
lettere å br,inge dagsaktuelle nyheter, og båndet
med lesekretsen vil knyttes meget sterkere. Hva
den økonomiske side av saken angår, viI en om
legging som den foreslåtte bringe noe større over
skudd enn hittil, selv med bibehold av den nå
værende bladkontingent, kr. 5,00 pr. år.

I debatten om denne sak deltok fru Lilly Foss,
Finn Johansen, Eilif Ohna, Karsten Samuelsen,
Sven Bråthen, Nils Gjerstad, John Vigrestad, An
ders Haukedalen, Yngvar Andresen og Albert
Breiteig.

Det viste seg å være sterk stemning for den om
legging som styret foreslo, sdv om meningene var
litt delte hva enkelte detaljer angikk. Bladkontin-

Vi søker en

Cf.2edakDjo /IlDDekretær

I forbindelse med Tegn og Tale's omlegging til !4-dag
lig tidsskrift fra !.januar !953, skal vi fra samme dato
ansette en redaksjonssekretær. Stillingen blir en bistil
ling og lønnes med kr. 2000.- pr. år. Vi ønsker helsi en
døv dame eller mann fra Østlandet, foririnsvis Oslo,
til stillingen. Vedkommende må ha god kontakt med
døvearheidei på sitt sted, må regne med å skrive en del
stoff iil bladei selv, og helst ha kjennskap til engelsk.

Egenhendig skrevet søknad sendes til Norske Døves
Landsforbunds formann, Nils Gjerstad, Søndre Skogvei
22 c, Bergen, innen TO. oktober !952.
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gentens størrelse samt spørsmålet om det skulle
være en redaktør med en redaksjonssekretær eller
en redaktør med diverse faste korrespondenter
ble gjenstand for sterk debatt, og man vedtok til
sl'utt enstemmig:

»Tegn og Tale« kommer fra 1. januar 1953 ut
to ganger pr. måned i et format noe mindre enn
nå, og med 20 sider + omslag. Ved siden av red
aktøren tilsettes det en redaksjonssekretær fra
en annen landsdel. Døves Trykkeri A.s skal være
bladets forretnings.fører. Bladkontingenten blir
foreløpig uforandret. Fot1bundsstyret får full
makt til å bestemme lønnsforholdene i bladets
administrasjon.

Sak nr. 6: Hedersmedalje for N.D.L.
Gjerstad redegjorde for et forslag som etter

anmodning fra fOl'bundsstyret er utarbeidet av
en komite ,bestående av Helmer Moe (formann),
Lunde Johansen og Harald Størkersen, alle
Trondheim. Forslaget gikk i kortJhet ut på at det
innstiftes en hedersmedalje i gull, sølv og bronse,
med tilhørende diplom, som så skal utdeles til
personer sem gjør seg fortjent ved arbeide for de
døves sak. Det utspant seg en lang og livlig de
batt, der følgende ddtok: Fru Marit Strømme,
HaukedaJr-:n, Hriåthen, Ohna, Sander, Andresen,
Breiteig, GjerstaJd, Størkersen, Samuelsen og Finn
Johansen.

Det viste seg at man først og fremst var uenige
i spørsmålet om hedersmedaljen skulle være i tre
grader eller bare en grad. En prøveJVotering ga
som resultat at 9 stemte for en grad mens 13
stemte for tre grader. Man vedtok deretter en
stemmig at komiteen arbeider videre med saken
med henblikk på en endelig behandling på lands
møtet i Bodø 1953.

Eventuelt:

Yngvar Andresen, Halden, tok opp spørsmålet
om »Døves Jul" de senere år har inneholdt for
mange annonser. Etter en del innlegg vedtok man
at det ikke gjøres noen endr,ing, dersom det vil
gå for meget ut over økonomien.

Marit Strømme, Oslo, nevnte i samme forbin
delse at det ikke alltid var like heldig med den
forhåndstegning som n'å ble praktisert ved salget
av »Døves Jul«. Hun anJbefalte at man heller
gikk inn for å kunne levere bladet tidligere, slik
at det kunne selges uten forutgående opptak av
bestillinger. Styret lovet å ha sin oppmerksomhet
henvendt på dette spørsmål, men det vil nok bli
vanskelig å unngå forhåndstegning, da det alltid
vil være ønskelig med på forhånd å få en slags
oversikt o'ver hvor mange blad det skal trykkes.



John Vigrestad viste til § 2 i forbundets lover,
der det bl.a. heter »forbundets formål er å vekke
almenhetens interesse for de døve og deres stil
ling i samfunnet, samt st0tt·~ og' 1f>jelpe dem i be
strebelsene for 'å oppnå økonomisk selvhjdp og
uavhengighet«, Han spurte hva forbundet gjør
på dette felt. Dessverre uteble svaret på grunn av
ae følgende innlegg, hvilbt var b,eklage1ig.

Eilif Ohna, Bergen, tok opp forslag om at Nor
ske Døves Lands.forbund arrangerer Nordisk
Ungdomsleir for døve i 19:it:1. lÆan vedtok en
stemmig at styret skal arbeide for å bring.e denne

sak vel i havn.
Eihf Ohna foreslo at det skulle sendes telegram

til Kongen på hans SO-årsdag, hvilket ble ved

tatt.
. Deretter takket Nils Gjerstad de frammøtte
representanter for god og saklig debatt, og er
klærte represenrantmøtet for hevet. Det hadde da
vart fra kl. 10,30 til kl. 16,30 med en times pau

se.

NJl
lakker det til den tid da "Døves Jul 1952« skcll
ta form, og det betyr bl.a. at vi begynner å ven
te artikler og annet stoff til å fylle dette julehef
tet med. Vi vet at det er mange som kan hjelpe
oss, og vi håper derfor å motta riktig meg'ct stoff
til »Døves Jul 1952«. Som i fjor, blir det også i
år utbetalt honorar for stoH til julenummer.et, og
dette bør sette fart i alle som kan håndtere en
penn noenlunde bra..

Vi vil selvfølgelig at' »Døves Jul 1952« skal
bli så godt som mulig, og nettopp ditt bidrag kan
hjelpe meget til å høym~ kvaliteten. Men vær ute
i god t·id med stoff. Foreløpig setter vi ikke noen
tid frist for innsendelse av stoff, men hvorfor
ikke allikevel begynne å skrive straks - »hast
verk er lastverk« - dersom du utsetter det, kan
det komme til å bli hastver'ks-arbeid. - S,encl
gjerne med passende bilder ener tegninger også.

Red.

UNGDOMSLEIREN

Dessverre må referatet fra Ungdomsleiren for
døve Fl Elverum utstå til nest·e nr. Dette skyldes
først og fremst at han som skulle skrive om leiren
ikke har overholdt innleveringsfristen. Leirsjefen,
Finn Johansen, blir nok flyende sint, men heldig
vis kan vi smile uskyldig til ham. For det er altså
ikh vår skyld. - Vi har fra mange kanter fått
høre at Ungdomsleiren på Elverum ble en enda
større suksess enn .leiren i fjDr.

Lars A. Havstads Minnefond
Siste regnskap - i Tegn og Tale's juninummer

- viste kr, 2.845,34. Senere har det gått tregt,
hvilket vel kan skyldes at nå gjaldt det å spare
penger til '.1 være med pådøvekongressen. Men
innsamlingen fortsetter .. Siden sist er mottatt:
20. juni fra Arnfinn Rafoss .. .. .. " kr. 5.
og så fikk jeg under kongressen fra
Gøsta Wiberg, Gøt.eborg .. ., ., 10.
Viggo Chr, Hansen og frue, København - 20.-

Dessuten var svenske, danske og finske venner
gjennom hr. Gø9ta Wiberg så e.lskverdig å min
nes meg på lEin SO-årsdag med en pengegave og
av denne ba jeg om lov ti.J å la ·en del gå til Min-
nefondet, netrnlig 13 .. .. .. .. .. kr. 50.-

Kommet i'1ll1 i alt siden sist: kr. 85.-
På bankboken står nå kr. 2.930,34.

På ny sier jeg hjertelig takk!
O s l o , 2. august 1952. Henning Dahl.

Til aUe abonnenter
I de siste årene har det vært slik at dere har

Htt »Døves Jul« gratis. Da vi i år etter en del
anmodninger sløyfer noen av annonsesidene i ju
lenummeret, blir inntektene redusert så pass :le
vi i'kke klarer å sende dere julenummeret gratis.

Som dere vil se annetsteds i blad·et denne gang
har vi laget en tegningsliste til bruk for alle dem
sem vil selge »Døves Jul«. Hvis du ikke har an
ledning til å hjelpe oss med salget, men bare vil
ha julenummeret sdv (og kanskje til noen ven
ner eUer slektninger), da ber vi deg bruke den
postanvi'sning som vi har lagt inn i dette num
mer av »Tegn og Tale«. Anfør på baksiden hvor
mange julenumre du ønsker, og send postanvis
ningen til oss sammen med pengene. Pris·en er kl'.
2.00 .+ kr. 0,35 i porto pr. nummer.

for oversiktens skyld vil det være kj.ekt å få
be,tillingen din så snart som mulig.

TAKK!
Den varme hyldest som ble meg ti.l del på min

80-årsdag under kongressen, både fra landsmenn
eg broderfo.Jk, rørte meg dypt, og jeg ber om og
,.1 p2. denne måten å få gi uttrykk for min inder
lige takk til ;>.lle. Hcnr.in a Dahl

"

FORSIDEN

VIser denne gang et bilde fra Bergens Byfjord.
feto: Bergens Tidende.
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Henning Dahl BO
oor

Under kongressen fylte hedersmannen Henning
Dahl 80 år og var da gjenstand for stor og vel
fortjent hyllest. Vi har hatt en samtale med ~am

for å få del i hans rike livserfaring og lyse hvs
syn. Vi lar ham selv fortelle.

«Jo eldre jeg blir, jo mindre tør jeg påstå jeg
vet. Men jeg kan ikke komme bort fra de erfar
inger livet har gitt meg. De har vist meg at
vi er evighetsvesener. Det vi er nå, er resultatet
av noe som har vært før, også for vårt vedkom
mende. Og det vi skal bli, beror på hva vi er nå.
Vi har alle en dobbelt natur. Der er noe som er
født av kjød, og noe annet herlig som er født av
ånd.

Mitt livssyn er bestemt av hva jeg opplevde da
jeg enda ikke hadde fylt 18 år. Det var en gjen
nomgripende forvandling av hele mitt vesen. Jeg
opplevde da hva det er å elske, elske det gud
domme1i'g,e i alt og alle omkring oss, men først
00- fremst i den enkelte menneskesjel. Det er dettet>

som menes med å bli født på ny.
Det er et ord av Paulus jeg har tenkt mye på

i den senere tid. Det er Ef. 2, 10: For vi er hans
verk, skapt i Kristus Jesus til gooe gjerninger,
som Gud forut har lagt ferdige, at vi skulle van
dre i dem. - - Jeg tenker på de gode gjerning
ene. Disse gode gjerningene som ligger ferdige, er
de som ligger aller nærmest i vår nærmeste krets.
Det vi kommer til å lengte etter er å komme bort
fra oss selv og leve for dem som omgir oss. Det
er noe som ikke blir mulig før denne levende
kjærlighet er født i oss. Men samtidig har vi hele
tiden kampen mot vår lavere natur. Og denne
kampen blir ofte sterk. Våre tilbøyeligheter kan
true med å overvelde oss, slik at vi kan komme
på den tanken at det vi har opplevet var illu
sjon og .føleri. Og om vi skal kunne vinne det
evige livet, det beror på om V'år vilje er helt ut
forandret, slik at vi sier til oss selv: Jeg vil tro
på virkeligheten av det jeg fikk oppleve, og jeg
vil gjøre den nye viljen jeg fikk til min.

Dette med viljen tror jeg er det viktigste av
alt. Og der var det Jesus - tiltross for alt ver
den gjemte av ondskap - satte hele sin vilje inn
på at rettferdighet og godhet og 9kjønn.het skal
komme til å herske engang. Men for at dette skal
skje, må det onde helt ut utryddes. Og i kampen
for dette gjelder det å sette sin egen personligmet
helt inn, først ved å glemme seg selv fra dag til
dag, og så - om det gjelder - gå frivillig inn i
døden, slik Han gjorde det. Kravet er der sta-
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dig til oss, ikke fra noen ytre makt, men fra den
gudsbevissthet som er født inne i oss. Men når
denne gudsbevissthet er der og er virkelig leven
de, da spørres der slett ikke om hvilken stilling
vi har i den ytre veflden. Og hver eneste hand
ling, selv om den synes aldri s.å liten, slik som
Jesus talte om å gi et glass vann til den som tørs
ter, hver slik handling er da en guddommelig
handling. Og fordi den er .født av Gud, er den en
god gjerning. DeT gjelder å gjøre hverdagslivet
rikt. Og det gjør vi først og fremst ved å ville
tenke godt om alle mennesker, for hvis vi for a1
vor vil det, får vi også kraft til der. Og hvis vi
på den måten søker å følge vår trang til å følge
vår himmelske mester etter i det daglige, ska,per
vi omkring oss små sentra, fredelige pletter midt
under striden i verden. Og det er fra disse frede~

lige pletter at smitten etterhånden skal bre seg
videre og videre. Og på den måten kan der kan
skje skapes virkelig større sentra hvor det kan
sies at himlen er kommet ned til jorden. Men vel
å merke hvor livet aldri blir det å nyte, men
hvor alt går ut på å tjene, og i denne tjeneste lig
ger all livets glede.«

Henning Da;hler født på Rotvoll 30. juli 1872.
Da han var 3 :år, ble faren medisinaldirektør og
familien flyttet til Oslo. Snart etter kom en skar
lagensfeber-epidemi. Under den ble Henning døv
på et øre og blind på et øye. Hele høyre siden aV
ans'iktet ible lammet. Barndommen ble preget av
dette. Det verste ble operert bort da han var 7
år. Så kom han inn på KawdraIskolen. Der gikk
det meget bra. Men han var stadig plaget med
øret som ikke var døvt. Han var stadig til lege,
tildels også for øy,ets skyld. Så i påsken 1886,
litt før han fylte 14 år, fikk han en ondartet kus-



ma som gjorde ham totalt døv. Han måtte slutte
skolen. ,Det ble snart et ulidelig savn, skjønt han
ikke h:<.dde vært så overmåte glad i den før. Men
så fulgte faren ham til døveskolen på Schafte
løkken. Der møtte Henning stor forståelse hos
bestyrer Balchen, snart også hos de andre lærer
ne, bl. a. Conrad Svendsen og Ragna Berg. På et
år gikk han gjennom de 4 øverste klassene, og
det ble bestemt at han skulle nytt·e høvet til å bli
konfirmert sammen med de døve. Konfirmant
forberedelsen gjorde dypt inntrykk på ham. Der
for ble konfirmasjonsdagen en begivenhet han
alltid har erindret med glede.

Nå begynte han igjen på Katedralskolen og
tok etter et år fin middelskoleeksamen. Deretter
gikk han et år på sløydskole og lærte snekkeri,
bokbinding og dreining. Han begynte som yng
stemann hos Conrad Langaard. Der ble han i 50
'år, og litt etter litt kom han til å føle seg helt
hjemme. Han var i mange år hovedbokholder.

Henning Dahl har vært medlem av Oslo døve
forening fra 1888, og med i styret fra 1908 til
1924. Han har også vært med i menighetsrådet,
og har nå i mange år vært klokker i De Døves
kirke. Han har et nydelig og gjestfritt hjem i Pi
lestredet 61.

Til slutt spør vi om hans kone. Han lyser opp
og svarer: »Den største lykke i mitt liv var mø
tet med Anna Dormea Florens (Lilla) som ble
min hustru. Og hvis mitt liv har gitt et resultat
som kan kalles rikt og godt, så skyldes det henne
nest etter ham som jeg tror jeg lærte å kjenne alt
i ungdomsårene.«

Henning Dahl sier at D'år han ser tilbake, har
han all grunn til å være takknemlig. Det har og
så vi som har hatt den lykke å lære å kjenne ham
i menighet og forening, rett9kaffen og åpen, edel
og elskelig. Vi er så hodt enig med Nils Gjerstad
sem uttalte at Henning Dahl var et godt eksem
pel for alle døve, og ønsket at vi måtte få mange
som ham.

Måtte din livskveld bli fortsatt lys og god.
R. H.

NY ADRESSE

Vi ber leserne være oppmerksom på at Tegn
og Tale, både redaksjonen og ekspedisjonen, er
nyttet til MøUendalsveien 17, Bergen. Her S'kal
også Norske Døves Lands,fo14bund få sitt kontor.
Døves Trykkeri A.s er flyttet inn i nye og rom
melige lokaler samme sted. All post til Tegn og
Tale og Døves Trykkeri A.s bes altså heretter
sendt til den nye adresse: Møllendalsveien 17,
Bergen.

Mellom hager og hus ved en blikkstille vik

ligger tiden og sover og drømmer seg rik.

Det er natt i august.

Ingen skritt, intet pust.

Da med ett reiser gresset og buskene bust

mot en underlig lyd. Var det sukk, var det skrik?

Og august våkner opp under stjernenes skjær

og blir kald da han ser hvem det er.

(INei, men høst, er det deg som er ute og rir?»

(IDet er meg, men til vogns. Jeg er ute og frir,
og en alm og en lønn

har sagt ja til min bønn

som de første i år. Der var gråt, der var stønn.

Men jeg sa som jeg pleier: Det lakker og Lir,
og at selv om jeg er både gammel og grå,

er det snart ingen bedre å få.

Men så menn fikk jeg nei aven dum liten rogn

her i kveld bortved veien til nærmeste sogn.

Hun var skjønn som en mø

fra en sydhavets 0

med korallperler, gule og glødende TØ'.

Og jeg skrek, der jeg for i min valsende vogn:

Om du fryser deg naken, så send meg en bønn,

skal jeg komme og ergre deg grønn!

De er rare med det, disse unge og små,

at de holder på sitt, og de tror det skal gå

med Litt stas hist og her,

noen blomster og bær

og til slutt med en etterglemt trekkfuglefjær.

Og de hvisker om våren, når luften er blå . ..

Til de alle som en, uten større alarm,

synker søvnige inn i min arm.»

Da det gråner mot gry, sier høsten farvel 

men fra nå vil han komme hver eneste kveld

til de Livredde trær

som har sommeren kjær.

Er det rart at det skjelver i fjellbjerkens knær,

når han nå farer inn over flyer og fjell

med en blåsvart nordost for sin shamlende vogn,

at det gyser i asp og rogn?

Qunnar Reiss-Andersen.

~-_._-~
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FORLOVELSE er inngått mellom frk. Jorunn

Strøm, Hitra, og hr. Peder Fuglem, Selbu.

BRYLLUP feires lørdag 23. august av hr. Ar
ne Birkenes, Kristiansand S., og frk. Gerd An
dersen, Drammen.

EKTESKAP
er inngått mellom frk. Nanna H aulelien, Fåiberg
st., og hr. Henrik Hansen Kalfarnes i Senja, beg
ge f. t. Hamar.

Fabrikkeier Peder Nicolay Gilsvik, Stavanger,
døde 28. juli. Det var hjertet som sviktet.

MeIdingen om GilsvLks bortgang kom som en
stor overraskelse på de døve i Stavanger, og et
tersom det tpiste budskap ble kjent, grep en seg
i å tenke på hvor rart det ville bli ikke lenger å
kunne treHe ham og slå aven prat med ham i
Døveforeningen.

Gilsvik mistet hørselen i sen alder, og han had
de derfor særlig vanskelig for 'å sette seg inn i
tegnspråket. Men han var alltid et trofast med
lem av foreningen, hvor han hadde mange tillits~

verv. 1 mer enn 16 år var han formann i Døves
Hus' styr~. Vi er ham stor takk skyldig for det
arbeid han nedla for foreningen, og vi lyser fred
over hans minne.

Bisettelsen fant sbed fra Døves Hus 4. august
under stor deltakelse. Særlig var de døve godt
representert. Pastor Bonnevie-Svendsen talte ut
fra Skriftens ord: «Jeg har satt foran deg en
åpen dør, og ingen kan lukke den tiL> Disse ord
ble brukt ved innvielsen av Døves Hus, og det
falt derfor naturlig at de også ble brukt da han
som hadde utrettet så meget v,edrørende dette
skulle forlate det .for siste gang. Presten mintes
Gilsviks helhjerteteinnsats f.or de døve. Da han
mistet hørselen, måtte han legge om hele sin livs
førsel og innrette seg etter de nye forhold. Det er
beundringsverdig at han klarte dette så fint.

Ved båren ble det fra mange hold gitt uttrykk
for den stete takknemlighet hvormed en mintes
avdøde. Det ble bl.a. langt ned kranser fra Dø,ve

foreningen eg Døves Kvinneforening. Ka. Sa.
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Døves Jul 1 52
«Døves Jul», julenummeret av «Tegn og Tale»

er ~lit,~ en velsett julegjest i mange norske hjem
de senere årene. Også i år kommer dett,~ jule
heftet, og med samme pene og gode utstyr som
før. Forsiden består av et vakkert julebillede, og
bak forsiden finnes noget for enhver smak. I år
vil vi prøve med en del ferre annonser enn de
siste årene, for å se hvordan heftet da faller i
smak.

Heftet blir på 52 sider. I fjor var opplaget
17500, og nesten hele greien ble 'solgt ut. Hvor
dan skal det g,å iår? Det var mange døve som i
fjor gjorde en flott innsats ved salget, og nå ber
vi dere komme like sterkt igjen denne gangen.
Prisen på bladet blir kr. 2,00 (vi holder altså
samme pris trass i at alle andre priser går opp
over. Det er vel ikke dårlig gjort, hva?)

Som tidligere gir vi provisjon til selgerne, nen1
lig kr. 0,40 pr. hefte, dersom det blir solgt minst
15 hefter av samme person. Vi gir kr. 0,10 ekstra
til dem som gjør opp for heftene innen 31. de
sember 1952.

Bladet vil være ferdig til utsendelse en gang i
slutten av november, kanskj,e før - og da vi n0
dig vil trykke for mange hefter, vil det være av
stor betydning om dere som vil selge bladet, vil
prøve å få forhåndsbestilling så snart råd er. Da
må dere altså bruke den list,en som er lagt inn i
bladet denne gangen, og notere navnet på den
som bestiller. Denne listen skal dere ikke s·ende
hit, men bare bruike den selv som huskeliste når
heftene skal leveres ut nærmere jul. Husk at dere
ikke skal kreve inn pengene nå ved forhåndsbe
stillingen. Pengene skal først innkreves når hef
tet leveres ut. Når dere har fått så mange navn
P,l listen som dere kan greie, så skriv til oss med
beskjed om hvor mange hefter dere ønsker til
sendt. Hvis du f. eks. har fått 37 navn på list,en,
kan du kanskje bestille 40 hefter hos oss, for de
tre siste greier du vel å få solgt unna nærmer,e jul.
Men: Husk at når du bestiller, så er bestillinaen

'"bindende. Vi kan ikke ta nogen hefter i ret/tr.

Som dere kanskje kjenner til fra i fjor, vil en
tredjedel av netto-overskuddet bli fondelt mel
lom døv,eforeningene i fonhold til den innsats
foreningene har gjort i salget. Husk derfor at du
ved bestillingen oppgir hvilken forening du til
hører.

Lykke til med tegningen av julehefter. La oss
slå rekord,en fra i fjor. Da tjener du penger selv,
din forening får penger i sin slunkne kasse, og
forbundet selv styrker sin økonomi. Og sist, men



'9)øl1e~ dul 1952
Denne liste brukes til å notere navn og adresse på alle dem som bestiller ':DørJeo dul 1952.

Heftet blir på 52 sider, med en vakker forside trykt i 2 farver. Det passer utmerket som en
liten julehilsen til familie og venner, også i utlandet. Prisen er kr. 2. -, som betales ved leve~

ringen av heftet. Utkommer i slutten av november.
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ikke minst: Mange, mange norsk hjem får bedre
kjennskap til de døves liv og verden.

Husk: Bestillingen må sendes inn innen 10.
november oil Døves Trykkeri .1.5., Møllendals
veien 17, Bergen. Har du noget å spørre om -i
forbindelse med salget av julenummeret, så bare
skriv til samme adresse, og vi skal svare så godt
vi kan. «Tegn og Tale»s faste abonnenter får i
ar ikke julenummeret gratis.

Nordisk sjakkmesterskap for døve
Helge Martinsen, Norge, nordisk mester, etter overbevisende innsats. Paavo Keto, Finnland, nr. 2

I forbindelse m<:'d døvekongressen i Oslo, ble komme i en turnering, aller minst ien nord,isk
det i tiden 24.-28. juli arrangert sjJJkkmester- mesterskapsturnering. Men skjedd er skjedd og
skap for nordiske døve. dette til skrekk og advarsel for senere turneringer.

Turneringen var den annen i rekkefølgen, før- Når Helge Martinsen ble nordisk mester, så
ste gang var i Stockholm 1947, hvor dansken var det først og fremst på grunn av hans jevruhet
Wilhelm Christensen erobret tittelen. eg sterke vilje. Han tok ingen unødige sjanser,

Fra Finn-land deltok 2 spillere: Paavo Keto, men ar-beidet med utrolig seighet sine partier til
Åbo, og Arvo Sihvola, Helsingfors. Fra Dan- gevinst. På 7 partier tapte han bare % poeng.
mark: Wilhelm Christensen og Hans Andersen, Det forteller litt om hans store force; vilje, seig-
begge fra Århus. Fra Sverige kom ingen. Fra het og jevnhet. Men han har en svakhet, nemlig
Norge var først uttatt \'V'ilbert Martinsen, Oslo, spilletiden. Flere ganger var han i tidsnød, men
og Einar Johannesen, Stavanger. Helge Martin- det gikk bra. Men vi skal ikke glemme at han
sen kunne ikke delta da han syntes arbeidspresset samtidig ledet turneringen og overvå'ket at alle
ble for stort. Han skulle lede turneflingen, og spillerne fikk sine måltider. I sannhet en stor
samtidig overvå:ke oforpleKningen av deltakerne. innsats. Mestertittelen er ham vel unt.

Einar Johannesen meldte fornalI, og i hans sted Annenpremie-vinneren Paavo Keto var et be-
ble Eilif Ohna, Bergen, uttatt. hagelig og sympatisk bekjentskap. Hans spill var

Ifølge reglene for Nordisk Døves Sjakkfor- preget av oppfinnsomhet og ,ekte finsk sisu, ja,
bund har det arrangerende land, i tilfelle forfall, nettopp det var det som skaHet ham 2.-premien.
rett til å sville flere spillere, slik at deltakerlisten I partiene mot W. Martinsen, W. Christensen, H.
omfatter i alt 8 spiUere. Da ingen fra Sverige var Andersen og E. Ohna var han håpløst fortapt.
anmeldt, ble derfor yuedigere 2 norske spillere Men ,hans finske sisu fornektet seg ikke, og det
uttatt, nemlig Helge Martinsen og Johan Paul- ga full poenghøst. Bare mot Helge Martinsen
sen. Vi kunne ikke gå utenom Helge Martinsen måtte han gi seg, "Få grunn av Helges jevnhet.
som den tredje spiller fra Norge, selv om han Hans Andersen, dansk døvemester i år, vant
samtidig var turneringsleder. På et forberedende 3. premie. Det er vanskelig å uttale seg om hans
møte, der de finske, danske og norske spillerne spill. Han fikk et »gratJi~« poeng mot W. Mar
deltok, hadde ingen noe å si på at Helge Martin- tinsen, men det var tydelig at Andersen ikke var
sen samtidig var deltJJker og turneringsleder. Vi i form.

har jo strenge regler å følge som ikke kan misfor- Allerede i første runde begynte dramatikken.
o

staes. I partiet mellom P. Keto og W. Martinsen hadde
Turneringen varen blanding av godt og ondt, Martinsen opparbeidet seg en klar gevinststill1ng

mest det første. Den var preget av dramatiske og da han bukket en løper. Da grep Keto initiativet
nerveslitende partier av god kvalitet. Der var og førte et sterkt bondeangrep som Martinsen ik
se1vsag't også partier som var kjedelige og mindre ke kunne demme ap-p for, og til sist måtte han gi
gode, men heldigvis var de i fåtall. Der forekom opp. W. Christensen vant lett over Arvo Sihvola,
også bukk og kraftige blunder som avgjorde en- som da spilte svakt. På 'samme måte vant E. Ohna
kelte partier. Wilbert Martinsen og Eilif Ohna over J. Paulsen. H. Martinsen førte sine brikker
ble utsatt for det og havnet midt på resultatlisten. sterkt og innbitt mot H. Andersen, som på sin
Slike bukk og blunder bør strengt tatt ikke fore- side kjempet godt. Partiet ble avbrutt som hen

geparti, og Martinsen vant dagen etter.

2. runde ble enda hardere og mer nervesli.ten
de. Partiet mellom E. Ohna og H. Andersen var
uhyre jevnt og hardt. Det varte og rakk før en
kunne ta noe standpunkt. Muligens ville Ohna
vinne, eller kanskje det kunne bli remis. Partiet
ble ikke spilt ferdig, men ble avbrutt som henge
parti. Før hengepartiet på:begyntes dagen etter,
tilbød Andersen remis, men Ohna avslo. Til slutt
ga Andersen opp, etter mer enn 7 timers spill. I
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paniet mOt \Yl. Christensen fikk W. Martinsen
yist hva han er god for. Partiet var da også tur
neringens mest velspilte parti. Begge spilte med
stor innsats, men Martinsen var sterkere og av
gjorde partiet i sin favør etter 27. trekk. H. Mar
tinsen vant over A. Sihvola, og P. Keto over J.
PJ!ulsen; klare favorittseire.

I 3. runde viste H. Martinsen seg u11yre sterk.
I partiet mot \Y/. Christensen var det ingen tvil
om hvor seiren ville havne. Martinsen vant som
han ville. Runden var heller ikke .fri for over
raskelser. Obna måtte avgi Y2 poeng i en ellers
klar gevinststilling til Sihvola. En blunder kostet
Ohna 2 bønder i løpet av 2 trekk. H. Andersen
led samme skjebne mot P. Keto som tok hele po
enget, og W. Martinsen høstet poeng mot J. Paul
sen.

I 4. runde var det bare partiet mellom brødre
ne Martinsen som var av bedre kvalitet. Begge
kom i tidsnød, men med stor rurine mestret de
begge tidsnøden og partiet ble avbrutt som hen
geparti. Atter b~le Wilber.t forfulgt .av uhellet.
Han misforsto beskjeden om ~iden for hengepar
tiet, og møtte ikke da klokkene ble satt igang.
Helge fikJ~ her et v·ercli·fullt poeng. Mm ved ana
lysering a,v Slpillet viste det seg at partiet sto i ge
vinst for Helge, så det var ikke ufortjent seir for
ham. E. Ohna spilte hodeløst i åpningen mot W.
Christensen og fikk O poeng. Keto og Andersen
vant over henholdsvis Sihvola og Paulsen.

5. runde var full av dramatikk og spenning.
Det begynte med at Ohna kom forsent og mistet
halvtime av spiUeicien. Han klarte imidlertid å
spille ,inn tiden slik at han og motspilleren H.
Martinsen bare hadde 2 minutter hver på 10
trekk. Martinsen tilhød remis som Ohna glede
strålende motrok. Wilbert Martins-en ble ennå
engang innhentet av uhellet. Hans dronning sto
f.or slag, og han var klar over det. Men han må
ha tatt seg en kraftig blunder, for plutselig tok
han en av motspillerens bønder, som også sto for
slag. Selvsagt ga han opp, etter bare 12 trekk. \Yl.
Christensen hadde arbe·idet opp en solid gevinst
stilling mot Keto, men også han måtte gi tapt for
den berømte finske sisu. For en gangs skyld ytet
Paulsen hard motstand, mot Sihvola, men etter
lang tid kunne Sihvola innkassere sitt første hele
poeng i tillegg til det halve fra før.

I 6. runde møttes H. Martinsen og Keto. Det
var allerede ·klart at vinneren av partiet også
erobret mestertittelen. Snart ble det klart at Mar
tinsens jevnhet var sterkere enn Ketos sisu. W.
11arrinsen vant over Ohna uten å anstrenge seg,
1 et rotet parti, som Ohna var m·ester for. Paul-
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sen ytet bedre motstand for hver runde, men W.
Christensen ble allikevel for sterk. H. Andersen
vant over Sihvola som han ville.

7. og siste runde var heller ikke fri for spen
ning. Ohna hadde en fair sjanse oil 3. premie hvis
han vant over Keto, som på sin side il\ike hadde
noe å kjempe for, da hans 2. premie allerede var
sikrer. Men det g·ikk Ohna som de andre mot Ke
to. Ohna hadde en klar og overlegen stilling, han
hadde en løper og en bonde mer, men likevel var
det ikke nok mot Ketossisu. Helge hefestet sin
sriIling ved s,eir over Paulsen, og Wilbett vant
over Sihvola. H. Andersen høstet poeng mot \Yl.
Christensen, og vant dermed 3. premie.

1. Helge Martinsen, Norge 6 % p.
2. Paavo Keto, Finniand 6 »

3. Hans Andersen, Danmark 4 "
4. W. Martinsen, Norge 4 »

5. Eilif Ohna, Norge 3 »

6. W. Christensen, Danmark 3 »

7. Arva Sihvola, Finnland 1% »

8. JOIhan Paulsen, Norge O "
Ved poenglikhet gjorde kvalitetsberegning ut

slaget.

Arrangementet ble ledet med stor rutine og sik
kerhet, og det hele gikk knirkefritt etter pro
grammet. Der forekom ingen tvister eller pro
tester. Helge Martinsen har all ære av det. Han
fikk god assistanse til bevertningen av sin frue,
ElIa. Deltakerne fLkk sine måltider i rett tid, og
appeDit.ten var hele tiden upåklagelig. Ja, fru ElIa
skal ha takk for velgjort arbeid.

Noen plukk fra turneringen~

Wilhelm Christensen uttalte at turneringen
Oslo var bedre i kvalitet, jevnhet og mere spen
ningsmenetenn turneringen i Stockholm 1947.
Paavo Keto var straks enig, og la til at turnerin
gen her hadde sl,itt hardt på ham, men at han var
glad for 2.-premien. Helge og Wilhert Martinsen
var også enig, og de gledet seg over at nivået
blant døve sjakbpil1ere er steget, og de mintes
med glede døvemesterskapet i Bergen i år.

Turneringen var også spekket med godt hu
mør, som den populære Arvo Sihvola sørget for.
I spisepausene serverte han den ene morsomme
historien etter den andre, og latterdøren sto hele
tiden på vidt gap.

Det gledeligste ved turneringen var den store
og velvillige interesse fra tilskuernes side. Over
alt kunne man se dem dis-kutere og analysere de
forskjellige partiene, og turneringstabellen ble
gjenstand for stor og grundig studer,ing. Vi hå
per at dette må gi utslag i økende in.teresse for
sjakkspiller. Eilif.



Et indtryk under kongressen
Jeg træder ind på bureauet på Universitetet,

hvor travle folk farer omkring og gør sit bedst"
for at hjælpe de døve. En mand fanger min op
mærksomhed, indkv,arterings1kornite.ens farmand,
som på sin rolige og venlige måde taler med dø
ve om indkvarteringspmblemer. Senere under

. kongressen ser jeg ham fungere som tolk for ita
lienerne fra verdens-forbundet, stadig på samme
sympatiske måde. Selv kommer j,eg ikke i kon
takt med ham før en af de sidste dage. Han hil
ser mig med ordene: >,Min dansk-svenske ven!",
og de ord griber mig om hjertet - ikke ordene
alene, men den måde de sig,cs på - jeg kan føle,
han mener det. Vi sidder så og taler om kontak
ten mellom døve og hørende, med henblikk på
det nOl'diske tegnsprog. Han siger: ,>Når man vil
bygge en bro, må man begynde fra begge sider,
og hver må arbejde for at alt må gå ,godt.«
Her blev vi dessværre afbrudt - nye opgaver
ventet den travle mand. Det sidste jeg så af ham,
var da han holdt tale for den ukendte døve, ved
bank,etten. Hvem andre end han kunde føre den
ne talen? Igen greb hans ord mig om hjertet, og
jeg forstod, aJt han ikke talte fordi han havde få
et opgaven, men fordi han netop følte med den
ukendte døv,c. Norge har forud for ham haft 2
døvepræster med samme fornavn, Conrad. Af
disse er den ene jo gået bort, den anden står midt
i SMt hvsværk. Den tredje står nu og S'kal begyn
de. - Kære Conrad Vogt-Svendsen! Må dit ar
bejde blandt de døve, ikke alene i Norge, men i
hele Norden, ja, selv for »den ukendte døve« bæ
re frugt, for du har rige evner til det arbejde du
har viet dig til. Tak fordi du var med til at gøre
mind,et fra kongressen endnu mere strålende for
mig og os andre. Svend.

Endelig!
Dette nummer av Tegn og Tale er det ekstra

morsomt å sende ut. Det er nemlig det første
nummer av bladet som er bEtt trykt på Døves
Trykkeri A.s, og det er klart at trykkeri-perso
naleter strålende glad for at trykkeriet n~ er
kommet så langt. Men det er nok spesielt Norske
Døves Landsforbund som er begeistret, for det
har i lang tid vært forbundets ønske og mål å
kunne trykke bladet selv. - Vi håper leserne
synes at bladet er blitt ganske pent på Døves
Trykkeri, men med tiden Slkal det nok bli enda
penere. Vi vil selv1følge1ig at Tegn og Tale skal
bli så pent som mulig, slik at alle landets døve
kan være stolt av bladet sitt.

"En gammel historie"
ble fortalt under velkomstfesten på Frognerseter
en. Så vidt vi fikk brakt i erfaring, var det en
svenske som serverte den, og vi synes at den for
tjener plass her i bladet:

Et skip med to dansker, to nordmenn og to
svensker var ute på et stort hav. Skipet kom opp
i en forrykende storm og forliste. De 6 mennene
kom etter store straJbaser til en ubebodd øy, og
der ble de værende i lang tid. Da de til slutt ble
oppdaget og redningsmannskapene kom i land
for å hente dem, hadde danskene laget deilig vin
og var i strlålende humør, nordmennene var ikke
ferdige med å slåss, og svenskene var ikke pre
sentert for hverandre! - Dette er en gammel hi
storie om de ting som er karakteristiske for de
Nordiske folk, uttalte taleren, men den passer
ikke så godt lenger. Danskene er nok fremdeles
meget selskaJpelig anlagt, men nordmennene slåss
ikke s'å meget lenger og svenskene har ikke så
vanskelig for ~ vise omgjengelighet n~. Det var
ingen [,inner p~ båten, antakelig fordi finnene er
enda verre til å slåss enn nordmennene.

Døves kunslsa~nling?

Under en samtale med den svenske forbunds
formann Gasta Wiberg, uttalte denne håpet om
at det kan bli satt i gang en samling av døve
kunstneres arbeider. Han mente videre at dette
enklest ville la seg gjøre ved at kunstverkene ble
fotografert og trykt, selv om opplaget nok ville
måtte begrenses. På denne måte ville det være
mulig med regelmessige mellomrom å utgi en
oversikt over kunstverker utført av døve, f. eks.
de beste anbeider gjennom en 5-års periode.

Forslaget er utmerket, men det m~ selvsagt bli
et internordisk foretagende, og forhåpentlig vil
samanbeiciskemiteen ta seg av saken. ,>La de døves
kunstverker komme fram i dagen. Vi må ikke
sette vårt lys under en skjeppe«, sa Wiberg.

«Døves Vel»
hadde ved siste kurs følgende elever:

Helene Sæter, Leir.sund
Mary Fagertun, Hatfjelldal
Corine Sellevold, Sandsvær
Aase Berg, Bergen
Erna Kristiansen, Tromsø
Målfrid Øverby, Fåvang
Asbjørg Skjelving, Grip
Magnhild Grindalen, Telemark
Jorunn Haugen, Lillestrøm.
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IDRETTSVERDEN

sist rettet han en hjertelig takk til alle som hadde
hjulpet till slik at det L Internasjonale skytter
stevne for døve var .blitt så vellykket.

DeretJter var det premieutdeling ved forman
nen i Oslo Døve Skytterlag, Sigv. Vold. Samti
dig ble det utdelt premi,er for det nasjonale skyt
terstevne 27. juli. Av premielisten sees at premi
ene ble jevnt fordelt p'å de forskjellig·e land, og
slik skal det være.

I. Internasjonale skytterstevne for døve
Etter premieutdelingen var det taler av kon

gresskomiteens formann, Alf Me1gård, Matti
Kattainen, Finnland, Stig Jakobsen, Sverige, og
pastor Skollerud, som også takket for maten.

Skytter

Oslo Døves Skytterlag arrangerte 29. juli oven
nevnte skytterstevne på 0streheim. Regnet silte
ned fra tidlig på ettermiddagen, og det fortsatte
å regne under hele stevnet. Dette var meget sje
nerende for skytterne, spesielt fordi det også
blåste rett imot skytterne på standplassen.

Like før skytingen tok til, ble det ved en høy
tidelighet ned-I.l-gt krans ved monumentet over
de to første v·fre for okkupasjonsmakten, nemlig
Viggo Hansteen og R. Wickstrøm som ble sikutt
der på skytebanen. Harry Landen talte og tegnet
et vakkert bilde av disse to første ofre for okku
pasjonsmakten.

Oslo Døves Skytterlag søkte for ca. 1 år siden,
gjennom Norges Døves Idrettsforbund, Nordisk
Døves Idrettsforbund om tillatelse til -å arrangere
nordisk skyttermesrerskap for døve, men fikk til
svar at søknaden var for sent ute. Men man kun
ne få arrangere L Internasjonale skytterstevne
for døve, og derfor lot man deltakelsen være
ubegrenset. Av de anmeldte 32 skyttere deltok 26,
av disse var 4 dansker, 2 svensker og en finne.

orge savnet flere av sine beste skyttere, blant
andre Johan Randa, Ingvald Hagen m. fl.

Regnværet bevirket at omtrent alle skyttere
som hadde gevær med 21 mm piper fikk en svært
uheldig dag, og de kom da også nederst på resu'l
tatlisten. Enhver skytter må sette seg nøye inn i
hvordan han skal behandle et slikt gevær under
slike værforhold.

Etter å ha ligget ute på standplassen og blitt
delvis gjennomvåt, var det godt å f.å komme inn
å sette seg ved det festlig dekkete bord, hvor ar
rangementskomite·ens fOflluann kunne ønske aUe
velkommen til bords. Herr A. N. Haukedalen
utbrakte en skål for Det frivillige skyttervesens
høye beskytter, H. K. H. Kronprins Olav. Han
håpet på bedre samarbeid mdlom nordens døve
skyttere, og nC'vnte at det bør avholdes korre
sp·ondanseskyting mellom Oslo, Stockholm og
KøbeTJJhavns døve-skytterlag på samme dag. Til

180

RESULTATENE:
25 skudd liggende 300 m. Intern. skive

1. Arne Snett, Sverige
2. Anders Haukedalen, Norge
3. Matti Kattainen, Finnland
4. Olaif Skoglund, Norge
5. Stig Jakobsen, Sverige
6. Axel Olesen, Danmark
7. Anker Gusire, Norge
8. Kolbjørn Strømnes, Norge
9. Johan Kilbrandt, Danmark

10. Nils Landsverk, Norge
11. Helge Kjølleberg, Norge
12. Karsten Klemmersen, Norge
13. Erik Andresen, Norge
14. ElisaJbeth Berntsen, Norge
15. Gunnar KalsCJrh, Norge

15 skudd, 3 still. (kne, stå, ligg.) 300 m
Intern. skive.

1. Arne Snett, Sverige
2. Anker Gusire, Norge
3. Matti Kattainen, Finnland
4. Stig Jakobsen, Sverige
5. Anders Haukedalen, Norge
6. Johan Kilbrandt, Danmark

.l. Kolbjørn Strømnes, Norge
8. Ola,f Skoglund, Norge
9. Erik Andresen, Norge

10. Axel Oksen, Danmark
11. Åge Pedersen, Norge
12. Nils Vikene, Norge
13. Nils Landsverk, Norge
14. Angrim Ytterhus, Norge
15. Helge KjøHeberg, Norge

200 pt.
190 »

189 »

163 »

159 »

153 »

151 »

150 »

149 »

140 ,>

139 »

137 »

131 »

120 »

115 »

91 pt.
88 ,>

77 »

73 »

73 »

71 »

68 »

66 »

64 »

59 »

57 »

56 »

54 »

49 »

48 »



3. Sigv. Vold, O. D. S. 39 »

4. A. N Haukedalen, O. D. S. 34 »

5. Erik Andresen, O. D. S. 34 »

6. Elisahellh Berntsen, O. D. S. 28 »

7. Gunnar Kalseth, Eidsv,åg Sk.lag 27 »

Resultatene fra de nordiske døvemesterskap må dess

verre stå over til neste nr. p.g.a. sen ·innsending.

TRYKKFEIL
I juninummeret kunne man lese en litt merke

lig overskrlft på en av sportssidene. Det sw VIII.
nternasjonale leker osv. Punkwmet var kommet
på feil side av siste I under siste korrigering. Det
~kulle stått: VIl. Internasjonale OSiV. Det har for
håpentlig leserne funnet ut.

Se og rett deg opp nå, Adolj,
så legen kan se hvor kroket
du er!

27 pt.
26 »

25 »

24 »

23 »

29 pt.
26 »

25 »

23 »

22 »

74 pt.
74 »

70 »

69 »

55 »

1. klasse:
100 m, 3 skudd. 1 min.

1. Nils Landsverk, O. D. S.
2. Håkon Karlsen, O. D. S.
<3. Per Merlie, O. D. S.
4. Erik Andresen, O. D. S.
5. Åge Pedersen, O. D. S.

Det nasjonale døveskytterstevne
Premieliste jor Oslo Døves Skytterlags nasJo
nale stevne 27. juli 1952:

2. og 3. klasse:
3 skudd. 300 m - 1 mm.

1. A. N. Haukedalen, Oslo Døves Sk.I.
2. Olacf Skoglund, O. D. S.
3. Sigv. Vold, O. D. S.
4. Kolbjørn Strømnes, Sarpsborg Sk.lag
5. Anker Gusfre, O. D. S.

5 skudd kne, 5 ligg. 1% mm. sene,
normalskive.

1. Kollbjørn Strømnes, Sarpsborg Sk.lag 80 pt.
2. Gunnar Kaheth, Eidsv,åg Sk., Romsdal 73 »

3. Olaf Skoglund, O. D. S. 70 »

4. A. N. Haukedalen, O. D. S. 70 »

5. Sigv. Vold, O. D. S. 66 »

5 skudd kne, 5 ligg. lV2 mm. sene,
jigurskive,

1. A. N. Haukedalen, O. D. S.
2. Kolbjørn Strømnes, Sarpsborg Sk.lag
3. Olaf Skoglund, O. D. S.
4. Gunnar Kalseth, Eidsvåg Sk.lag
5. Nils Vikene, O. D. S.

Tegn og Tale
utgis av Norske Døves Landsforbund.

Bladet utkommer hver måned, og årskontingenten
er kr. 5.-, som betales forskuddsvis direkte til

bladets adresse, Møllendalsveien 17, Bergen, post·

gironr. 13691, eller til kommisjonærene. I utlandet
koster bladet kr. 9.- pr. år.

Redaktør: Thorbjørn Sander.

Forretningsfører: Døves Trykkeri A.5.

Kommisjonærer:

Eivind Hegstad, Sven Brunsgt. 7, Oslo.

Nils Gjerstad, Hollendergt. 9, Bergen.
Håkon Hj. Otnæs, Innherredsvn. 86 a, Trondheim.

Jørgen Klovning, Yaulen pr. Stavanger.
Finn Johansen, Skippergt. 32, Drammen.

Kåre Høgfeldt, Boks 211, Kristiansand S.

Wilbert Martinsen, Skolegt. 65, Sarpsborg.

Johan M. Dahl, Solbakken, Moelv.
Andreas Kallevig, Kvalavåg pr. Haugesund.

Olav Haug, Herøya skorep., Porsgrunn.

Olaf Foss, Rusåga, Helgeland.

\ Arne Søraker, Ronglan pr. Levanger.

'-----------_.-/

65 »

61 »

60 »

46 pt.
41 »

82 pt.
74 »

69 »

63 »

61 »

74 pt.
65 »

5 skudd kne, 5 ligg. 1 mm. sene,
normalskive.

1. Angrim Ytterhus, Rennebu Sk.lag
2. Ael Bråthen, O. D. S.
3. Per Merlie, O. D. S.
4. Åge Pedersen, O. D. S.
5. Nils Landsvenk, O. D. S.

5 skudd kne, 5 ligg. 1% mm. sene,
jigurskive.

1. Angrim Ytterhus, Rennebu Sk.lag
2. Åge Pedersen, O. D. S.
3. Ad Bråtlben, O. D. S.
4. Erik Andresen, O. D. S.
5. Per Medie, O. D. S.

Alle klasser:
5 skudd liggende, 300 m 1 mm.
normalskive.

1. Kolbjørn Strømnes, Sarpsborg Sk.lag
2. Olaf Skoglund, O. D. S.
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I
I Trygve Thoresen A.s

Rognerud & Strøm A.s Bilrekvisita A.s

Tre og finer
Tlf. 1890 ' Møllegt, 12

LAR VI K

Sentralbord 41 70 06 Lund & Tallaksen A.s
Storgt. 38

FREDRIKSTAD

OSLO
Manufaktur

Konfeksj on
Trikotasj e

- ----- '- --___o

Kl Arbeidernes Landsban k A.s
MALEUTSTYR Fagorganisasjonens bank

Malepistoler Youngstorget 4 ' Oslo

Malebeholdere Telefon 33 58 85

Reduksjonsventiler --

Vannutskillere Th. Smith-Christensen

Maskin%ÆLundefo.1 OSLO

OSLO STAL - PLAST

Th. MartInsen
Johan Basberg & Co. A.s

OSLO.
Sølvvarefabrikk

Pam Kjenl. Fabrikk
ALt i essenser og cosmetika

TØNSBERG Telefon 555

SARPSBORG

A.s Kistefos Træsliberi
DRAMMEN

Rolf Lycke Grunnlagt 1889

Jern - Stå! - Metaller - Verktøy 30 000 tonn våt tremasse

AR I-Sagbruksmaskiner

Keddel1 ~ BODlmen .Il..S

Sentralbord 42 06 74 Fred Olsensgt. I

Rådhusgt. 8 _. O S LO
OSLO



Rena Kartonfabrik A.s
RENA

TELEGRAMADR.:
KART ON
RENA

TELEFON
RENA 210
(SENTRALBORD)

Ar 5 p rod uks jon: 1 3 ooo tan n kar t o n g (D U P L E X - TRI P L E X)

Borgund Sparebank
ALESUND

Egen formue 1. januar 1952 Kr. 1 750000.-

Forvaltningskapital « 32000000.-

Alminnelige sparebankforretninger

HUNSFOS FABRIKKER
VIKELAND

Hot:edkontor: Vikeland st.

Telefon: Kristiansand S. nr. 3151 og 3158

•



Confektionsfabriken A.s

MOLDE

JONAS ØGLÆND ~ SANDNES

Norges største sykkelfabrikk.

500 arbeidere og funksjonærer.

L.O.@LSEN
, l.N!COLRVSfN t.

BERGEN

Brødr. Utkilens Rederi

BERGEN

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

A.s Kulimport

STAVANGER

Molde Bakeri & Kneippbrødfabrik A.s
Bakeri og Konditori

Telefoner: Kontor 331, Butikk 991
Ekspedisjon 71
MOLDE

Bernh. Aarseth
Urmaker og optiker. Foto

Telefon 1775
ALESUND

BERNH. AARSETH A.S

Ur . Optikk . Foto. Tlf. 2626

Høvding Konfeksjonsfabrikk

G. Moe

Kvalitetsklær for MEN N

MOLDE

Brødr. Wigand

Automobilforretning

BERGEN



Juveler

Sølv for alle anledninger.

Småstrandgt. 4

BERGEN

TRUBENISERT

L'l~LF ,,,""" "'"U'" ....t,.."

KVALITETS
SKJORTEN

FRA

Norsk Tre og Finerimport A.s

Johan Øgaard & Sønn
Baneveien 8-10, Bergen
Tlf. 17 475, 98 604 - Telegr.adr.: «Teak»

Utenlandske Tresorter
Finerer, Kryssfinerer, Sperreplater
Ski-emne?

Filial i Stavanger

Bergens Privatbank

Kontorer:

Bergen - Oslo - Haugesund 
Fredrikstad - Trondheim 
Svolvær

Filialer:

Lillestrøm - Odda - Sandvika 
Sørumsand - Åkrehamn.
Åndalsnes

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

Kristiansunds Sparebank

Opprettet 1835

KRISTIANSUND N.

J. M. Johansen

STAMSUND

% ~orretningsbanken
:/' TRONDHEIM

Filialer:

Mosjøen - Namsos - Steinkjær 

Levanger - Orkanger - Røros 

Privatbanken i Kristiansund

M. Olsen Å.s

Murmester og

Ingeniørforretning

Utfører alt i mur- og

betongarbeid.

Valckendorffsgt. 3

BERGEN



Aalesund og Møre Privatbank Als
ÅLESUND

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

A a les il nd sKred i t ba n k Als
OPPRETTET 1931

Aksjekapital ., . . . . . . . . . . . . . . .. kr. 2000000.-

Reserver (I 1 750 000.-

BENYTT OSS FOR DERES BANKFORRETNINGER I ALESUND OG pA SUNNMØRE

1--------------_·_------------

Brødr. Aar,sæther A.s

ÅLESUND - NORWAY

A.s Rygene Træmassefabrikker
ARENDAL

Elektrisk kraft



J_B_STANG Gorrissen & Klaveness A.s

Skibsrederi
Skipsrederi og Lin.jefart

OSLO
Postboks 2447 S

OSLO

H. Heitmann & Son A.s Wikborg Sons Limited

Spedisjon
Formidler allslags assuranse

OSLO
Solplassen l

OSLO
-------------1

ORAS
Oslo Rørleggerbedrift A.s

Brødrene TRÆ G D E Drammen

Landbruksmaskinforretn.
0. Slottsgt. 29 . O S L O

Telefon 41 58 96
Centralbord 4880

-------1

ved kjøp av

korsettartikler,

For!ang dette merke

kjoler, forklær etc.

TØNSBERG

Mercedes - Benz 170
Personbiler· Sykebiler· Chassis

Reservedeler

Å_S Tønsberg Reperbane

Cedervall-Larsen & Patt A.s

Fisk en gros

Vippetangen

OSLO

TØNSBERG

Fabrikk og kontor;

Chr. Kroghsgate 60. O S LO

Tlf. 413379 og 422184

Gusta.v Nesting

Nic. Nielsen

Rens og farg hos fagmannen

l~l1nkedamsveien9, Oslo· Telef. 42 Il 16, 41 66 83

I

--I
Rafen &.: Loennechen I

SKIPSREDERI [

I

FEARNLEY & EGER
Rådhusgaten 23

OSLO



A.s Norske
Konfektionsfabriker

Trondhjemsveien 137

OSLO

Telefoner:

372089 - 372267 - 370939

Brød r. Mel by's

Konfeks jonsfabrikk
Spesialitet barnekonfeksjon

Skyttv. 10

FREDRIKSTAD

Telefon 5484

Li nol jernal inger

Grafittmal inger

«Ferrosob> rustfjerner

Grafittprodukter

Impregneringsolje

AlS SKAlAN D GRAFITVERK
OSLO

.---...................-~~~
DRAMMENSJERN·
•
ST0BERI OG MEK. VERKSTED

THAU

Banken på
I' Torget"

HOVEDKONTOR: TORGET 7, OSLO

Husø Verft di Mek. Verksted
TØNSBERG

Utfører:

Skips- og maskinreparasjoner

Stålkonstruksjoner av enhver art

Lagringstanker for olje og bensin
Seriefremstilling av maskiner
Leiedreiing i akseldreiebenk

Serieartikler i automatdrei'ebenker
Innhent tilhud

------------ ---

GIERT AASHEIM
Sivilingeniør MNIF - MTKF

GIERT AASHEIM - EIVIND KRABSET

Tekniske konsulenter.

Sanitær - Varme - Ventilasjon

Bygdøy Alle 61 . O S LO

Tlf. 55 08 62 og 55 08 73

DøveR Trykkeri A.s , Bergen


