
Feriehjemmet "Skaug" i ny skikkelse (foto: Per Merlie).
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Problemet Nord-Norge
De-ssv~rre er nok ikke kontakten mello~ de døve

i Nord.. og Sør..Norge slik som den burde være. Det
oppdaget 'nok mange under landsmøtet i Bodø. Det
var mange fra Sør..Norge SOlnnesten ikke visste at
det bodde døve i Nord..Norge, og for disse ble lands..
møtet litt aven overraskelse. Omtrent halvparten av
deltakerne i landsmøtet var nemlig fra Nord..Norge.
-- Er det virkelig så mange døve i denne "landsdelen?
ble det spurt. - Å, det er mange flere! var svaret.

Vi fikk snart følelsen av at de-døve i Nord....Norge
føler seg ganske sterkt tilsidesatt. De har følelsen av
at alt foregår i Sør..Norge, at de døve der bare tenker
på å mele sin egen kake og at Norske Døves Lands..
forbund først og fremst er å betrakte som et forbund
for de døve i Sør..Norge. Under slike forhold mener
de at nytten og nødvendigheten av å stå i lan~sfor ..
bundet er meget tvilsom.

Vi håper at noen hver har fått øynene opp for de
faktiske forhold etter dette landsmøtet. Det er ingen
som blir tilsidesatt nemlig, forholdet er derimot at
enkelte ved sine handlinger, eller mangel på sådanne,
setter seg selv utenfor. I så måte må en kunne si at
Nord..Norge har vist svært manglende handlekraft.
Det vil si: Dette behøver ikke å være t~lfelle - det
kan godt hende at man arbeider godt i Nord..Norge
- men det har nesten ikke vært mulig for de som
bor i Sør..Norge å få kjennskap til dette. Norges døve
har sitt organ, Tegn og Tale, og vanligvis regner man
med at det meste som foregår blant landets døve
blir å finne i dette blad, i hvertfall det som er av
viktighet. Gjennom Tegn og Tale følger man med
og lærer hveran?re og hverandres virksomhet å kjen..

ne, og man får på den måten kontakt med hverandre.
I Nord..Norge finnes det antakelig ca. 8 døvefore..
ninger, muligens flere. Av disse er det en del som
står passivt tilsluttet landsforbundet, og en del av
dem står utenfor. Likevel må man jo regne med at
det foregår ett og annet innen disse foreningene, og
dette er ikke alle andre døve uvedkommende. Alle
bør .kunne få vite hva som foregår i hver enkelt
døveforening ved å lese Tegn og.Tale. Da først kan
alle få det rette inntrykk av de felles problemer og
oppgaver - og kanskje i større grad merke den
trøst som felles skjebne er. Saken er imidlertid at
man, dersom man går gjennom Tegn og Tale for de
siste 3 år, vil finne livstegn bare fra 3 foreninger
nord for Trondheim. Av disse er det bare Innher..
reds Døveforening som man får inntrykk av at det
virkelig er liv i. Dernest kommer Helgeland, nokså
sparsomt riktignok, men denne forening har jo god
kontakt med landsforbu~det"Den 3. foreningen, som
visstnok er Nord..Norges største, har vi hørt fra en
eneste gang. Punktum!

Hvilket inntrykk skal man så·få. av de. nordnorske
døve og deres foreningsliv? Alle de som leser Tegn
og Tale vil sitte med inntrykket av at det er en en..
este, muligens to, døveforeninger nord for .Trond..
heim. - Vi vet nok at det ikke er så lett for de
døve i Nord..Norg~ å drive effektivt foreningsliv,
men vi har jo Norske Døves Landsforbund, og eI?
av forbundets viktigste oppgaver er å hjelpe og støt..
te foreninger som har ~et vanskelig. Men det er sik..
kert ikke i hverken forbundets eller de aktive døvefore ..

(Forts. side -216)

207~



Referat fra forha»Ø-lingslhøiene under
la.ndSInøtet'.i~~q~"Ø"9_-11_ juli.

. .

Neste landsmøte $'kaJ holdes,TcLangesund 1956

Forbundets nye nestformann, Alf Melgaard. ~

Sak nr. 14. Rapport om «Tegn 'O'g Tale.">s dr~ft .

Albert ~reiteig ga, en r'edegj1ørels.e for bvorle
des, driffte:n av bladet. var g;ått i 1953, et!ter Offi

,J,eggingen t\il 14-rdaglig tids,skr,ift. Det framgikk

Sak nr. 13. Verdensuni'onen for døve.

Gjersta,d ga en ori,enter'ing on1 den nye orga
nisasjon so'm var stiftet ,i R()ma 1951, og ffi!edd,elt'e
at N,orge en/nå I~k:ke var innm,eldt, hvil'ket de øv
rige nordiske land heller ikke er. Han m,eddelte
at untO'nlen skrulle 'ha et møte i Bry:sJSel et par da
g·er før de døves somimerlek,er skulle være, og
sp1urte hva clelta,kern·e mente om en ev,entuell
norsk .representasjon dern·ede. D,et uts1p,ant seg en
livlig debatt om dette. Flertallet ment,e' at Norge
burd·e vær,e representert. Rasn:z-us Bjelland m!ente
at vi bur,de sende to rtepresentanter, nemlig en ut
p'ekt av forbun!dsrStyret og en valgt av r·epresen
tan:ten1e :på landsimøtet. O'msid'e'r ble det vedtatt
at detnYie foribun,dsstyret selv skal sørg~ for at
No'rg.e bEr repr;esentert In'e,d en delta'ker ved 'kon
gr·essen i Bry,ssefl.

h.eder~,tegn. En prøve på hvert
cl,eI tak,ern·e.

Sa,k nr. 12. Kjøp, av aksjer i Døv/es Trykkeri A.s.

Gjersta:d meddelte at tryk:keri,et p'å sin g.en.eral
forsa.mli~ng :ha,dde besluttet å for~høye aksj.eka\p'i
talen fra kr. 20.000,-, til kr. 50.000,-. Lands
fior:bundet har forkjø'psrett til a'ksjene, og han an
belfalte at forbundet gik,k til kjøp (]JV ,de ny,e aks
jer li d/en utstr,eikning lokalforeningene i:krke kj'ø1pte
de~. Dette ble deretter enstem,m:ig vedtatt.

Østfold Døveforening innbyr herved døve fra
fjern og nær til å delta i vår

Sak nr .11. N-ordisk. Samlingsmerke.

Nils Gjersta:d ga en med,de:lelise 'om «,Nordisk
Samlings:m!erke», som den nordiske ~.amarbeidsko

m,ite nå har arbei,det med i noen år. M-enket er nå
under utarb'ei,delse.,Merket lages i to størrelse'r, et
al imindelig salm1ings1merk,e so'm enhv·er døv kan
kjø!p,e, og ett stø,rre merkre, som Sikal være et slags

25 år~ iubileum~le~t

som holdes på. Støtvig Hotell,Larkollen, lør...
dag den 19. september 1953.

Lørdag aften blir det festmidd~g og selska:
pelig.samvær. Deltakerne overnatter i hotellet.
Søndag blir c:let frokost og middag..FestkoJ;lli...
teen vil gj~re sitt beste. for. at deltakerne skal
triv~s.

For alt de~te,betales bare 25 kr.p,r. person.
. Deltakere til jubileumsfest og stevne må

. meld_e fra ~i~ herr Odd Lohrmann, Dammyr...
fjellet 1, Fr~drikstad, inneIl; 10. september.

(Forts. fra forrige nr.)

Sak nr. 10·. Framlegg om Hederstegn for Norske
D'øves La:ndsforbund.

Helmer Moe, f.ormann i forbundets ,komite for
utarbeidelse' av statutt,er til forbundets nye hle
derstegn, gla e.n r!edegjørelse for kOim'itt~ens arhei
de, og gik:k så gj,enno,m de enkelt;e statiutter. Etter
en endring i en av paragrafene, ble det så eniStem
mig vedtatt å glå trI ,oplpre:ttelse av et sådant h,e
·derstegn. D,et fr-aim:lagte utkast til Imlerkle ble ved
tatt, og man var enig,e om å oplprette hedersteg
net i 2 gra;der, nemlig sølv og gull.

På forbundets vegn,e ta'klket Gjerstad k,omiteen
for godt arb-eilde og s-attle fram fo~:slag om at dens
medlemlmer s~kJul1-e v,elg.es SOim krom,ite for Nor8ke
DøiVes Lian:dlsforb,unds Hederstegn i kom,m,en4,e
treårSip,erio:de. DIeretter ble følgenide tre enste.m
'mig valgt: l-f.elmer Moe, Ha,rald Størkersen og
Lunde Johansen, a:lle Trondheim.
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at den øko'no,miske d~ift er noget svak.erle enn tiid
liger,e, men at les,erne er m,eget for1hø·y,et m'ed bla
dets nåvær:en,de form. Innlhentede s'tik/kprøver vis
te dog at d,en m,i\dlertidige or,dning m,ed re:da:k
sjo·nssekr,eltær kan,slk'je i:k"ke var dien rette, m·en at
det muligens vliille vær,e bedre med kun en r,edak
tør, og at han fikk til disposisjon et b.elØlP p'r. år
til honorening a'v artikler og andr'e innl;egg, so,m
var verd det. Det ble u,nderstr,eke:t av B'reiteig at
den midlenti1dig anSiaUte reda/ksjon:s'se:kret:ær h,ele ti- .
den har gjort go,dt a'rb'ei!de og 3Jt det k(un er s.elve
systemet med redakJS'jonss.e:kr.etær, sOlm kanskje er
u1h.eld,lg. Han nevnte også at med de økede porto
ut;~i{.ter ville det nok være "ri'k;tig å ,h,ev'e bladkon
tingenten til kr. 10,- pr. 'år fra 1. januar 1954.

.Den etterfølge-nlde debatt var lirvlig og saklig,
og stort sett var debattantene enige i Breiteigs syn
Man ble enig,e om følgenide: Man slø:yfer den n'å
værende ordning ID,ed r.edaksjo'nssekr;etæ'r og orver
later til ,forbunds:styr,et i samarbelide med r,eda'k
tøren å finne (ftram til en praiktis:k ordning mred
honor,ering av innsendte eller bes.tJilt,e artikler.
Bla,dko1ntling1enten forhøyes, fra kr. 5,- til kr.
10,- pr. år, men ,de so,m tr,enger det, kan søk'e
o'm nedsatt eller fri kon,ving.ent.

Sa:k nr. 15. Tid og sted for neste landismøte.

Repr'esentanten fra Skien - Telem,ark Døv·e
forening, Ola'v Haug, Skien, fortaItle at hans fore
uting i anledning slitt 35-årsjubileQ.1Jm i 1956 gjerne
ville få i\nnby bil landsImøte dette år. Foreningen
hadde allerede undersøkt om leie av Langesund
Bad, hrvliket vi,l1.e kunne gå i ord,en. .

f'oha-n Dahl, Moelv' 'k.om ,m,ed et innlegg der
[han sa at Hamar og Olm,egn gjerne k,unn,e påta
seg arra,ngementet av næst,e landsmøte m·ed Ha
,ma1r s,om møtest·ed.

D'~'fl: ettJerfølgende d·ebatt viste at Da-hl ikke
hadde flått d,enne sak b,e\han,dlet i sin for.eni'ng .p'å
.be1hørig vis, lh:voretter man dant det riktigst å
samle seg om innb·ydielsen fra Skilen - Telemark.
Lands,møtet ~.e:dto'k .d~er.e.tt~er ens:te'mmig å leggle
landsmøtet for 1956 til Langesun,d Bad .med
Skien..Telemark D'øveforening som arrangør.

Ev'entuelt.

Ra'smus Bjelland tok Oplp forslag om at d,et
hvert år der ik'ke er ordinært landsmøte, skallhol
des representantmøte, der viktige sClk,er kan bli
drølft,et m·ellom forbundsstyre og repres,entanter
fra .forening,ene. Disse fiepreSlentantmøter skulle
da s,elv'S,agt ikk,e for,eta styrevalg, som krun finner

. sted .på lanlds,møtelne. En r,e:kke talere hadde- ord,et
i denne sak, og til s.lutt falt Bjellands forslag ve
s,ent'lig av økonomiske grunner. D,en gaml,e ord
ning består, og forblUnd's'Styret kain - hvis det
Ifinner det n,ødv.endig - inn'kalle til r,epres"ent1ant
møte melllom landsmøtene.

Harald Størkersen, Trondheim ko!m inn på de
vanskelige forholq. de døve i Nord-'Norge' hadde
å arb/eide under, organisasjon,slm.es:s,ig sett. Han an
tydet at det mulig,ens ville være riktig å prø:v,e et
sentralstyre for arbeidet i Nor:d-Norg1e, og at det
te styr;e kunne vær·e et bindeledd ,m,ello1m lokal
forenlingene ilands·del'en p'å den ene si,de og for
bundsstYr.et p!å den alnnen sid.e~ Dlebte forslag vant
ikke fra'm, men det ble understreket at f01rbun,ds
styr,et bør ha spes.iel1 op:p·,mer;kso.mh,et hen:vendt
på Nord-'Norge i framtid,en, og værle de slmå fore
ninger behjelp,eEg ,med deres arbeide.

Lunde Johansen, Trondheim ko'm inn på spør,s.
målet om fingersplrå1ket her i landet. Han påpe;kte
at alle de. døv·e barn bnu'kte '3t slag-s f'ingerspråk

Den gjenvalgte forbundssekretær) Albert Breiteig (til venstre) og den gjenvalgte forbundskasserer) Torkel BikjeIand) begge bergensere.'
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Myrth
Myrth er en liten Vårherres skjenk
til jorden og far og mor.
Hun går og gir a.kt og funderer 'På sitt.
Hun ferdes blant blomster og husker så vidt
at himlen var blå i fjor.

Og sommeren går med den lille Myrth,
og Gud holder himlen blank.
Men står der en regnbue fram etter regn,
så peker hun hen over himmelens egn
og ser at den likner en hank.

Og Myrth dikter jordkloden om til en kurv
med blomster og barn og ting.
Enn videre mener hun, frelst og frank,
at regnbuen, det er en drap-elig hank,
hvori Gud .trekker kurven omkring.

Herman Wildenvey

I~.--,--- J
seg im,el1olm p'å' s-kolen. AII den stund skolen selv

ikke un,de:rvlisrer i filngerspråk, må dette selvlærte

s:p1rå:k nat1urlig1vis bl!i et underlig samm-ens,u'rium

a'V iflin:g:eribevegiclser. Han anlbelfaltre at det ble

gjort naget for å få et m·ere ensartet fingersIpråk

blant de døv-e her i lan,d;e:t. Diet ble v,edtatt at

tegns:pråkko,m1iteen .slkal pIrøve å gjø,r,e nag,et på

dette felt, f..eks. ved å la trykke skjema med. fin ...
g.erallfa:bet, og så sipre dette blant døv,e barn og

vOlksne på den mest h,ensikts:mes:s:ige måte:.

Forts. neste nr.

Redaksjonssekretveren
Tegn og Tale's redaksjonssekretær siden februar,

Haakon Zapjfe, slutter med dette nr., etter vedtak
på landsmøtet i Bodø. Det er ikke fordi man er
misfornøyd med Zapffes' arbeid, det vil man gjerne
understreke, men fordi man fant selve ordningen
uheldig. Nå 'Skal man forsøke å få stoffmengden
jevnere fordelt mellom foreningene og landsdelene.
Man er blitt enige om at bladets lesere bør opp...
muntres til å skrive til bladet, ved et honorerings ...
system, og med en slik ordning finner man seg
ikke i stand til å kunne ha fast redaksjonssekre...
tær.

Undertegnete vil gjerne her få uttrykke sin be...
klageIse over Zapffes fratredelse, som vil komme
til å bety en overgang fra trygghet til uvisshet
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for bladets redaksjon. Det er et åpent spørsmål
om honorerings...systemet kan erstatte Zapffe.Men
dersom det går galt, håper vi at han eventuelt er
villig til å ,komme tilbake. I· alle tilfelle er det å
håpe at han ikke «spidder pennen i veggen) for
godt.

Det var kommet i gang et riktig godt samarbeid
mellom redaksjonssekretæren og undertegnete, og
Zapffe har vist seg å være en herre med utpreget
sans for den lune humor. Slike mennesker har vi
dessverre ikke så mange av, samtidig som behovet
er stort både i arbeidet for døvesaken og over
alt ellers. .Red.

For 25 <Sr siden
(Fra Tegn og Tale for august 1928)

Forbundets 4. landsmøte er avholdt i Oslo
3.-5. august. Det var-eR. 300 deltakere. Forhand...
lingene ble holdt i foreningens prektige lokale, og
avslutningsfesten ble holdt i Oslo' Handelsstands
forening.

Det foreslås at de døve barna fra landet skal lære
landsmål på døveskolen. Ellers vil de ikke forstå
hva deres pårørende sier til dem.. (Vel, "man er
ikke kommet noen vei med dette. Det kan sies
både dessverre og naturligvis.)

4. nordiske idrettsstevne for døve er avholdt i
Goteborg. Den eneste nordmann som ble premiert,
var Arvid Røstad. Han vant lengdesprang med 6,25
m og stavsprang med 3,-- m.

Døveforeningen i Oslo feiret sitt 50 års jubi...
leum under landsmøtet. Festen ble holdt på Frog...
nerseteren.

Fra Sør-Afrika

E,n ipiik,e i Rhlodesila bJ'e slendt til Alex1andriia-iiln

stitU'ttlelt for å,ndSiSiV\ake. E:tJter lang ticl .her, bIle Idet

op'p,daget at 'h,un ikikle v'alr ,åln:dsls'va,k, firen dØiV. H'un
ble ,da Sienidt til )Dlom,~n:ilkan(er:skoillen følr døvle. Nå
er hun lykk~e:lig ~ifit, lettiter at hun 'under k'f)i:~en

gjolr,de tj,enes1ue i Ju:f.tverllllet:s ,kvi:nneav,delii,ug. TClJk

k.et væ:rie aJt ihun ,v a~r Iblitt 'Så fJ\i'nk ta å a.vl,esie på
skoIlen, kiu:nn!e 'h,unvær1e m,ed i llu:fltv.er.n-tj,en,eiS,ten

uten sltøririe va:nsik,eligjhet. O. Matthes.

.Døves Vel
begynner nytt kurs fra 1. septbr. Opplæring
i matlaging og husstell, ·vev, billedvev og søm.
~nnmeldelse til D'0ves Vel, Hamar.



lI).en vellykte b,ussturen til Norefj-ell; som
·døveforening,en i ,Oslo arrangerte søndag
21. juni, forteller silk:k,ert ,en annen o·m i
vårt b,lad. IJerfor vil j,eg n:øye meg med å
fortelle lesern,e bar,e om .d,en fotuuren som
15 av d·e ca. 60 bur,delta:kerne lforetok Oipp
i !hø·yif'jellet. (iDessv,erre har vi nok ik'k,e
mottatt noe om bussturien. R,e:d.'s anm.).

for' 'k,unn,e vi i:kk,e ta noen risiko VIed å fortsettie i
retning mot ·A;ugunslhaJug. Bon,d·epi;k:en Ifra Hal
lingdal b1e !høylig !srouffet ;da lb,un b:Ie vin!ket tilb,a
ke sam'me:n filed den li1le gutten. [Jet falt imi,dler
tid ba-r,e h,elt ubetyd.elig- .~r;egn mensuværss1ky.e:ne
€iro foib~. Åge P,edersen, som var :m~d ': og film/et

. vårem.e;rj-th~r~~ va:r de,n~eneste som' to:k .på seg~ r-egn
~lag. 'M,en. han '~en'kt;~ visst b'arie på å ihes:kytte sitt
kj.æ:J.eb.a~n,det ltQistbajr:e. 'e>pptakerapparatet.Nå, la
vi kurs.en o'm mot topp·en' ~av Ravnåsen. På veien
dit pass;erte vi len snøfonn, hvor ,det bIe laget en
lit,enprivat snøiball:krig..

Og ,det vart,e ik!ke lenge før. vi kO'm opp på sel
ve to'ppen, s!Q!m ligger 1:1189 ro,eter oVler h'av,et. Det
bte det !høy.este ~pun:kt vi nå,d,de på d,enne fotturen.

Olppe 'på toplpen fi:k~k vi opplev,e en va:kiker og
storslag.en utsikt. I nord og no,rdv,est hadde' vi vak-

På. fottur til Ravnå.sen
Ber,nt Kjø,llelblerg, som orci:n·et 'm,ed 1h,e:1e TIuren på

en utm·er:ket måte, lhadde slpurt m,eg om jeg ville
vær,e fø,rer ;derolppe. Og jeg var villig til det, s:kjønt
j.eg i:k:ke had!dle nøe særlig erfaring som fjellifør.er
for døv,e. Men Idet gi-k,k fint, ta'kiket være deltak
erne selv.

IEtt;er å iha fortæ.rten del :m,edbra!kt mat på 'ka
fe·en v·ed Notefjellswa, startiet vi ,derfra v,ed 12
tiden og haidde ,opprinnelig selveste Høgevarde
so'mmå1. 'D,et var 'vått å gå lik,e ovenfor turisthyt
ta. iM,en ;da vi varko·m·met ,et lite styk:k,e o'ppo'ver,
bIe ,det stra:ks. nørt og fint å :gå, Ifor vi ;kom til å
fø;lg.e ;den store rygg,en oppov,er 'med vidt utsyn
syldover.

Blant ,dIe 15 p,eflsoner s,om d,eltoik i fottur·en, var
de to kj,e!k:k,e små o'arna ti! 'Reiidar 1v,ersen, en gutt
og ,enpik.e. D,e var tydeligvis oppdratt til frilufts
liv,- for d·e var så flinik·e til 'å' hold,e følge :m·ed oss
vOik.s.ne. ID,en lille ~utten 'k'larte til og meld å nold·e
følg.e m,ed ien kraftig døv bondepike fra iHalling
,dal, som var .fjellvant. DisiS·e to var aUere:de langt
i ,det fj.erne lforan oss an.dr,e, da :vi ko,m Oipp på
fø,rste terrassle v,ed Ravn.åsen.

Nå så vi at diet hang tunge og triuende sky,er
ov·er Aiugu,nsh.'a'ug, som vi haidde foran lOSS, og top
pen av selv·e JHøgevar:d.e lå gjemt i tå:k,e. M·ens Alf
Melgaar:d og Ij,eg sna:kiket sammen o'm hva vi bur
de gjør,e, sleg s:ky,en,e stadig n,edo,vler . og. lilkesom
s·pist,e langsomt 'Oplp m,er;e og m·er,e av Høgevarde.
Flere av Idlelta'kerne var dårlig utstyrt og hadde
ikik·e mled seg ·noe regntø,y å møt'e en eventuell
kraftig regnlb'yge 'med. Ellers var det også andre
personlige h,ensyn som vi måtte regne med. [)er-

'kert og vilt fj.ellterre:ngmed en .r,ekk,e fors~kj,ellige

t,op:per. lIlla'nt :disse to,pper kunne vi :I,ett m,erk·e oss
H.esbgj'uvnatt,en med sin 'kara:kteristisike høy·e og
st,eiI.ekam m·ed et :stort ha!k:k i. <I øst hadide vi Krø
,deren dy'pt under oss, meid ,en rekke \bondegårder
p'å b,eggoe :sider. M,en ·ellers var d·et dessverre nokså
usikthart vær, så vi ik'kie 'kunne s,e noe særlig langt
den Idagen. D,et !)låste fri-Sikt og ikjølig så h'øyt OIP

pe, og ,ett·er å ha stått og nytt utsiikten en stu.nd,
begynte 'man ,derfor å bli litt :stiv i h,en,dene.

Så ·va.r d,et n'Oten av deltakerne som begynt.e 'å gå
n.edover. i r.etningmot ·Nore!fjellstua. lOa fi:k!k vi
andre b'ar,e Ifølge ·ett,.er so:m sau,er. Like lunder top
plen lå det en nokså stor snøfon,n som vi gikik ov
er. De.r gjorde d,e fleste ,en stans, og bIe så opptatt.
av fotograifering. Men jeg fortsatt:e bortov:e:r og
ko'm ·etter hv,ert samme!n med iGunnar Løvskeid.
Til s:lutt sta:nset vi ved en bittelite'n dam ln,ed kry
stallklart ,vann. D,et rene vannet strø'mmet sta'dig
gjennom Idam:men og sildret videre nedov1er m,el
lom svuJm,end,e m,ørkegrø;nn mose. Vi ble' så betatt
av stedet, så :meget merle som sol.en nå tittet fram
igjen og gjorde ,det hel.e en,da :mere skjønt. Gunnar
Løvs:keid ga uttrY'kk for at man :kunn,e få et vid~

underlig badel)ass,eng ut av ,dammen v,ed 'å fj·erne
noe av :mos,en langs ;kantien. Vi fotograf.erte hver
andre, idet ,vi skiftet o·m å sett,e oss på huk v,ed
damnien og rø,re om i vannet m,ed ,den ,ene hånden.
Så kom d·e aindre etter, og de bI,e også b·etatt av
skjønnheten ved sted·et. Ett;er en ,d,el fotJogra:f.ering
av .grupp'er vled da.m:men,· bIe vi lenige om å fort
sett·e rå gå op'p·e i høyfjellet, da vi fr;emdeles had·de
god tid og lhaidde fått pent vær 'igj.en m,ed mere
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soL Imidlertid .hadde noen a'v deltakerne fortsatt
r,ett n,ed til Nor,eifj,el1stua, slik at vi nå ,var hare 9
sty.k·ker igJen. Sid,en holdt vi godt sammen. ,D,ette
tyder på at man i!k,k·e bør værle lfl,ere enn 10 styk
,ker 's'ammen når døv,e s'kal foreta lengr,e fotbur,e~

p,å fj·el1.et i flo'kk og følge.
Vi to:k en avstik'ker fra Ihovedsti.en og ,fulgte en

rnindre sti til vi kom franl til 'en litlen fjellknau'S.
D,erfra betrakt,et vi Norelfj.ell t1uristihyttle, som lå
et sty,k:ke nedenfor. Denne g~mle turistrhytt.en lå
der øde og ·f.orlatt og' ble i,kke leng,er bru:kt til sitt
op'prinn,elige formål. Der var ikke andre mennes
~k·er ,enn vi 9 døve, m,en til gj,eng~.eld .fi1kk vi et godt
,inntry,kk' av rikt dyreliv d,eropPle. Tidligere had
de vi sett ,en stor br~naktig fugl trippe mellom
lyng,et, og nå -Ei/kIk vi se to 'sm'å søte 'h,arer nopp,e
muntert 1i:ke nedenfor fj,ellknauslen der vi sto. Til

. slutt gi:kk vi gjennom ,en del vått terreng D},ed noe
myr Jør vi 'kom ti]bake til d,en tørr,e ~hovlcldstien,

og 'kort letter ,kom ,vi ned til N..or.e!fjellstua igjen.

På vegne av fott\urens deltak,ere, vil jeg gj,ernc
få tak'k,e LBernt ,KJjølleberg Ifor at han-hadde sør

. get for at": b,å-de galmte og ung·e døv,e .kunne få kom
m,e lUt og oppleve v·år deilige Jfj,ellnatur på hVler
sin m'åte, etter ønsik·e. Gunnar Vatn.
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Det svenske landsInøte
S'v,erig,es lDavas R'iksfarbunds 12. kongress. ble

holdt i Norrkaping 11.-12. juli. D'et foregik,k ilk
:k,e uten ov,erras:k·elser. Foran valg,et ;ble forman
'uen st,erkt rost aV .. repres,entantene, og d,et var helt
klart at han vi'lle bli gj,envailgt, m,en d·et viste seg
lik,evel at en annen, 1<Jurt ,Ericsson, fi'kk flest st,em
il1er. Kass,er,epen i forlbundet (som er hørend,e) og
r,edaktør log Jorlbundsl$·ekretæT E,denås erklært,e da
at de ,iik:ke ønsk,et å (forts·ette lunder den ny,e for
mann, og ,etter at man hadde diskrut,ert sa:k·en len
stund, .ble Wib.eng anmod,et om å fortsette som for
bundsformann. Styret Ifirk'k denn·e 'Sam'm,ensetting:
For.mann: Gasta W.i!b,erg, Gøtlebrerrg. ,- Varafor
mann: Kurt IEricsson, Gøtebo:rg. - Se!kr.: ·Hugo
Edenås., IBor,lan~e. - Styr'em,edl,emm.er: Ivar Borr
fOTS, Norrka:p'ing, ,B)ir;git Daih[strø:m, St01ck,ho1m,
Abra1ham Honkamaa, H,edenaset, Lar'S Kruth,
0st,ersund, og Tor,e P·ettersson, 0r,eibro.

D·et ble v,edtatt at for/bund,et s.kal kjøp,e legen
går'd i Borlange, hvor forhundets virksomihet skal
sam'les. ,Li:k,eså \bIe det vedtatt å m,elde forblundet
inn i de døves v,erdenJ5'union. [Diet slkal dog bar·e
være passivt 'medlems~ka'p. - På avs:llUtningsJ.est,en
var det ca. 250 ,d,eltak.ere.

Gomle svensker
Det ser ut til at ,m,ennesken·es lev,e-ald,er blir høy

ere lOg Ihøyer,e nå. D,en vi!ktigst,e grunnen er ye
'
l at

m,ennes'kene pass,er :bedre på h·elsen og l,egger stør
r,e vlekt på rens'J,i.gh,et og sundt lev,esett. Det er n,å
ik'ke så sj,elci.en at avisene ibring.er ntelding.er om
100-åring.er. M,en Sv,erige liggler nok litt foran oss.

I det svenslk,e !blad »Dovas Van« finner vi føl
g,ende: ,Nær 103-'å'rig.e Bothiilda Jonsson i A'smund
tiOfiP døde ,p'ins,ea!ft,en, n~sten nøyaktig ,en 'm'åned
lett,er. sin 102 år gamle mann. Kort før mann,ens
død hadde de ·f.eiret sin 77 års Ibry.llupsdag. ID,ette
paret b'l,e 'flegnet for å vær,e E4uropas ,eldst,e ekt,epar.
- ,Fhv. sløy,dlær,erinn.e fr'k. 'Christine -lBrandb.erg,
Lund, er død 104 ,år gammel. - Enlk,efru ,Serafia
Bryn,grelss,on, ,Laxarby, ,er død i sitt 104. år.
JKarl Li1lj,egr,en, Vo'xtor:p, er død 1012 år gan1m,el.
- Sveriges nest .eldste, .enk,efru Anna Char.lotta
JohanssIon, ,B,erga, ,er nå 105 år gammel. Hun føl
ger ifremdeles godt :med i hva som ifor,egår, 'mlen
.syn·et og hørs,elen er ikik·e 'Så b'ra. - 'E!n'kefru Jo
hanna 'E:lisabet IPett,ersso'll, I-Iabo, fyltle nylig 100
.år. -J Olla N:ilsslon, Førsløvsholm., fyIt,e nylig 100
år. :Han tar fr,em,de},es dag1ig,~ turer. - En gam
,fi,e1 lære'r'inne i Bjørk:li'nge, 'kalt tant'e Fr,edriqu,e,



Prominent forsaJnling

Gruppe ved avreisen fra Bodø. Fra venstre: Fru Brei,

teig, Harald Størkersen, Helmer Moe, Albert Breiteig,

Torkel Eikjeland, Olaf Hassel (på bussens stigbrett),

Henny Einarsen og hennes mann (halvt skjult) med

deres vesle sønn foran. Videre Harald Hartveit, Kris,

tine Marthinsen og Nils Gjerstad. Arne Søraker titter

over hodet på Gjerstad, som også har Finn Johansen

på nakken. (Foto: Red.)

Reportasje
fra

lands:rnøtet
(Forts. fra forrige nr.)
Dag,en etter, lørda;g, var det igjen forhandl:in

ger. Ut på ettermiddagen gjor,de man s.eg istan,d til
festen, s,om tok til i Håndverkeren kl. 19. Blant
de ,innblU·dte var byens varaordfør1er, Erikstad, og
do:m,prost Iversen.

Håndv·er:k,er,en vistle s·eg å være ·et ri:ktig flott
st,ed, og det lot til at de fleste allerede på forhånd
hadd·e føleIsen av at fe!sten ville b.li vellyk1ket.
;Oret var :stadig bar;e smilende m,enn,esker å se.
Snart tok man pla.ss v.e-cl bordenle, og de som had
de sultet seg gj,ennom .ettermiddagen for .å få rik
tig god plass til festmiddagen, tyv<startet :k.'ort tid
ettler p.å !blomk'ålsu'ppren. ,De ·som var mlest vant
ffi,ed flott.e milddager, tok .derilmot kaldblodig og
sta,k,k ,det en,e ;hjørnet av sIervietten m,el1om snip
pen og a:dams-eplet /før Idre ~pla:serte s!k1j,een i den
»p,en,e hånden«. Men samm,e \hvordan s'Upp,en ble
angrep,et, så sma:kte den ri:ktig .godt, selv om no,en
'måttle (ha :litt fitere salt i den .før ,den var ak:kurat
etter ,derles smak.

Ta1er-nes rek-k,e ble åpnet av 'Olaf Foss, forman
nen i arrang.em,ents:ko:mite,en, :so·m ø1nsk,et velkom
·firen. H'an gj,ento:k d·e nordnors,k,e dløves gled,e og
tak!k'nemlig;h.et ov,er at landsmøtet var blitt :h,enlagt
til denne ,deres landsd,e:I. ,- Pastor Stoik'k·e holdt
talen /for 'kongen, 'hvor,ett,er ;kongresang.en ble 'Sun
get og man utb,rakt,e kong-ens. s!kål. - finn Johan
sen tak:&et arrangemrents:ko'mit,e,en for v,elgjo.rt ar
b,eid, og na:n håp.et hver en,kelt av ,dis:s,e oppofr,en
de m·ennes:k,ene nå ville flå ·en velfortj,ent hvil.

Imens ble man forsynt m,ed stek (beiklag,eligv'i's
har ,undertegnede på ·en ,eller ann·en 'måte mistet
·evn,en til å 'kunne skjeln,e mellon1 o:kse- og svine":

fy'lt.e nylig 100 -år. Hun sier at h,ennes første ,elev
lef :SOln nå er i .so års al-cl.er,en, .endelig begynner 'å
b,li vo,ksn,e.

stek, så les.ern·e 'må unns!kyllde runøyaktigJhleten).
Sjeld,en har vi vært vitne til størr,e app,etitt enn
Vred denn'e festJen. Det ble spist og det bIe spist.
D,et så ut som o'm noen hadd·e satt seg so,m mål lå
spise .for h·ele st,evn,e-avgift.en. Vi så ,en søt dame
s'om nesten klarte det. ,Selv hadde j,eg aven ufor
ståelig gr,unn hJelt milstet matlyst.en. (d.et var slett
i:k:k,e matens s.kyld). Jeg satt d,er og misunte nevnte
dam,e hennes appetitt. \l-lel,digvis var d·et ik.k,e no
en i nærnlet,en som fant på å si at jeg måtte spis,e
så j·eg ble stor og sterk. Jeg satt og .grluet for at
pastor Stueland, s'om sto og tolkret talen-e litt bak
m,eg, .s'k'ulle fin'n·e 'på å si det. Men han hadde nok
å gjør1e og va.r glad når han fiikk ,en parusre m·ello'm
talene. [)esv,err,e suo han slik at jeg 'måtte snu m,eg
for ;hver tale, og jeg ihol,dt Jfler;e ganger på å slett,e
albuen opp i saus.ekoppen av dlen grunn. Men stort
sett tror j,eg nOik at alle !kunne følge ~odt ITIred i
hva talern.e sa.

Det ble holdt t'ale for fedr,elandet og for Nord
Norgle, og 'Såvel fedrlelandssangen so'm iNord-iNor
gle:sa'ng.en ble slunget. Blant talern,e var Ipastor Son
nevie-Sv'en·ds,en, varaordfør:er Eri!kstad og ·dom
prost Ivers·en. Det ble o.gså· lest opp en d,el tele
grammer, ,hvorav det ene var fra :kong·en, og .dette
va:kte naturlig no'k stor jubel.

·F,orbiUndslformann·en ,r,ett·et en ny takk til de
SOITI hadd,e vært med om arrangement:et. Han
nevnte viderle -den ras:k·e utvikling 'innen ]andsJor
bundet og de 'mang·e oppgav·er forhundet står
overfor.

D,erett·er Iko'm rep-r,esenta:nter for -de for.skj,ellige
forening,er fram m.ed sine hilsener. M,elgaard over
brakte Jhilslener og gav,e fra for.eningten i Oslo. Oli
via Olsen hilste fra Vestfold. 10lav Haug over
bra~kt,e blomster til Landsforbundet og arrange
m,ents:ko'mite'en Ifra Sikien lOg T.e:lemark ~Døvdfor,e

ning. Ragnar Woll oVlerra'kte forblU,ndet en gave
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fra .landsmøted.e:lta!k.er·ne i a:nledning forbundets
35 ;år-s jubileum.

lI).esserten 'ko·m; j,ordbær m,ed fløt:e. D,et ·er jo

ikke så ofte ·man !har anledning til ~ forsYn·e seg
som man vil :med såda:nt, ogdetee var ik,k.e så,van
sk.elig å m·er:k,e på ,d·e porsjon,en·e man:g~e fors-ynt,e
s.eg m·ed. Vlel, jordbæ.ren,e sma!kte ,dei1'ig, ,det :kan
iik:k:e di's:k'uter,es, og ide var absolutt å for,etr.ekke
iframfor is - som' pl,eier å være så hård og' um,ed
gjør,lig at oman kan sitte og bru:ke alle sine kreft:er
p.å d·en i 10 mill/utt,er ut,en å få løs ,en o,rdep.tlig bit.

- Halvor Gr'eftegr;erff, !m,edKlaus Rasmussen Siom
hjel/p,er, var ov,era.lt 'med filmoppta:kerlen. Man
satt med fø;lels.en av at hv,er ,ene-stie d.e-Itak,er ble
;fiilmet. lOg når :manblir film\et, kan man ikke sit
te og stirre inn i apparatet. Hoelst må 'man si no,e
mOfsomt, og ,det kan være vans!k.elig når filmfoto
grafen plutselig ,dukk,er opp. {Jeg hå'per ,det ikk,e'
var så vans:ke:Iig for d·e andre som lor m,eg. Jeg
var nemlig så uheldig at j.eg trodd,e jleg ble film,et
tre ganger, og lhver gang forsø,kte j,eg 'm,eg m,ed
d,en samime vits!en. ,Og jeg syntles (hv,er gang at den
var }ik,e dårlig).

Landsforbundets sekr,etær, Albert8reit!eig, iklar
t,e 'på ,en populær :måt.e å ·dele ut fOS og ,etindrings
gav'er, fra N:ors.ke [Jøv,es L'andslforbund, til de
som lhadde ,~jo'rt !Størst innsats under arrangem,en
tet. Diss,e var: ffiU Elsa Tlhomass,en, .som var ar
rang,em,ent,ets. sekretær - Aslalug iBott,en, som ,han

best ,hus!k'et for hennes ualminnelige ,elskverdigihet
- fr.k. 'Cars og ,Rasmuss,en - Olaf Foss, søm spe
si.elt s:kulle ha ta:k:k for at ~han vi.lle Ipåta s,eg an
svar,et sonl form'ann i Ihoved:ko'm'iteen ,- H,enny
Einarsen, som (hadde hjulp,et til alle 'steder (ha'n
rettet også en tak:k til 'h,enn,es mann, 'som han syn
t,es var vieIdig iheldig som :har en s1i1k ;kone) - og
til slutt pastor' Sto:kik,e, som nok Iha,dde stått haik
det meste av arbei-d'et. - ,Så :ble alle disse samm,en
kalt fram, og de fikk et vel fortjent 3 x 3 hurra
fra de om:kring 200 fest-delta:k·ere.

Man forlot så salen (for å gå !n,ed og få 'kafife i
et lokale nedenunder. Dier b,egynt.e også m'us'ikJken.
M,ensman satt der og ~forsø;kte å få plass. til kaf
f,en ·oppå jo.rdbær,ene i :magen, \bIe sal,en ovenp'å
ryddet. Snart dro de som øns'k,et .å danse opp igjen
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mens de største kaffedrikkerne ble tilbake for å
prøv,e å 'lur,e ned enda en :ko'pp.

,D,en ffi1usi:k:ken so:m ,bte s,erv,ert i dansesalen, var

lkraftig,e sak,er. :D,e som spilte tr·odd'e nok at de
fleste var st,erkt t,ungJhørtte og at det derfor gjaldt
å ibrujke 'kreften,e. ;H,eldigvis: sjenerte ik'ke' mus,ik
'ken så m'ang:e, for ,de aller fleste av deltakerne var
iheltdøv,e.. Det lbegynt,e, fi,ecl en «bryllups
marsj«, som pastor Sto:k:ke ledet, og ,deretter bI,e
det dans. E,n la ;h,er m·erk,e ri.l at det stadig var
ma~nge 'par ,på Idans,egulvet. D,et ble danset langt
m,ere enn v,ed døvek,ongr.esseni fjor. iDet er bar,e
så sø;rgelig at de d:øv,e !h,err'ene alltid vis,er s>eg å
væ.re meglet dovne når .d·et gjelder dans. D,e vil
h,elst !bar,e sitt,e og se 'på. IDa'mene, som gjerne vil
dans,e, blir ,derfor 'sittende so:m »v,egg-Ipryd« h,elt

til .de blir .lei av idet og ov,ertar ,herren'es rolie s,eIv.
Ja, nest,en alle d,e døv,e ,herrer ,ermeg,et dårlig;e ka
valerer, dessverre. Noen skal absolutt danse hele
k'v,elden ,med en og samm,e dam,e, andr,e tar Steg
samm,en til en en,este dans, og så sitt,er de og mviler
ut rest'en av :kveld·e:n og m,en,er at d,e har gjort sin
plikt. Men ide flest,e sitter :som .limt fast til stolen,
seIvom ,de ,kan ,danse. :D,ette ,er s,elvlføJgelig iik:k'e
riktig ov,erfor dam'ene. {Vi ihåp,erat ,kurser i ta:kt
og tone blir satt o·pp :på program!met Ifor ungdoms
Ieir,en,e i årene som :komm,er - d·etkan kans:kj,e
hjlelp,e.)

Da stø,rsteparten av ·kreftenle var blitt oppbr.ukt
p'å dansegulvet, to;k ·man en paus,e og forsynte s,eg
m,ed natt-mat. ,Først kl. 2,30 bI,e d,et 'Op,pb:flUdd.
Pastor Sto,kike talkket da deltakerne lfor festen,
h'voretter sa'ngen »Så vil vi nu sie hv,erandr,e far
v,el« ble sunget ,ett,er øns.k,e fra en av delta:k,ern,e.
Torstein Simonsen satte ;derpå punktum m,ed en
siste tale. - Og så var det 11. norske landsmøte
for døv'e slutt.

iDag,en ·ett;er var ,d·et g,udstjeneste i Betania, v'ed
pastor Stueland. Ellers sto dagen i avreisenes tegn.
Gruppe ·etter gruppe forlot iBodø, d·e fI,est,e :f.or å
r,eis,e ,hjem, l!1.'en ,en dlel av landslmøt,edeltakeru,e fra
Sør-iNorg.e ,fortsatte også nordover for å få s,e ,en
,da 'm'er av INord-,Norge, .eller de fortsatt,e feri,en
på andr,e 'st·eder. lEn del rør,end,e avs:kj,eds'Soen.er ble
nok lutspilt. lOet var ikk,e så få so·mønsk·et at
landsmøt,et ;hadde vart lenger.

Landsm,øtet i ·Bodø vil i;k'k,e s.å fort bli g1emt.
D.e døve i ,Nord-1Norg.e vil (hus,k,e det .fordi ,d,et var

det !første landsmøt,et v.årtideres landsdel (og,
Sielv om det ble m'eg,et velly:k:k·et, ,er 'd,et no,:k l.enge
til n·este gang). De døv,e i Sør-,Norge: vil h:usk.e det
:fordii ide fI,e'St,e for første gang Jik~k sti1fte kjenn-



I Manila. Arnfinn Matre (i midten) ser mer farlig ut enn de inn

fødte filippinerne han er sammen med. Pikene selger sigaretter.

Til «De 7000 øyers
land» Filippinen.e

«Den seilende magiker», Arnfinn Matre,
forteller

(Forts. fra forrige nr.)
Jeg :ko'm a.ltså hlelskinnet, fra slagsm'ål,et, men

ann,en~kok:ken filistet en ,d,eli p,enger. lOet 'var hel
digvis ik'k,e så meget, og vi var jo glad for at ban-
di~t,en,e i:kk,e bru"kt,e. kniv på oss. - '

Vakten følger oss tilbake til baren. Vi kaller ba...
r,en »IHøns,elhuset«, fordi ,d,et er et høyt n,etting
gj1erde :helt fra valktport,en til lhavn,estrøk·et. Gj,er
det når ,ti\k,e ,høyt so'm taklet :på baren. Gjrennom
d·ette gieidet ~kan vi s,e ,banditt,ene utenfo'r.

Da vi Ikommler iJnn ler ~11e opptatt av å sle på et
!ko'misk dans,e:par. Det ler en iliten ,dv,erg 'Og en svær
filip,pinsik dam·e som d~ns.er sam'm,en til alles ,moro.
IDet viser seg at dvergen ,er døv og ~tu~m, og den
tyk:k.e dam,en :kan snak,ke svensk. Jleg b:lir pluts,elig
mJidtpunlkt,et i b,ar·en. J)verg,en kan bar,e »sna:k'k,e«
,m,ed tlegn, og vi ifår oss len samtale p'å tegnsprå'k,et,
til all\es 'Ov'e:rras:ke1ls·e. iHan b,er om sigar,etter, og
det ,får han. Så 'kolmmer ·en litien, p,en'·pi1k,e. Hun
,er også døv og stum, filen hlun. ka'n skriv,e. Hun he
ter Mary, mten ·etternavnet er så rart at j,eg ikk\e
ikan husk,e ·det~ iM,en jeg får ,et bilde av h:enne. [),en
ille :piken olpptr1er også i b,aren. Hun sti/kiker glød-
ende sigar,ettler inn :i munnen. -

V,ed siden av oss sitter ,en fuHb,efar·en norsIk sjø
mann berus·et. Han har iik:ke vært i Norge på 24
år. iHan har slei'lt på alle lhav log har vært i nær
.sagt alll,e havn,er i vter,den, m,en til Norg:e har han

skap 'med .1a'ndsdelen, fik'k et 'bedr;e inntryk1k av
hvor stort Norge er. Når d,e først har fått opp
lev,e Nord-iNorg,e, vil sikikert også denn,e .landsdel
,en· ha fått ,en stor plass iderles hj,erter. ,Men først
og 'frem'st er det å Ihå1p,e at landsmøtet i Bodø vil
komim,e til lå resulter;e i bedre forståels,e og (forhin
deIse m'ellom d,e ,døve ,i nord og sør. [)et var ;man
ge som denn,e gang var til stede v,ed ,et landsmøte
for første gang, og diet ,er sik:k,ert Iheldig at 'diss,e
nå har fått ,et b'edre innbIik~k i hvordan Norsk:e
D'ø'ves Landsforbund arbeider. Red.

aldri ,kom'm,et i diss,e årene. Han sitter (helt rolig.
Fingren.e hans er ibrunsv,arte av sigar1ettrø1ki'ng og
han har mlØr,k,e blå ring.er under øyn,en·e. Han er
pasient :på let sy:k:ehus i nærhet:en, og han er ikk,e
utskrley.et, ,m,en 1i!k·eve.1 sitt,er han her. Han er av
den typ,en menneskJer so:m i;kke er redd for n()en
ting. Ha'n Jføil,ger lOSS ombord. Som våp,en tar han
m,ed seg ,en tom ø'lflaske i 1om,m·en. Møtler vi iban
ditt-en,e igj,en, s[år han først med flask,en, og når
den går i stykiker hlir d·en et sikarpt og farl'ig vå
pren. Vi møt·er barle en handitt på v.eilen, og han
blir r,edd og løper sin vei. Endetig ,ko'm'm,er vi om
bord.

iDet lblir ik,ke m,eget søvn for :m·eg o~m natten.
Jeg må Oip'p [kl. 5,30 m,en er li~k·evlel glad for at bå
ten ska[ :gå om formiddag;en. Aille som har v,ært i
land har hatt Iføling 'med handitt,ene, og det -er ik
:ke så få so~m er blitt foran,dr:et i ansliktet ettier
slags'mål. En av lettmatroslene kom ,ombord i bar:e
skjort,en. Den ene foten hans var gjennomstuikiket
aven 'kniv. ,Ellers. 'er <;let no,en :som har :mist,et ten
n,er og er opphovnet på forsk'j1ellig,e steder.

Vi r·eis,er lenger s(Orov,er, og varm'en blir ster
,kere og ster,ker,e. Sj'øen er bli~k:kstill,e 'Og blank som
,et sp,eil. Vi ønsker bare at b,åt,en skaI snu nord
ov,er igj,en. [),er er det ikike så varmt. M1e:n på bro
en og i mas,kinen sier de: Sørover! Jeg ligger uten
kLi~r øverst i køyen. Sv,etten r·enn·er lUstanselig så

'lak,enet bllir vått og j,eg må flytt;e meg. Vi har
el,ektriske vifter, og to ventiler står åpn.e, m·en det
hj'elp,er i:k:ke. Vi s'ka.l til et sted i nærhet,en av Bor
il,eo og. Indon,esia, so'~ ligger midt :på ·ekvator,en.
Det er ille i vaTmen, m,en det var ikk,e bedre for
10 dag.er siden ·da det var orlkan og bitiende kulde
utJenfor Japans nordkyst. Jeg opp:levde det også.
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jii,<,sovner lendelig og drømmer stygt. Og imens
J"eii'sover hender det noe like etter at vi har pas~
~ert·C~lbii. }egm'erlker lingenting. Det ,er'alts:åmas
~~,~~is av ø'yer idettieo,mrå'det, og traJik'k,en m,el
lom, 'disse øy,e:n,e foregår ba:r,emed b,åt,er. Altså

vrimI,er ,det av Jbåt.er. «IIga,di», båten vår, går for
full :fart, sørover. Ein filipipinsk laste- og passasjer
båt ,kollider,er m,ed oss. 'midt :p'å natten. Båten vår
blir truiffet midtls!k,ips, og b'CLugen på den fili'ppin
sk,e båten Iblir som ,et triekkspill. Lasten må kast,es
overibord for at ik,ke båten ,Sikal synke. 'Båt,en vår
f1kk et stygt ;hull i siden fra vann:1inj,en til litt run
der dek,k,et. Last,en vår for Hong Ko:ng' ble ik:ke
skadet. [)et bile opipgitt at den fililp;pinsk,e blåten
hadde :f.eilkrurl5. :Det var go,dt at det 'var ihie:lt stil
le sjø på denne tiden, fore:ll1ers :kunne diet ha gått
galt. Vi :forts-etter fOlr .sa:kt~e fart slilk at iik'k,e sjøen
skal lk,omm,e inn ih,ullret. IDet blir s:kilps-.f.orhør i
Cebu. Vår 3.-styrmannmøt,er so:m vitne. Han
hadde vakt frakt 20 tiil 24. Vi vinner saklen, og
filip'pinernemå betale er.stabn'ing. Såten vår ·er og
så assurert i Oslo.

I Ceibru :kan vi i,kk,e jfå reparie:rt. Vi m'å dra vi
der,e t!ilba:k,e til ,Manila. Der :får vi ordr·e om å gå
i t,ørrdoik!k ,i Hong Kong leller i Japan. I Manila
har de itk:ke tørrdo!klk. - Da vi satte kurs for Ma
nila, bil,e ,det varslet tyfon (hvirvel-storm), og ,det
bIle en sp,e:nnendie tur Jo'r oss. Men h,eldigvis pas
s,ertle tyfonen lengler borte. ,- Vi får vite: at det
vil bli lang v,entetid før vi kan få plass i tlørrdok
ken i Hong Kong. I Japan kan vi få plass straks,
m~e:n det 'er lang vei og farlig å rieise ffiled det store
hullet i siden. Vi :kunn,e flå en forleløpig rlepara
sjon i iMetni'la og så dra til Kobe i Japan og gå i
tørrdoik,k ,der, 'mlen det ville: bli for mleg·et tids-tap
.for oss .som er i linjefart og :måkom'm1e til N:ew
Yor~k i r,ett tid for å få kaiplass. Kapt,einen tar en
ra,s,k beslutning. IHong 'K!ong-lasten blir ov,erført
til e~n a~m,eri(kainsk 'lastebåt som skal til Kina, og
restlen av last,en sa-mm,en med all olj,en og drikke
va,nnet blir oiverJørt fra babord sid,e (hvor hullet

A. Groth & CO.
Spesialfabrikk for

Lommetørklær og preserver

Halden

Telefon 3399
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er) til s'tyr1oord sid,e. På denne måten :flår vi 'ibåt,e:~

til å ligge ,på siden, slik at 'f,eparasjo/nen'kan gå
te:tter~e. ,Mange stålplater i s:kipssiden blir skilft;et
ut, og :hele: anb/eidet tar 14 dager. Diet er ',en ve1ik~

st~edsbå:t .som ut\fører arb,eidet, olg ,d,et bl:ir aribeidet

febrilsk døgnet rlulndt. Båten v'år blir so'm ny igjen,
og vi isetter der;på fiull fart fOlr Kolbe ,i Japan. Diet
gjlelder å s:kynd,e seg.

~i :mått~, sløyfe et a~nløp 'p!å Filip'pi'n,en,e og 2 an
løp på Japan fo,r ilk:ke å kom'm,e for sent til New
Yor,k. Under overfarten til USA hadd,e vi stygt
vær hele v,eilen. Men et par :dag,er før vi kom til
Califo'rnia klarnet ,det IOp:p. Det var deilig å kom
m,e tilba:ke til solland,et California. B'åten \fulgte
r:ut1en tlill New York og an:kom li rett ti'de

T'urlen fra 0st,en til iNlew Yor;k .er 'på mer enn
10.000 :mile:s, altså m,er enn 116.000 ki:1omet,er.

T ak~k flOr turen! A. Ma:tre ~

ProbleInet Nord-Norge(forts. fra s.. 207)

ningers interesse å arbeide hardt med tanke på å hjelpe
foreninger som man ikke har noe kjennskap til. Derfor
bør det være i alle, selv de aller minste, døvefore..
ningers interesse å komme aktivt med og vise at det
er liv og virksomhet til stede. Det er sikkert alles
ønsJze at de døve i Nord..Norge skal komme med
for fullt i arbeidet. Det er i virkeligheten meget lett,
meget lettere enn de fleste trofe - Forsøk!!!

Red.

Døves Jul 1953
Så er det igjen tiden å tenke på salget av Døves

Jul. Dette heftet har i de siste år fått en rivende
avsetning, og i år kommer det igjen, like pent som
før, ja, kanskje penere.

Prisen er på grunn av de store stigninger i løn..
ninger og materialer satt opp til kr. 2,50, og selv
det et billig. Heftet blir på 52c-60 sider, med for ..
side i 2 farger. Nå ber vi igjen alle våre flinke,
interesserte selgere om å hjelpe QSS med å få bla..
det ut til så mange lesere som mulig. Alle de som
selger mere enn 5 blad, vil få provisjon av oss
for salget med 50 øre pr. blad, slik at det kan ,
bli en pen ekstra..inntekt for de som selger mange

hefter.
Se tegningslisten på motstående side. Alle som

ønsker å selge juleheftet, kan rive ut denne siden



Denne liste brukes til å notere navn og adresse på alle dem som bestiller <;Døve6 :Jul 1953.

Heftet blir på ca. 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. 2.50, som betales ved
leveringen av heftet. Utkommer i slutten .av november~
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Innvielsen av feriehjemmet "Skaug"
De døve i Oslo har fått et flott feriehjem på Rudstrand

etter utvidelsen og moderniseringen

Båten var stappende ;fiullda j,eg l'ørdag 27. juni
reiste ~to'v,er til »5kau,g« Jor å slkriv·e om innviel
s,en 'fra først til sist. Kommet v,el tfra,m, tok j,eg
stra'ks tur,en til :det ny,e ,kjøklk,enet. [)e nye ele'k
tris:ke :ko:k,eplat;enevar :påplass. , Diet vistle :s,eg, å
vær·e !bleIe '6 stykker, ihvorav den ene er på 1500
watt, de andr,e Jhy,erpå 1000 watt. Men j.eg lhad
de lik,esom i'kk,e noen tro p'å disIse nymotens grei
ene. Den ko'slelig.e, gamle vledov,nen ,ut,e i som!mer
kj'0Ikk'en,et måtte ,det g,åm,eget fort,eT,e å lage mat
på, t·enkte j,eg. IDet pleide nemlig også å gå gan
s'ke fort ider, selv om det hIle ,en god del søl.

Som etter de b,e'Ste op:p's:krlift,er, var h,eller ikk,e
alt !ferdig til innvi,elsen nest'edag. D,et var frem
deles m,eg,et som skulle gj,øres. Jeg fant Lindgaard
y·ed Ih.:øv,elb:en!ken, trav,eIt o!pptatt m,ed å lage slpan
sk·e vinduer til 'kj,elleren. ·Det var ·en tid siden jeg
ha~dd,e slett iLindgaar-d, men en v,enn av meg hadde
gitt 'm,eg et lite tip:p o'm at han skulle p'å bryll,ups
r,eise til Ca/pri, og jeg kastet rn·eg derfor over ham
og anmodet ham om vennligst å sende noen r,eise
br/ev til T,e-gn og Tal,e fra Capri. Lindgaard ,er son1
'kjent en utm.erket s!kribent, s.å det vill.e sik'kert bli
TIroen ekstra fine .r,eisebr,ev Jor vårt blads leser;e.
M,en det vist.e seg at jeg var blitt grundig narr·et.
Lindgaard ha,dde ik:ke ten~kt årleise sørov·el' i det
hele tatt.

Solen gi:k:k omsider ned. Kl. 24 !ble 'doet fremdel
es aribeidet på spr,eng i den lysle sommernatten,
men da gik:k j,eg i seng. 'O:msider 'sovnet j,eg, men
j,eg ,drø1mte noe Tlent Jorferdelig. Jleg ,drømte at jeg

og bruke den til å notere navnet på de som øns...
ker å kjøpe heftet. Hvis listen blir for liten, kan
dere lage ny selv eller skrive til. Døves Trykkeri
A.s, Møllendalsvn. 17, Bergen, etter flere.

Juleheftet blir ferdig i slutten av november, og
vil da straks bli sendt til alle som har bestilt bla...
det. Vi ber dere om å bestille Døves Jul hos oss
så snart dere har en oversikt over hvor mange hefter
dere klarer å selge.

Også i år vil døveforeningene få del i overskud...
det av Døves Jul, slik at det lønner seg for forenin ...
gene å organisere salget så godt som mulig. Lykke
til med salget!

Vi gjø~ oppmerksom på at de faste abonnenter
på «Tegn og Tale}) ikke får Døves Jul gratis, men
må kjøpe det selv.

satt og .spiste låpskaus nest,e dag, og så vist·e Idet
s.eg at d,et var blandet ·nyse- og sovep:ulver i ma
tle~. Etterhvert nøs. hele for:sam1in~en så tår,ene
trillet, og etterp:å sovn,et de alle stille ,hen. - -

Sverre Eeg, formannen i feriehjemsstyret.

iNeste morgen var j,eg opp,e allere'de vied 6-tiden.
Jeg fant alle i vitkslomh'et, b,å-de kvinne-r og menn,
og d,e sl.et vlerre i den varme somm,ermorgenen. 
Etter !hva jeg fi:k~k ihøre hadd·e enk;elte arbeidet !he
le natten, uten avbrytelse. - Kvikksølvet steg
j.evnt og si!k:k.ert på gradesto:k:ken, og :kl. 9 hadde
tem:p,erat;uren nådd en ihøyde so'm 0eg aldri, tidli
ger,e hadde op,plev,d på »Ska'ug«. Jeg tenkte med
griu 'på all,e ·d,e ·døve som skulle sitt,e i solstek,en og'
spis.e glohet lapska1us ut p'å dagen. LD,et må v,el rbli
et par ibesvimelser, tenikte jeg, og det vill,e i'kke
D·ettop·p bli slå bra, lfor f,eriehj,em:m,et !hadde ,enda
iik.k,e !fått sin før'st,eihj.elps-stasjon.

Klo~k!k,en nærmet s.eg 10, og snart kom gj.estene.
Fest:k,omite,ens damler hadde sk~ftet til lette og
luftig,e so,mmerkjo1.er, og d.et duftet "av .dem på
lang avstand som om de ,S'kuI1e v,ær,e ros,enbusker.
Alt var ,klart ·da ,den første gj.estien kom rundt
sV'ingen. iDet var dr. Lindseth. Han :kom riiktignok
ik:ke m,ed 'båt~en, :sli!k S,C'lTI' de andrle, for han bor
il,emlig ute 'på Prestes:kjær. ,Han ,er formann i
Presteskjærs Vel. Dle-rett,er ko'mm,er. de :døv·e
.stt'lØmm,end·e m,ed Olav Vik ,i slp'i'S's.en. Han er ktedd
i 'slhorts og s:kjort.e m,ea kimo'Ho-farger. Jeg fi'k.k ,en
;pratm,ed Rasmius Bj1elland. Ha'n dro på en Ik:uf
fert av ,utrolig størrelse. ,Hva Ikunne det vær;e i
k.lufferten? Sov,ep,os.e? Kanslklj,e Bj,elland to:k d·enne
turen som en slags ge:neralprøv1e "f~ør rleisen ti1 Bo
dø. Jeg :kunne i!kk,e la vær,e å ,Sip'ørre (ham, men }eg
fikk ik·k,e nOte svar, slå det h·ele ler frem~de}.es en giå-
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t,e form,eg. - Jeg m.erket m,eg .ellers Harry Lan
den, slom presentierte seg som journalist fra Arb,ei
derbladet.

Gj,est1en.e slo seg n,ed 'i d,et grønne ;medenkopp

kaff.e, og praten gi'k:k livlig mlens 'man ventet p.å
rle:st,en av deltakerne som slkulle ,komm,e m,ed 1,1
båten. Snart var aH,e de an'm,eldt,e :ko,mm,et, pluss
·en god d,eI andre. Jeg tok .en titt inn i kjøkkenet,
og varm'en og 'd,en ,deilig.e matlrukt,en slo meg i mø
te. På :ko:keplaten,e sto det :kasserol1er som var så
stor,e at ,man i:k;k,e kunn,e brukte vanlige sleiver til
å rørie idem. lMan mått,e ist,eden ibflUike meter-.]an
ge' stengier. Jeg, som i1kk,e ha'dde Sipist siden tidlig
på morgenen, følt;e m,eg riktig godt loppIagt til å
ta fatt :p.å ,dis:Sle berg av .lapskaus.

Hj almar Lindgaard, byggekomiteens formann.

Vi ttok p.lass for å b,egy'nn,e på laps.kaus,en, og
som e'n v,ennligth,et mot 'meg, for at j,eg s:kulle få
best m1ulig overblik~k, plasert,e festkomiteens .for
mann, Jo:han Larsen, meg nærm,est talerstolen, d,et
vil si på ,dtet varm,est~e sted sOlm tenkes kunne. Og
ettel1hv,ert som laps:kaus,en g:I,ed n,ed, var det ilkke
til å unngå at j,eg sv,ett,et .som en fyrbøter.

Johan Lars,en åpn,et talernes re!k:k,e. Tross d,en
'kalde ,krig,en og de mange uroligheter fut,e i v,erd·en,
føler v'i døv,e at vi har et st,ed hvor v~i :kan få ro
nå når vi ihar »~Skaug«, sa han. På ten måt,e er det
h,er nesten SOlTI lå bo på månen, vi er v,ek:k fra alle
uro:Ii~h,eter tp.å vår :klod,e:. lnt,et sted i v·erd,en :kan
væt,e bedr,e enn ih.'er !på vårt ferie/hjem. Vi har ,de
ømmest·e føl,eIser for sted,et, og vi vil ikke bytte
bort »,Skaiug« for n,oen pris. »,Skaug,« skal være et
slikt sted at vim,edl,emmer av lO,e Døves. FDrening
føler det :Stom om vi har et (hjelTI h,er fut,e,et stiecl
,hvor v'i 'kan finne 'Styrk,e for :krop'p og helsle, et
st,ed !hvor vi :kan komme bort fra byens støv til
skog,ens løv. På f.estkolnitetens vegne ønsker jeg
dere allehjerte11ig velko'mm,en. D,et ,er morsomt å
s·e at så mange Ihar \funnet 'v,eien hit p'å denn,e vår
store dag.
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D,er,etter var :pasto·r Hamm,er, ,Lin'dgaard og
Sverre Lindqui·st fram:på. Så Iko'm Sverr1e Eeg. Han
mintes sptesielt pioner,en Carlstrøm. Vi står ved e,n
milepel i ;f.eriehjemmlets historie, sa \han. Ombyg
ging,en og utvidelsen er ferdi.g, og nå er ;d,et bare
for, m,edlemm,ene å (ha ,det nygg,elig og (koselig her
ute. N,år vi ten,k·er tilba\k,e, hus.ker vi en v,enn av
oss so'm ailltid var så nyggelig og 'Snild. Jeg tror
ikke' det ,er slå vansk,elig å gj,ette hvem det er j,eg
m,en,er. Det ,er Carlstr'øm. Han var ffi·ed ,h,elt fra
begynnelsen av, og han var d,en driv,end,e 'kraft
ba'k aribeidet. Vled ilherdig ar/b,eid .gj,enno·mmange
år la han grunnvollen til ,d,et som er »Skaug« i
dag. - For meg er denne dag en høytids-dag, og
det er m,ed glede jleg Ihar påtattm,eg v,ervet å av
du'k,e et Jbilde av CarIstrø1m. lBilld,et Sikal henge h,er
på »:S,kaug« tilminn,e o'm ham. Jeg iber m,edlem
men,e reise seg, og j.eg håper det også i framt'iden
må bli sllik at vi ,dlø've n,edrer ·dle -p,ersoner 'Som gjør
godt arlb,eid for og blant oss, på en p,en m1åte.

N,este tal,er var ,døveforening,ens formann, Alf
Melgaar1d. !Han ihadde fått friu (OIga Henrichs.en
till å ,holde gav,en fra foreningen, .en vegg-klok:ke
(n1,ulig,ens siklUlle hun også pass,e tid,en). Nlelgaard
talt,e' med )følels~e,men det var tyd,elig at fru ,Hen
richsen ik;k,e tålte så ,go,dt å stå der i varn1,en m,e:d
'klO!k~k:en. Hu'n :ble ettierhvert noks'å s[app, men
hun klarte Jikevlel å ov·erltevere ,klok!ke'n 'på en p'en
måte til f.eriehjemm,et.

Fra styr,et i »,Skaug« fi'klk L'indgaard et nyde
lig sø:Ivfat for :sin innsats som formann i bygge
k,omiteen. Et liknendte sø[vfat fik~k Sverre E,eg for
sitt ar!b.eide, dels som sty rem·edlem, dels som for
'mann for 1»,Skaug:« gj,ennom 15 år. Sigv. Vold
hilste fra s:kytt,erlagiet, og ,der,etter overlevertie
B,ernt IKjølleb,erg ,en nydelig bilomsterbukett fra
Døv,es S:p1orts:klu1bb. Visleformannen i K vinn,eifor
eninglen, fru Randi P,e:ders,en, sllUttet m,ed å bring,e
Kvinnefor,eningens gratulasjon. Hun lilåp.et ,d,et viI
følgte h·eill og lyk'ke med f.eridhjemm,et og at så
mange som imul}.ig vil ko·mm.e til å følle seg hj,elTI
mle der og sette det høyt i ær,e. Hun rutibralkt,e der
ettier et 3 x 3 h'urra for f.eriehj,emmet, og overra:k
t~e en flunkende ny 100-Japp.

Harry iLa'nden ta:kket så for maten. Han fram
hevlet alt det slitet festko!mite,en madd,e hatt m·ed
å .la.g,e all 1apskaus,en. {DiS's!e ord v~!kte stor mun
terhet iblant d,e som hadde :kjen'llskap til sak,en 
:lap'S~kCLus,en var n,em[ig ;kjøpt på Dampkjø:k:kenet
daglen IflØ'f.)

Sener,e lut ,på ,dag~en !bIte det ,S·ervert kaifJe og ka
kler, og man h'ygg:et seg riktig godt. Tiden gi'kk .så
alt for fort - snart sto hjemrieis.en for døren. Ba
re :Lindgaard og fru,e samt !jeg ~bl,e natt,en ov,er på



De er sikker på å få en god fyllepenn

når De velger en

PAN

«Pan» fyllepenner et helt igjennom. førsteklasses

og leveres under full garanti

«Pan» fyllepenner er tilsaigs hos

alle bok, og papirhandlere

f,er,i,e:hjem,met for å .ko'mme til :krefter igjen ett,er
alt maset.

Tidlig mandag morg.en r,eist~e' Lindgaard og frue,
og jeg lbl,e al,ene tilba:ke. Jeg følte mleg Stom en kon
ge ·der jieg giJkik omkri,ng som}eg vrilie. [)e ele1ktris
k,e ,ko:k,eplatene ble :prø'v,et. IDle viste seg å være
riktig 'utm·erk,ete. [)et ihele g:i~kk {ortere enn ~eg

lhadd·e trodd, og elLers så det også ut til at kjøk
ken,et var svært ,pra'ktisk innriedet. Jeg i'nspiserte
de 25 nY1e ·madrassene, og de ibl,e funn,et i ord·en.
D,et ,er ·nå 7 sov,eta'ffi av forsikjellig størr;els.e i 2.
etas1e, m,ed ,s.engeplass till 30-35 p,ersoner. Jeg
har :h:elt fra (påslke-tider gått og samlet mot til å
forsøk,e å ,ko:m:me opp i ,en av de øverste køyene,
og nå var jeg alene, sli!k at ingen ;k'unne stå og le
av 'meg. Jeg :gi'k'k :igang, m:en det var i:kke lett.
Stigen var spikr,et fast og sto ,h,elt loddrett. Men
endelig Ikom jeg 'm,eg Oipip. Der ffi'åtte J,eg ta ·et par
mi'fiIutt,ers hvill før j\eg b'Bgynte .på nledstigning,en.
Jeg v'r,ed og lbu:kt;et meg på alle tenikelige måter,
og ,endelig Ikom j.eg ~m'eg ned igj,en. 'Men jeg tror
n!ep'p·e at ,eldre JoIk enn j,eg klarer det :samm,e som
jeg gjorde den 'mo·rg-enken, ut'en å brek:ke armer ,el
ler :ben. IDlet må :med tid·en bli sli!k at ma,n får [øse
stig:er ·$tom ,kan hen\gies ,op:p på s;eng:e:kantten.

Jeg gik'k 'ut i sol,en for å slappe av. Plutselig,
uten vars.el, sto det to dam·er p'å tunet. Jeg tenktte
det mått,e værlenoen fne!kike folk som vilte sll.å seg
n.ed på ».SkalUg«m.ens ,m·edlemmlen,e var borte.
Men j.eg f,orandr,et :fortm:enin,g. Dl,en ene av dem,
den yngste, kom nesten løpen·de bortover til m,e.g.
Dtet ,er ·ma'nge år nå sid!en noen dam,e hadde slikt
nastver.k m·ed å :ko'mm.em,eg p.å nært hold, :så 1,eg

ble· s~taks i" r i:keig godthumø'r:·'iH.un slo tiktigno'k
-av p'å fart,eh- --,- jeg s.å vel·;ut \s~om 'en goriillla,d,er j,eg
stomle-d Ibar. ;og håtet ov,erkr,opP. F(5rskremt;. ·meq
tet-·bed·ende ruttry:kik i ø'ynene, holdt hun lik,e:som
:beslkytten,de ,et.kort forah seg .fram mot,1rieg. ··Det
var ·et preS's\ekort ·fra Alft,enpo:sten, altså var da
mlen en journalist. Jeg gjorde' !h,enn,e o;ppmerksom
på. at innvi,elseslf,esten ihadde værtdaglen < før, m·en
hun ville gj!erne ha o'p,plysninger. Jeg vist·e h,enne
derfor rundt og ga ,h.enn,e de op:plysning;er j.eg satt
inne 'm,ed.- !Det var ri~ktig h,e:ldig, syn,es jeg, at
jeg var ,d·er .utedtendagen, 'slE'k at dam!ene \sla:pp å
r,eise -fo·rgj.ev,es. ·Og at ,det in·ettop;p var jeg som var
der, er j,eg sannelig glad fo'r. [Jet ler ik~ke aUle: som
er så iheldig.e !å !bli intervju.et aven så søt damle.
For hun 'var ri!ktig søt, med blå øyne og lyst hår.
Diet lenestle sørgelige var at ihun ik:ke viste tegn til
å vil\l·e f.Erte, se:lv om :hun av og til ga meg et .strål-
ende s.mil. Z.

r=~~~~======~~

~ Persollalia ~
~======~=======~J
FORLOVELSE

- er inngått mlellom frk. Laila' Andersen og hr.
John Ha'rry Ul/sten, Q)egg!e Tø'nsberg.

BRYLLUP

- f,eires 6. sept.emb·er av frik. Ael Braathen,
Oslo, og 'hr. Peder Eidem, Trondh,eim. ·Brudepar
ets adresse: Schøningsgt. 7, Oslo.

75 ÅR.

Fru Adolfine Wet.llesen fyll,er 75 år 23. sleptem
b,er. Hiun er fø,dt i Ar'e'ndal og Ihar gått på døve
skoIen i Kristiansand' S.

I 32 år har 'fru Wet:l,esen vært hiUsm:or i Skien
og T elemar.k .D'Ø·v,ef'Orlen~ing. For ,et par år siden
ble ~hun alvo-rlig sy,k, 'men nå ,er (hun kijek:k og i
godthlUu1ør igj.en. ,H,enn,es mann, Henry, :so:m er
en dy:ktig skredder, er' også fremdel,es i fuJI vigør.
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De har i sitt ekteskap 2 ,søn1n,er, A·dollf og Harry.
Den første er prest i Oslo, og ,d·en an'dre er ag,ent
for enmanuf"k:tur-forretning i Skilen.

Fru Wetltesen var i 1912\1 blant ,de 9-\10 som i
h,ennes ·hj:em på Minde stiftet S!kien D'øvefo'rening.

Vi ønsker fr,u W,et!esen til lyikk,e med 76 års
dagen, og vi håp,e.r hiun får b,ehol,de både helsen og
humøret i mange år framover. Olaffen.

70 AR
Håndsetter Olai Andersen, Oslo, fylte 70 år 19.

august. Andersen er født på Eidsvoll 1883 og kom
til Oslo som ganske ung, hvor han fikk sin første
faglige utdannelse hos Grøndahl & Søn. Han var
ansatt der i ti år. Begynte så hos Rich. Andvord,
hvor han har vært ansatt i 43 år. Andersen har fått
Norges VeIs medalje for lang og tro tjeneste. --- Han
er en hyggelig og omgjengelig kollega. Av fritidssys ...
ler er det sport og idrett som har interessert ham
mest. Han har vært aktivt medlem av De døves Ski...
klubb og Idrettsforening i mange år. - Vi gratu...
lerer hjertelig med dagen! Kolleger.

(i Typografiske Meddelelser)

~~~~~~~~~~~~~~~

I t Dødsfall t ' B
e B
~filiII(i!WNIftIWNIftIWNIaI~~~~~~Ia.IaI~~~~

Natt ti,! 5. jiuli ~ovnet fr:k. Ragni Ording uvent
et ,inn. Hun hadde vært litt syk n10en :dager, m,en
ik,k,e mere a:1v'O'rlig ,en:n at n,ennes nærm,este hadde
det ibeste .håp. - Med Ragni Ording har et sjeld-

CJ)øl1e" IDRETTSVERDEN

Avreisen til Bryssel

Jeg ipleier !nolks'å lett å få reisef1db.er, og jeg var
også :føirst,emian'n so,m m·øtte opp vled avreisen til
BrysseI, selv olm jeg i~kke s:kulll.e vær~e Im.ed. Da jeg
torsIdag 13. aug1ust :k1. 14 (reisen var fre!mskutt en
dag) innlfa:nt meg på R åJdJhu,s'p,lassen, var det ingien
kj,ent.e å Sle, så jeg tok meg en tiur runidt hele plas
sen for om mulig å s-a.:m:le o:p'p døve og vise' ;dem
fram 'ui.l rlette sted. Et 'kvarte'r senere Ikorn Olaf
Skoglunld, fllten gevær. - Hva li alll vIeriden, Slp,urte
jeg. Er diU så nervø's :at du har glemt gerværet som
du skal skyte med i Sryss.el? - Med Slitt van'1ig·e
brede grin fortalt·e ban at ,diet er fo-rbrudt å ta m,ed
seg gevær:er ut 'av .landet., Ved ko~n.lku;rran'Se:ne i
Bryssel 'm/å, atle bruke .engels:ke' :ar'me-~eværler, og
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ent godhj.ertet menne;ske vandret bo'rt. Hun var
av dem som hjalp i a:l;l stillhet, særlig :Jå de wng
hørtes og de døves sak 'henn,e på hjer:tet. Hun had
de et meget ,lyst sinn, og hun var m,eget aViholdt
alv v·enner og ,kjente.. Hun var' datt,er av avdøde
grosserer ,Fredri:k Ording.

Som f,epresentant v;ed landsmøtet i So,dø kunne
jeg ik'ke vær;e glad de siste dagene, sl(ik som d.e an
dre. Jeg hadde nem.lig fått vite ove:nståend,e .sør
gelig,e' hiendeise. Ragni StodkJfletih Ording ble vel
60 år ga'mm,e1. Hun var søster til ElisClb'erth Stock
fletJh Nilsen, sO'm ,døde i fjo'r, og Øistein Ording.
H,un har i mange år vært ·medlem av :Skien og T,e
le:mar,k Døve/forening, og med sin gav:mildihiet og
hj,e'lpsomh,et 'var ,hun en gOld og trofast stønte for
for,eningen. H.e:nn,es bOTtgalng blir ,et følelig taip.

Ragni Ord1ing var sist med på sommerstevnet
på Grenland Ungdomiss,kute. 'HiUn var daktjek:k og
i godt h'umør. Og da j;eg kom 'hjem fra la'ndsmøtet
var hun bO'rte og begravIet. Det er uforståelig hvor
brått og uventet slikt kan bende. .

Segrav,elsen foregikik 10. ju.li fra ka:pel1let ptå
Nordre gravlund under meg,et stor deltageiSle.
Pastor Riis forr1ettet ved :bår~en, som 'var delk:ket
av et v·ell av blolmster. På båren iblebl. a. n'edlagt
krans fra Skien og T,ele:mark Døveforening og De
døves !kvinn.efor1eni,ng ved fru Helga Skifj,eld, m,ed
e.n varm ta,kk tli.l avdø,d,e for :hva hun hadde v,ært
for di,sse fo,reningene. Ved :bårep såes dessuten en
r1ek:k.e signerte :krans;er. En stor siørgeskare flUlgte
avdøde til h,enn,es sist,e hvilleste:d på Johannes kir
kegår:d. 'Olav Haug.

OJaf fortaltie at han aldri hadde s:kutt med et slikt
gevær. - n,ere lfår vel god tid til å ve:nn,e dlere nil
diss·e g,ev,ærene før konkurransen da? sipurte jeg.
- Ja, vi får 2 tr,enringsdag,er før kOln1kurransenle,
mlen j,e.g ville h·elst sllippe ,disse to treningsdagen,~

og bli fer.dig med konikurran'Stene så fort som mu
lig, sier han. (Han vilil,e ik:ke si ffileg grun·nen til
dette, :men jeg tro'r noik at han fortest mullig ville
hj.em igjen til kou·e og b,arn.) - O.laf fortalte vi
dere at han hadde med sleg genser, s:kinnjak,k,e og
bek~sømst~øv.ler. - Jeg s:mi:lte. Hæn forsøkte nok å
væ're ,mo'rsom, og jeg. villle selvfølgielig ikke tro at
det var sant. Hva s:kru.ll,e han v,el med sli!kt polar
utstyr i ·Bryssel, hvor det pleier å være så varmt.
-Men ;Olaf fikk 'Sin1art ?v,erlhevist ffileg 0111 at han
snakk,et sant. H,an å/pnet nem[lig ,kuf:f.erten der på
Rådhusplas.sen og vistem,eg ti~ngene.

Nest·e:m:ann so'm ko:m v'ar den lnye fo'rmannen i
Norg,es Døves Idr:etts'forihun,d, A. N. Haiukedal,en.



Han ibar en k'uffert i .venstre hånd, og i høy.tie en
reisesikrivemaSiki,n. og en,do'k:UJme:ntlmlap:~:. Hans
Borsalin'o-lhatt slatt .lett pa Isnei. .lI-IauJk.edalen b,e
gyntie :straiklså let,e. etter Ide andre og bussen. BlUs
senbeh,øv,d,e :han ik,ke let:e Ile:nge .,etter, for den sto
rett foran ha:m. Etter e:ll stiund -kom :han trie:k:ken
de ;m,ed Jaicob, som i en ,halv 'tim·es tli,d 'hadde stått
so'm en salt-støtte på ,Fr. Nansen.sp1lasls, på b,a,k!S:i
·d,en av R'åidlhlus,et, og vle:ntet. Den en·e ette:r ,den an
dr,e lav gutta ,ko·m nå, 'men fr;emde1.es ,k:l. 14,55 v'ar
I.ederen, ,Fr. M. T,en:den, ik/k,e iko'm'm,et..Han e'r ,noik
svært reisevant, men dette ble nesten litt for me

glet. Jeg tenkt·e å stikke' bort til næ~me:ste hu'~hjør

ne og sle ,etter om (han sto Ider og .tittetpå oss, men
det slapp jeg, for i sam:me ,minuttko'm hetn. Der
med var al-l,e som skulll:e reis:e med f.ly til B,ryssel
samlet.

Det var mange som var ffi:Øtt fr,am ved avrlei
se,il. 'Den j,eg ihus:ker best er no,k fru Strø,n11n,e. Hlun
påsto at ihun var i (fin-fin form og i;kke (hadde ,noe
i,mlot å starte på 10.000 m i BrysSoe.I, hare nOlen vil
Ile ·være s:nil:1~ og ibetal,e reis,en fo,r ihenn,e. (ID,essver
re var ,det visst ing,e:n av de tiilstede'vær,ende so'm
var så slniille).

Preslis kl. 15 gi!k;k busslen til flyplas:s1en, og nløy
akti\g 2 sekunder tetter ko'm fonografen fra N·TS
fiO,r å fO'bografere de som skulle staritle i Bry'ss:e1.
Han fiik!k nok ik;k,e noe ib,i\lde. Z.

Resultater fra Bryssel
DIISK10S, KVINNER: B,ergit R'åfo'Ss nr. 2 med
.28.11m.0vlelsen (ble vlunnet av Gula, Tysklalnd,
med 29.42 ,mo

Ti~ES,llEG, HIE:RRiE'R.: En,dr,e Grytnes:, n,r. 2 med
13.00 m. 10vels/en /bIle Vill,nnet av H.ei;kik1ila, Finn
lan,d, med 13.84 'm, 'so'm ,er ,ny v,erdensreikorld.

H I0YIDESBR,AiN,G, ,KVIN;NER: B,ergit RaJoss
vant øveIsen med 1.40 1m. S. Junger, Tysk:lan,d,
bite nr. 2 ,m,ed sam1me :r,e:Siultat.

STAV1SPRAIN:G, HE!RRlER: EntdreGrytnles ble
nr. 2m:ed 3.50 ffi, samini,e reslultat sOlm vinneren,
K,eski-ILevijo:k1i, Finnland ISiom Ih'older v,erdens,f,ek.

100 m, K'ViIINN:BR: B,ergit Rafo!Ss bIle nr. 4.

SKY1iNlrN,G: Nor,slk ,dobbe:lts,e:ir ved 101af Skog
lund 210 p. og A. N. Ha'ukeida)l,en 195 p'.

KUILEST0T' ble vunnet av B,ergitt' Ralfo'S's.

800 ffi, HERRE.R: Finn Gjø,en bl,e nr. 3.
Flere riesulltat.er og reip1ortasj.e i neste num'fi,er.

L,A1NlDSKAM,P

i fOltibla:llme[~lo'm die dø!v,e .i Iltalliaog' .i· Fr.ainlkrike
er blitt spi{t. Relslultatet bile at lta[ia vant 4-2.

L,AJNIDSIKAM'P

i fot[)all er sipilltm~ellom F!r:allJkr,ik:e og Belgia. Bel
gia vant 2-0.

Tennis
D'elt er vlel jJk,k,e a:1le 'Som vet at der i Oslo er en

'ten,niislk~1uJblb f:or Idølve. N av;ne:t på KJluJbiben e.r T
41.K~1!uJblben har a:1us\åbe!stJått i 12 år nå, og i be
gyn:ne!llslen var det en livlig' virk!Som!het ilnnen Ik1iUlb
ben. Senferie h!alr den ihatt en uib·e;n}ierlkelt til,værelsle
æv 'imang,el på titga<ng 3JV elidrle og Y1nlgre \kr1e:fter.
I f}or delto;k et par spi'l:lere fra k)luhlben i tenni~S'

burnering mot Danmarlk u:nlder delt llOlfldis;k,e dø
vle:me~t;ers:kap i f.ri-lildrett i O:5lliO', og dIe hevdet seg
bra.

T,enniIS-lspo:rt~en er en arv d:e få Siplortlsgflener som
p'aJsser llilke gOldt for !klvinlner og menn. Det kOls:ter
nOlk litt å ansJkaJ\fle seg utstyr, Im,en utgiiflt;en,e b1iir
oppvei(et i det lange løp. Forn1:~'nnlen fo'r kllu!bhen
er F,t1~cLtjlO;f Tienden. Hain er siom r;ege:l å tr'efif.e i
Sven Blriunslgt. 7, hvor ma:n ViiI få nærimer,e op'p
Iy's/ninger. Han tar oglså imiQit i1ytJe{gning av med
le:m:m:er.

Forhenv. tennissp~ller.

Forbundstinget 1953
(Forts. fra forrige nr.)

Kra:v fra Bergen v/Helge Kjølleberg om rede
gjørelse for hvorfor N'o:rdisk mesterska'p 1952 sto

under kongresskomiteen:'

Innlederlen ment;e at Idrettsforbun,det ville fått
et stort ov'ers:kudd av arirangem'entet derso:m dett;e.
var blitt avviklet for seg selv. - Det ble en de.l
or,dsik,ilft'e om saJroen, !hvo'runder for\mannen opp
lyste bl. a. at Nor-dis:k Dø'veidrettsforbrunds ting
nå ihar v'edtatt Ifor :framtiden ~ arrange're SIne

,m,estlerisikap,er uavih'engig av kongr,essenle.

Forslag {fra Oslo v/Bernt Kjølleberg om at det
'oppnevnes et utv'a:lg for idretten \ved døvleskoIene:

Ralfoss m,entie at diet vIiile vær;e mrulig å få stats
bi!dnagti:l dett,e ar'beidet. HalUJke:dalen ll'evnte at
,Skådalen døvesikol,e ilkk~e harmuligjhet for å drive
lidrettsø1ving, da lek'eplass,en for en ,sltor del opp~
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tas av tyskertbrakker s!om d,et hittil· i:kk,e har lyk
kes å få fgetnet~_'Sa,rider. for,e:s16 at Idet bør velge:s

et utv1a:lg p~ .JO ,personer' på nv;ert ':sted-,:dter hvor

der er dø~e:slkole og at dis\seda skal ;ha ~om o;pp
gave å arbeide for ,i,dretten v',ed d,e res'pektiv,e s'ko

h.~n{~. Tend,en mente atd,et her var nork å velge en

1e.cl~.e'r:,s:0;,~ ,skulle sø-tge- ·for at I();rb,ei,det kO'm i~ang.

Hauk·edal.en m·enltle at utvalget ogs;~ s;kul1e gjør,e

sitt beste for å skaffe skolene ·passende idrettsan;
legg. Vedtak: D,et velges en leder for skoleidretts

a.rbei,det i nær til;knytting til N.orges Døvles. Id

r,ett:sforb,un:ds styr,e. Denne le-derten ,utarb,eider in-

i$triU~kls,er in,..m. som sendes til skolen,e (utvalget).

~L,ed.er-en'S CLrbei,d vil ev'enbuelt bli honor,ert. -Nær

·roer·e utarib,e,i,d,et,e detialj.er s'kal sendes lagene.

"Godkjennelse a·7: Døvemesterskai?(~t i i1f,1,,r,tr:~J

~1953: D·et bile vedtatt å godkj,enne dettie arran·g.e

ffirent (som arrangeres av Oslo Døvles Skytterlag)

som. Døvem,esters:kap.

Krav fra OZa.v Vik oim 'godtgjørelse for utlegg

l, forbindelse med Verdensidrettsstev'net for døv'e

'l 1949:
VEDTAK: Olav Vilk.s. krav aVVls,es.

Stålsta:vens skjebn'e:
Døv,es Idrettsklubb, B'ergen, hadde ,ett,er stort

·str,ev fått tak i en st'ålstav fair at En,dre Grytnes

'skull,e få anle1du,i'ng til å tren!e r-egelm·essig og ut,en

vanskeligheter i stavsprang. Da endelig staven kom,
v'ar Grytnes flyttet fra B,erg;en, og klubb,en ha~r så

ledes. ik:ke lengler behov for staven (so:rn, kostet
gans.k,e m1eglet). FarsIlag,et var derfolr at forbundet

skulle ov,erta staven og låne den ut t:il de lag so'm
m,ått,e tr,eng,e den. - VEDTAK: ,iForb1undet over

tar og b,etialer stavlen, so;m. bEir å lån,e ut til lag
-som triengler den.

G'odkjenning av rekord:
Arnulf P,eders,en satte i fjor Ire/kord p'å' 400 m

he-kik. ForibundetS' arbreidsutvalg hadde funnet r;e

kordskjemaet no·e tvilso'mt, og ,vil1Je det1for ha tin

~.ets uttal~ls,e.VlE:DTA.K: R'e'kc)r,den rgodkj,ent ..en
s"bern,mlig.

'Forsla'g fra, Bergen vred H. Kjølleberg om pokal

ved Døvtemesterska.pene:

Sa:ken gjaldt fors:lag om å Sløke Landslfonbun,det

o'm v·ed hv·ert døv.emesterska:p å sett,e' opp p:okal,

sli;k at arrangør,en,e i1kk,e belhørver å søke s,pesielt for

hv,ert S'tevne. - VE,DTAK: ,Søknad som for'e1s1ått
sendes Landsforib;un,d,e,;t.

'Fo,rsla:g "til nye lover I'o:r N.D'./ .':
_En .- lo,vik,om'ite, ' bes;tående~. av Gabriel Rafoss',
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Tor'mod R()p·eJid ·og Karsten Samu:els,en, Stavån

g{~ri- hadde utar-beicl,e-~ .forslag til· nye lover for for-,
hunldet, og reSlU:! tatet forelå nå --til b'ehandling.
E,tte'r . en del di!Slkusjon ble lovfors'lagret gj.ennom

gått, og 'det var ·mange 'endringer og tilføy'elser r·e",
pi"~:s,entant-ene ønsiket, m,en så !hacl-de også lov:ko
it:Iit,e,en hatt ,kort tild på s,eg. Etter gj-ennomgåels:en

ble det :forletatt avstemning orver om lov,en,e Sikulle

tre ikraft stra;ks eller om die skulle .framle-gge'S på
nytt v·ed n'elste forb,undsting. - VEDTAK: Lov

kOrt1'ite,en renskr;iv-er lovforslaget p'å nytt med til
føyelser osv. oy,erenslsitlemmen,de med repres·entan

t,enes blegjæringer, hvoretter ren del avskrifter sen

des 'låg,enle til gjennomgåelse. Lovforslag,et fram

legges til slutt på nyt!t for neste forbundstiing for
endrelig avgj:ør,else.

- Valg:

Alf 01sien had,d'epå forhånd gjort kj,ent at han
absolutt i;kk'e øn-skiet lå fortsiettle som formann. Li

kele,des- ,øn~ket bårde Lindgaard 'Som sekretær og

L,eif Johnsen~ som ,k,assetrer å gå av. Formannen
innstiltle Fr. !M. Tenden, O:sllo, som 'S,in etterføilger.

- T,enden ffi,eddelte i'mildlerJt'id at \han i slist·e øye

blikk ih-a;dd,e funnet Idet iU'illu:lig å ta på s.eg v'ervet.
Han (hadde imidl1ertid gjort sitt !b,est,e for å finn,e

-en ,ettGrmann, og foreslo A. N-. iI-Ia~:kedalen,O'Slo.

D,ett'e iko'm nokså uv,en:t-e,'t 'på r,ep'~iese~tantien,e, m,en

da d,e ,hadde (flått tlenkt .seg om, 'ble Hau!ke,dalen

valgt Ipr. a1kkla·ma-sjon. Som sekiretær bIle valgt

Harry Landen, $lom \på lfothånd ihadde er,klært seg

villiguil d,ett:e. 'De~ !bIle ov'e:rlatt ti,l disse to å finne
e~n ,kasserer i Oslo.

Representanter til' styret:

Oslo: B·ernt ~jølleherg, sum også b,lir varamann
til arbeids,utvalg-et. Bier-gen: E.ili\f IOlhna. Stavan
g,er: Ka.:rst,en' S,amurels,en. TrondUl,eim: Hj. Otnæs

(med forbehold.) Revisorer: Nils Vikene og An;
Ikter 'GU'Sift{~, b·egge '0'5.10. Led:er fair id'retten ved dø

veskolene: ,Olp!pneVn,e~s. av fOrlbun,dls:styr,et. SportS-

reda,ktør i Tegn og Tale: Tlhorbjørn Sand·er. Re
presentant til CISS' kongress: F,f. M. T'enden.

Derettler bIle d,et gitt en rredegjø1rels,e for' hva

som er gjort ;med h'ensyn til rfellesreisle t,il Sry'ss,el.

Det ble v,edtatt å iforsø:k,e å få .gjennomført d,en

planlagtie billigtur{~n m~ed Ifly.

Til Islutt lt~k1k'etden nyyalgte !formann for til
liten 50'm var ,blitt vist \ham. Han rettlet liik-ele-des

en tak·k til ·den avgått,e (formann for hans arbleid

gjennom mange 'lår ~Dirigent,en fifkJk .også sin ta:kk.

Den avgåttle formann øns1k,et ,derpå den nYle lyik

kle til i af"bei,det, 'og -så ble' fo,ribun'dst:l lngret 1953 er-
kl.æ:rt h,evet. .. Referentene.



Sørbye .~ Skattum
Posefabrikk ., Papir En gros

-Papirindustri

OSLO

H •.II.•.II.ndersson cE CO.
Armaturfabrikk

Normannsgate 47

Oslo

H_ BjøruIn
Etablert 1894

OSLO MINERALSKE RÅSTOFFER
Feltspatt ~ Kvarts ~ Talkum
Glimmer

~lI(S"E-SE LSKJ~P

I sa LASj ON
ILDFAST OG SYREFAST' MURING

I{ongensgate 2 - Osllo Postboks 53 - Tlf. 41 03 46

En tur ut i frisk luft styrker
helse og humør!

HOLMENKOLLBANEN

SOGNVANNSBANEN

R0ABANEN

gir den beste start og letter hjemturen.

KAFFESTOVA, Bodø

Godt utv~lg av

. Smørrebrød, lefser og kaker

Forrang dette merke

ved kjøp av

korsettartikler,

kjoler, forklær etc.

Fearnley & Egers
Befragtningforretning A.s

TIgr.: Fearnley, Fearntank,
Fearnsale, Fearntime.
Telef. 420830 (9 linjer)

Mathisen & Mathisen

J. tt Johansen A.s

STAMSUND

Trelast - Dører - Vinduer
Bygningsartikler .m. m.

Tlf.: 5-569 - Mathisen privat 600

Telegramadresse : «Math is~ns»

Narvik



A.s Narvik Dampskibsselskaps Ekspedisjon

I.

li!: NARVIKTelef. 412 - 836
[Ikentl. godsr. Trondheim

Il!

I,!' llar'vil-c - Tromsø .. Hammerf.
med mellomliggende stedqr
Telef. i Trondheim 22 289

E. N. HYLLAN D
Siv. ing. M.N.LF. og M.T.K.F.

Bygnings ..teknisk konsulent

Fr. Nansens plass 6, Oslo
Telefoner: 422305 . 422485

Fotograf Ludvv-igsen
Tlf. 1031 - LARVI K

Alt i FOTO

Glommens mek. Verksted A.s
Etablert 1898

fredrikstad

Trygve B. Pedersen A.s·
Spesialist i plakater
Linstowsgt 1
Tlf 33 04 11 ~ 33 04 23
OSLO

Magnus Larsen
Etablert 1890

TØNSBERG

Manufaktur ... Utstyr

De spiser godt og billig i ME LKESTUA

Larvik

Larvik Andelsmeie.ri

Christen Smith & Co.
H. Heyerdahlsgate l
OSLO
Telefoner: 41 G5 71 - 41 G4 ID
Telegramadr. ,.Chr'isslnilh JJ

Nic. Nilsen
Fisk en gros

Vippetangen

OSL0

Fotograf Jørgensen
E~ongenEga,te ~~

Telefon 2858

Sandefjord

Fredrikstad Montering Co.
& Meta,llstøperi A.s

Tlf. 1494
Fredrikstad

Blomsterhallen
TØNSBERG

Telefon 2229

Rafen & Loennechen

Sk i psre de ri

Tønsberg

o. MUSTAD & S,ØN

Brdr. Andersen & Krussand
Verktøimaskinfabrik A.s
Telefon 3970 - 4.070

DRAJ\f:\lEN

Titlestad & Hauger
Prinsensgt. 2

OSLO



Å.STønsbergReperbane

TØNSBERG

THV. JOH NS EN JR. Als
Kolonial, mel, fetevarer
Spesialitet: Skipsproviant

OSLO

Staubo & Søn
Skipsmeglere Q: Assuranceagenter

Telegr.adr. "Stauboson"
Oentralbord 426960
Tollbugt. 28 - Oslo

Aktieselskapet

Kvedfjord Sildolje

& ,Kraftforfabrik

Telegramadresse «Sildoljefabrik»

BORKENES

Corneliussen Mek. Verksted

Sandefjord

Vestfold Fabrikker
LA'RVI K

.Teleton342-g-~~-

I Ot10 Falcfj
Boktrykkeri & Papirhandel

Kongensgt. t 5 - Lilletorget 1
OSLO

GRAS
Oslo Rørleggerbedrift A.s

ø. Slottsgt. 29 . o S L o
Telefon 33 6890

Kristiania Brødfabrik Aj 5

Pilestredet 75 c

Telefon 4638 lIa

Baker- og Konditorv~rer

Als Norsk Soyamelfabrik
Produsenter av margarinråstoff og
kraftfor -

Fabrikk i Larvik
Hovedkontor i Oslo

Johan Rasmussen & Co.
Hvalfangst & Skipsrederi

, SANDEFJORD
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KVALITETS
SKJORTEN

FRA

Når De kjøper
a lu m·i nium•

kjøkkentøy.

.. kan De føle Dem trygg med det
blå kvalitetsmerket

Konfektionsfabriken

Norge A.s KO - PA - NO

, Kåper & Drakter., Sport

DRAMMEN

Norsk Kraftpapp

Emballagefabrik A.s

, Fyr~tikkalleen

ETTERSTAD

,A.s Høvik '&Øi'en \'
Telefoner: 22861 ., 24'780
Tl.gr.adr.: Arne, Trondheim

Omsetning og eksport av
fiskeriprodukter ., Import av
salt

Saltsilo: Nyhavna. Tlf. 52270

Kongsberg

Elektriske varmtvannsapparater

Brødr. Utkilens Rederi

BERGEN

Døves Trykkeri A.s Bergen'


