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Landsllløtet -l Bodø
For før-ste ga.ng holder Norges døve sitt lands

møte i Nord-Norge. Det er med spent forventning

eie mange 1andsmøteddtakere setter kursen mot

Bodø i juli måned. De Hes,te har a\Ldri tidligere

vært så langt nord, og de gleder seg t~l det første

møte med midnattssolen.

Vi i 'landsJorhundets styre, som står i kontakt

med de forberedende komiteer for landsmøtet, har

f0,l,e1senav at det arbeides godt for :1Jt møtet skal

bli så vdlykket som mulig.

r dette Nord-Norge-nnmmere:t v!il Vi gjeme få

o,ende a,He dere døve i Nord-Norge enhjertdig

h~,l6en, og vi takJk,er dere for at dere vil være våre

ver,ter i dagene fra 9. ti;l 11. juli. Vi g:led,~r oss til

,1 møte dere i Bodø og være sammen med dere og

drøfte saker av felles interesse.

Landsmøt,et vli,ldenn·: gangen få til behandling

cn rekke saker av mere eliler mindre betydning for

Nons:ke Døves LandsJorbund. Vi vet at lokallfor

ening,ene i disse dager velgu sine æpr.esentanter

tiJl landsmøtet, og vi viI gjerne nå henstiiUe til for

enling,ene at de samtidig drøfter mu\Lig.e saker som

d,e vil ha opp der. Det er av betydning at saks

li'sten på møtet blir så fyldig og god som mulig,

siden vi kun har 'lan,æsmøte hvert 3. år.

Når Landsforbund,et denne gangen sender ut

sitt bhd som et Nord-Norge-nummer, så er det

fordi vi vil forte);le dere liitt om Nord-Norge i sin

alminne1igihet og om Bodø (landsmøtebyen) i sær

dele6ihet. Det er vårt håp aJt den sterkeDe kontakt

vi får med Nord-Norge gjennom dette landsmøt

et, ikke må bE bare midlertidig, men at det må bili

innJledningen t~l et sterkere og bedre samarbeide

mdk:m døve i nord og syd, til felles beste.

r hå,p om dette samles vi ,i Bodø 9. jollE 1953.

Vel møtt! For:bunds1styn:t.

- -~-'-'_.~-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-',,:;.r'.r r' ,y ._ r __ ..~ .. .--.~_~. .::o.-"",~ ~,,_' .. _
---,
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l1eit met! eit Lanå
Lan~t åeroppe mot norå

Når ,enska'l skrive ,en a'rtikkel om Nord-Norge,
og d·et bør en jo ti et nummer som skal være litt av
(Jt spesialnummer ,for landsmøtet, s.å sitter jeg her
og vet ikke hvor.dam jeg skal ,få begy.nt eller sluttet.
- ,For de som ,aldri ,har 'Vært i denne landsdelen,
er hde -denne d.elen av Norge alddes ,ukjent, og
mange ,gang-er haren inntrykk av <lit de er redd
denne ,delen av hnd,et.Men når ,en ihar vært der
og er bEtt kjent med landet og fo'Iket, da rrorstår
vi dikteren når han skrev .denne vidunderlige vak
r,e :sangen: «Å eg vent meg et land, lang>tder oppe
mot nord". - Å møte NO'fid-NoDge, ,er rom å mø
te 00 god vmn som hictil har vær-t ukjmt og langt
langt utenfor aH :folkeskikk, men som overrasken
de nok viser s,eg å vær-e som ,en 'god v.enn skal væ
re, og som ·en genere gjerne vil tmHe igjen og leve
sammen med.

. Langt d,er oppe mot '!l'ord. - Hvor er nå d.ett.:'~

landet, og hvordan ser det ,ut? En hører så ofte at
Nordland, det er langt i nord, og det er sant. Man
ge sydpå regner da at Nordland begynner sånn
omt'rent v,ed Trondheim. Men når en r,eiser nord-

ov·er videre, v~l en se at Nordland, det er et mere
ubestemmelig begr,ep, og d·et ka.n være vanskelig å
trekke grensene. gest er det å holde seg til "fylkes
grensene og si at hv,ert fylke har sitt særpreg og
sine SeUestrekk SiOIll .de andre fylkene i hnder, og
så lar vi denne gangen land,et der oppe mot '11:O'rd
vær'e Nordland fylke og aUe de herligheter som
denne landsdelen har å by p:å.

Og når jeg nå har valgt å hoMe meg til .fylkes
grensene, så får vi tenke oss at vi ,er på veien fra
Nord-Trøndela.g og svring,er opp gjennom de store
skogene øverSJt j Namdalen og langs det fagre Ma
javatten og ned mot Mosjøen. Og nå er vi begynt
på Nordlandet for alvor. Veien Org jernbanen slyn
ger seg side om side gjennom skoger og vakre da
ler som er omkranser av høye fjell, og av og til får
vi et gløtt av fjo:r;dern der nede. Elven suser også
ye,d siden av oss, og r,eCt som det er kommer en
iluer hekk ned fra .fjdlsidene. Det er ikke dumt å
ta fiskesaker med S<'lg på en sLik 'tur sommers ,dag.
Fra Mosjøen svinger vi over Korgenfjellet og ned
til Mo i Rana, og så bærer ,det oppover igjen mot
det berømt,e SaJtfj.eUCJt og til Lønsdal. Her stikker
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Fra Vassbotn i Saltdal.

(Foto: Kr. Helgesen)



Vinterstemning i Valnesfjord.

(Foto: Kr. Helgesen)

Vol mnorn Sal tfjel1et ,Turisth()tell, samtidig som Vl

sier takk f.or oss til jernbanen foreløpig.
, Nå skal vi ned fra Lønsdal og gjennom Sa'ltda

len. Riksveien her ble åpnet for trafikk først i
1937, m,en, det er en 'llng~mel ferdselsv.c~i '\Deilom
de to bygdelag som er 'forbedret og modemisert.
De seige og sterke 'ranværingene kom vandrende
denne vei,en ,i gamle dager og slo seg n,ed som bu
reisere øv,erst i Saltdalen og andre steder i Salten
traktene. Her stiger fj,ellene opp fra junke'rdalen,
slike som junk'ertinden, Vannas'tjåkka, Solvåg
tinden og andre fjdlparnier.

Lønsdalen har fra urgammelt vært reindrif,t,.eJl1S
dal, med et yr.ende fugleliv j, Iiene o.g fjellet. Men
vi har ikke ,tid ei'l 'å. stanse. Vider,e går ferden mot
båvbyggerstedet Rognan, og så langs fjorden til
Fauske og .innov'er Skjærstadfjorden og Valnes
fjord til Bodø.

M·en det kan jo også hende at vi ikke føl.ger lan
deveien nordover, men 'tar den enda dd-re ferdsels
vei·en med båt langs kysben. Og vi forutsetter at
det ,er sommers dag med varm sol og 'stille sjø, fDr
da er landet der nord sEk som vi aller helst vil ha
det. Vi kommer fra Trondheim og er .innom Rør
vik, Brønnøysund, Sandnessjøen og havner foroe
løpig i Bodø.

Og fra geograf,ien kjenner vi igjen Torghatten,
De Syv Søstr,e, Hestmannen, Træna og hva de nå
heter alle de kjente sbedene. Vi beskriver det j.kk,~,

for dette skaI vi se. Og mens vi svinger inri forbi
Landego og inn til Bodø, har v:i fått et li1.'e gløtt
av Lofotve'gg.~n, der den står som en mil[ med snø
på toppen,e og en ble:k, gyllen glans over s,eg ,i
kvelclssDlen. Vi ,besb-iver ikke dette heHer. Men
tanken går kanskje til de tusen båter som på et
tervinceren henter sin Lvugsther unde'r fjellet, på
Vestfjorden og bankene utenfor. Her er et .folk ,i
strid for Evet uavlaJtelig.

Bak denne L()fotveggen kommer vi inn ,i et rike
for s,eg, og som for såvidt tmnger ,et helt kapittel
s.kulle en få med ah som en ser og opplever her
vinter og sommer. For mang,e sørfra er d'et et u
kjent rike, og derfor blir det også !.itt av et eventyr
for dem når de en gang tar 'tur,en inn i denne fjell
h-eimen, inn ,i Trol1.fjorden, .gjennom Raftsund'et,
eller langs den fin,e I.eden forbi. Sortland e.g Hisøy
renna. At det er ,noe for s.eg seIv, kunne sikkert 1Y~

vises ,i svære tall, hvis en hadde et oversyn Qv·~r

hvor man,g;e kilometer film som i år,enes-løp er Min
,tatt opp her av turis-tene, både til lands og til
vanns. En fotograferer jo ikke hva som helst når
en ,er ute og reiser. M,en jeg har så: ofte sett at når
j,eg reis-er ,gj,ennom disse verdensberømte stedene,
da bl~r også både film- og foto'g'ra-f.iapparatene
brukt hemningsløst.

SkuHe en få det innfallet å ta landeveien fatt
f ra Bodø og nondover til Narvik, vil en også opp
leveen tur som sent g',år av minne. Swekningen
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Bodø til Narvik har fem ferjesteder. Veien er
mang'~ s'teder veksLende og morsom, småpen og
stor.sla'~en. Her må en ha kartet med seg, hvis e'n
skal klare 'å: oni,entere seg. Det kan være vanske
lig nok ,for en nykommer allikevel. Vi passerer re
ne idyEer langs vannene ved Tnn'hav,et og Hamar
øytraktene. lOet er bare en bokstav som skiller på
kaptet mellom navnene LofoN)ll og Ofoten. Men
skal ein ha med seget virkelig inntrykk av for
skj:ellen meUom stedene, er det bare en måte å kla
redene på, nemhgå ta tmen både med båt og
med bil eller buss, og da er der ofte lurt å stelle
seg sEk at det kan bli en kombi'nasjon av begge
deler.

Nå har jeg skrevet så meget som jeg synes det
kan være nødvendig i en artikkel om dette landet
der oppe i nord. Jeg er fullstendig klar over at
oppgaven har vært alt for stor og vanskelig. Og
artikkden alt for ~iten. Den samme følelsen vil en
sikkert også ha hVlis en skal beskrive en god venn
som stå'r hjertet nær. Saken er jo ganske enkelt den
at en må oplpleve dette landet selv. Det lar seg
nemlig ikke beskriv,e hverken i en bok eller en ar
tikkel. Men la meg bare slutbe med et vers av Elias
Blix. Han sbiver om dette landet slik som få har
gjort hverken før dler senere:

Denne heim er meg kjær
som den beste på jord.
Han mitt hjarta er nær,
denne fjetrande fjord,
Og det målande fjell
og den strålande kveld,
hugen leikar på deim:

Å eg minnest, eg minnest sa væl denne heim!

Lars Stokke.

DØVE MASKINSETTERINNERl

I Amerika er det :ikke bare mange døve maskin
settne (så-danne sQm arboider p:å settemasbner i
trykkeriene), men etter hva «The Silent Workep>
meddeler også døve maskimetterinner. Foreløpig
er det fir,e slike. (I Norge finnes det sikkert ingen
hørende kvinner som ar'beider med settemask,iner!)

~ndersen
OSLO - CENTRALBORD 6834 00

Beste leverandør av

KJ0TI-FLESK-P0LSEVARER
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Iiyggekveld i TrondheiIll
De Døves Forening, T rond>heim, avholdt 11.

a~nil, i samarheid med kvinne,foreningen, sykekas
sen, sjakldubhen og idre:ttsIag,et,en vellykket hyg
gekvdd i foæning,ens lokaler. Etter at man var
blitt ,bevertet med smørhrød og kaffe, ønsket fore
ningens formann, H. Størkersen, velkommeYl på
vegne .av de samarbeid,ende foreningene. Ha'n ga
videre en r'edegjørdse for he<ns,ikten og formålet
med d"~nne alle tiders hyggekveld, nemlig at inn
tekten skuUe gå til aldershjemmet for døve i
Trondheim, som for tiden er under oppførelse.
Han rettet også ,en takk til aUe som hadde gitt ge
vinster til utlodningen. - Pastor Swkke over
brakte derpå Gamlehjems-foreningens takk, og
han ,uttahe gleden over det utmerkete tiltak dmne
hyggekvelden var.

Likeså uttalte han at det ville være ønskelig om
andr,e døv,efoæninger følger dette eksempel. Det
trengs hårdt til penger Jar at man skal kunne skaJ
fe møbler og praktJisk utstyr til .aldershjemmet.
Pastoren holdt også .et belærende foredrag om me
nigihers- og diakoni-pleien.

Senne bIe det holdt ,en morsom ertekonkurran
se, som endte med at Arnodd Rønning vant en
oppsatt premi,e. Hyggekvelden sluttet med film
f r.amviS'ning.

Det var en særdeles hyggelig kvdd, og innsam
lingen ,uila1derS'hjemmet,i form av utlodninger,
innbrakte en pen sum. Samtl,ige foreningsledere og
hev,enningskomiteen har all ære av det utmerke:te
arrangement. Som Gv,enfor nevnt, hadde hygge~

kvelden god tJi,lslllJtning fra medlemmenes side,
men man tør håpe at der v,ed neste arrangement til
samme formål blir fulltallig frammøt,e. Det ,er
knisten-plik<t og æressak for hver døv mann og
kvinne å v,is·e s'in interesse ved velvilligst å være
med å støtte opp pm arrang,ementer til inntekt for
aldershjemmet for døv,e. Referent.

ER HUN TUNGHØRT?

P.rimeslse Ragnhild skal, eoter hva «Døvas Van»
Svenige, forteller, være tunghørt. Hennes morfar,
prins Carl av Sv,erig,e, var også sterkt tunghørt, og
en annen slektning, dronning Alexandr,ine av Eng
land, var ,nes'ten døv!

JUGOSLAVIA

Ved døveskolen i den jugoslaviske hovedstad
er det oppr,etJtet en middelskole-avdeling for de
mest begavete døve. Fire døve studerer for tiden
ved akademiet for bildende kunst, en studerer ar
kitektur eg en annen g:år på Universitet,~t.



LA N D S MØT ES BYE N
byen j Nordlands fjjerie

BODØ

600Øl-lALVØVA

Når byen Bodø har fått eLenne hedersplassen i
Nordlands hjerte, så har det selvføLgelig sine man
ge grunner og årsaker. Men tar vi et kan over
Nord-Norge for oss, stå Enner vi også straks at
denne hjeneplassen først og fremst kommer av
byens beliggenhet .i s·entrWll av et vidstrakt fylke
med gode forbineLe1s·er både til .lands og til vanns.
Byen er en typisk gjennomfartsby. !Det ser vi også
av turisttrafikken både sommer og vinter. Men
særlig om sommeren når hunigruten tømmer sin
last av reis.ende ut over by.en, og buss og bil fyller
byen og gir den preg av hektisk storby ,i liten må

les'DOkk.

,Enten en sitter i for'haHen på Grand Hotell i
Bodø eller navnestedet på Karl Johan en stordag i
wmmentraJikken, det kan faktisk bE det samme.
Det er et yrendeturistliv på begge steder. Og en
blir like trett i bena og blakk i pengepungen i en
av 'storforf<etningene i Bodø som i et stormagasin
inne i Norges hovedstad. Og selv om ikke byen
er den største i Nord-Norge, så har den alli
kevel noen trekk som minner {lm at her er ,en li
noe av ,en hovedstacd. Det må en ha lov til å si
uten ,å for-nærme noen av de andre by-,~r i la'ndscle

len.

liIIIDD INDUSTRI, BEORIFTER
_ MlIRTYIJNCSTRØK, FORRcrN.-CENTRUM

.. CEI'fTRRLT, urSVG,(;ET BOLIGSTRØK

f2%l NYE BOLICSTRØK
~ OFF!HT. OG HIJLVOFF.. BYGNIIYGERD PIJRK, FR/IJREIJL, /JPt:!'fT LIINO

Bodø 'har alltid vært ·en vakker by. I de første
årene etter siste storkrig sørget folket meget over
det som var øddagt og nedbrent. Det gjør de vel
også den dag i dag. Men et'tersom hy.ener blitt
bygg,et opp ,igjen og har fått en moderne ,og hen
siktsmessig bebyggelse, får en nå det linntrykk at
sorgen over det gamle mer og mer 'e'ffOrSVUil'11Iet
og ers1tattet med ennilfr'edshet av,er at det nye som
er grodd fram allikevel har sine SDO're fordder.

27. mai i 1940 .korn storangrepet, ag d·~t ene fly
etter det andre velnet sin ødeleggende last ut ov,er
folk og by. I løpet aven og en halv time var by,en
en 'fykende ruinhaug. M·eren to tr.edjedeler ble
lagt i grus. Det va'f en dag som Bodø-væringene
sent dIer aldni vil glemme. - Så Jmtsatte tysker
ne sitt syst1emaniske øddeggels,e~;verk 'en tid. Hus
på hus ble sprengt i finer, og folket gikk boksta
velig talt under jorden. Både under krigen og i de
nærmeste ,år ·etter .krigen bodde eg levde folk i de
underligste pnimitiv.e kj.eVer'boder o:g brakker. Men
allikevel - selv om forholdene var håpløse - i
disse primitive bolig,er og kontorer ble planene
lagt for en ny by, og når de døve tlil sommeren
kDmmer til Bodø, og skal vær·e gjestler, V'il denne
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perioden i byens historie bare være historie. Og de
vil ,ikke se så meget igjen av ødeleggdsesverket.

Da forstår vi o.gså at her l.ever ,et foJ.k som har
saut meget ,inn på å skaffe seg gode og moderne
arb:eidsvilkår og muligheter. Og byen tar vare på
sine muhgheter. :Det forstår vi også av den måten

folket her mas.er på ovenfor myndighetene fm å
skaffe byen den plass i solen som den mener å til
komme. j:eg:tenk.er da særJ.~g på NO'r.dlandsbanen,
som sakte, kanskje en kan si ah for sakte, kryper
fram fra Lønsdal, gjennom de vakre bygder og
inn nil byen.

Fra Lofotens fjellverden. (Foto: Trygve Romslo)

Hittil ha'r båt og buss vært de mest brukte fram
kom9tmidler i rrafikk·en. Byen har faste anløp av
hurtigruten, både nord- og sør-gåcmde og et nett
av lokalruter til Helgeland, Gildeskål, Beiarn,
Saltdal, Værran, Folda, Swigen, N arv:ik og mang,e
a.ndre steder ti distrikt'et.

Landsmøtets velkomstfest 'går av stabelen 'tors
dag aft.en, 9. juli, oppe på Bodø Turistforenings
hyote, som ligger på Rønvikfjdlet omtrent tre ki
lometer utenfor byen. Den dagen bør vi ha godt
vær, for da skal vi .først og fr,emst se midnattso
bn. Og u,tSlikten fTa hytta ,utover Lofoten og Lan
dego er et praktstykke som det ikke .finnes make
til, så vidt jeg vet, ·i hde lands-delen. Men det er
også planlagt tur ·til Saltst'raumen fredag aften, og
det blir en tur på omtr.ent 33 kilometer utenfor
byen. Saltstraumen ,er verdens $Itø0s;te mals1t'røm,
og er lykken god og strømmen i full styrke, skal
dette bli en opplevelse som deltakerne sent skal
glemme.
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Bodø erforholdsv,is meget heldig stillet når det
gjel&;r hoteUer og r,estauranter. Byen har videre
en ny og modeme kino, og likeså en ny og moder
ne folkeskole.

Denne byen i Nordlands hj,erte vtil i da-gene un

der lan,dsmøtet bli samlingsplassen for de døv'e fra

bide nord og syd. Er lykken .god, vil vi sikkert

cppleve at det .første hnclsmør'e i Nord-Norge og

så vil få en hjerteplass hos de døv,e.

Lars Stokke.

Steinkjer Bokhandel A.s
Telefon 44

STEI N KJ ER



'f1"rdLaltåt.1-t.1altile~
(Barndomsm~nlfief.rå Nordland)

Å eg veit meg eit land
langt deruppe mO't nord
med ei lysande strand
millom høgfjell og fjord.
Der eg gjema er gjest,
der mitt hjarta er fest
med dei finaste band.
Å eg minnest, eg minnest 50 væl dette land!

Ja eg kjenner den stad,
der eg stimad som gut,
der eg kauad og kvad,
sa det svarad frå nut,
der eg leikad og log
i den lauvklædde skog
millom blomar og blad:
Å eg minnest, eg minnest 50 væl denne stad!

Men d2t dårande hav,
som no drøymer 50 stilt,
vert ei glupande grav
når det reiser seg vilt.
Snart det lokkar og lær,
snart det yver deg slær
og dreg båten i kav.
A eg minnest, eg minnest sa væl dette hav!

Denne heim er meg kjær
50m den beste på jord.
Han mitt hjarta er nær,

den fjetrande fjord,
og det målande fjell
O'g den strålande kveld,
hugen leikar på deim:

Å eg minnest, eg minnest sa væl denn? heim!

Der eit fjell stig mot sky
med si kruna av mjo.
Og i lau'V'klædnad ny
det seg speglar i sjo.

Og det smilar mot strand
med si bringa i brand
i den solklåre kveld:
Å eg minnest, eg minnest sa væl dette fjell!

Og nlir vinden var spak,
for um fjorden eg rundt,
der eg rodde og rak
som ein fiskande glunt.
Der eg leikande låg
og meg voggad på våg
i den nattsol der nord:

Å eg minnest, eg minnest 50 'l/æl denne fjord!

l min heim var eg sæl,
avdi Gud 'V'ar attved,
og eg kjende sa væl

kor det andad Guds fred,
når til kyrkja me for,
når me heime heldt kor,

og med moder eg bad.
Å eg minnest, eg minnest sa væl denne stad!

Og eg lengtar sa tidt
dette landet å sjå,
og det dreg meg 50 blidt
når eg langt er ifrå.
Med den vaknande vår
vert min saknad sa sår,
sa mest gråta eg kann.
Å eg minnest, eg minnest sa væl dette land!

Elias Blix.
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Fra Hopslia. (Foto: Kr. Helgesen)

For 25 år siden
(Fra Tegn og Tale april 1928)

CaSlper G. Hetland skriver og spør hvorfo'r dl:
døve ikke lrer<>r fing,eralfæbetet på døveskolene.
Det er nesten umulig å få døve til å forstå et sjel
dent nav'n dier et van~kehg or,cl uten å skrive.

Døv,e i Oslo har val1\'t en tearer-komite, beståen
de av: frk. Hellerud, Aase Olsen, Elisabeth He.r
ldson og herrene Bjømsen, Olaf Olsen og Ernst

Larsson.

De Døves Foreni'ng ,i Oslo har anska:ffet nytt
,inventar i foreningslokalet, som man fikk for halv
pris, ,kr. 2933,17. For.ening,en har som vanlig i lø
pet av år,et iåot et -bidrag fra kongen og dronning

en på kr. 250.
Landsmøtet vil bl,iholdt i Oslo i tiden 2.-4. au

gust (No.rske Døv,es Landsforbunds 4. landsmøt2.)

På generalfersamlingen ,i Oslo ble følgende sty
'e valgt for forcmingen: Herman A. Jansen, for
nann, C.Rich. Helgesen, varaform., Egmont Nør
egård, s,ekr. og Bonnevie-Sv'endsen. (De andre
:yrcmedlemmer <er ikke nevnt.)

Vestfold Døvefo,renings ny,;: styre: Sverre Han
n, form:mn, Al,f Melby'e, varaform., 01,ivia 01
1, s,ekr. og Fritjov Svends,en, kasser,er.

s

NORGE LOKKER

Etter den veIHykkeue Norg,es-uuren i fjor (av
sV1enske døve) later det ;til at mange av delta
kerne .er blitt trollbundet ,av landets skBragne.
naturskjørmet som ha,r gjmt 'uforglemrneligB

inntrykk på øy'ets netthilIDe. - Mange aV del·
t.ak.erl1'8 har parsonlig og rgj,e,nnom bJ"rBV hen
v,endt s,eg til undertegn8te :me~l f0r€spørsel o'

åordn'e en ny 'reise til Norg<e s,omm~ellen 19f
Jeg er sLett ikk'e imot dette. En ny sljJk n
har jeg l,e;ng,e te;nktpå. Mulighet3l1J8 el' C

v'åldJe;ndB i Norges vakr.e .natur på V,esthr
men for'eløpig får vi vente litt ffi3d å plaJ1-
relsen. Mal1'gel på deltalkeæ blir det s:
ikke - sJniv'er O. A.. i "Døvas Tic1sl3kri

ALENE - MEN STERK

En stor f.orstad.s'-isykJekas.s<~ i ÅThl
mark, som har 1911medkmmwT, h('
~e.u,e;ralf.orsamling. Man hadck; bet
Bn,s stør;sbe fO,rsa.m.lingsbkaler, !

hadd'e ikk,~ vært nødvendig. Det IT Il
bwe ,en <eneste av m'edl,emme;n.8 fr;:

lik,ev,el beslutningsdyktig, for det \, ~

i lov,en,e om at ,et bestemt anta
må vææ tilst,ed<e, iog han vedt)k
frarhøy,e1s'e på 90ø;oo pr. måned



L~rer~mangelenved døveskolene
Finn Joihans.eThS artikk·eil unde.r denne ov,er'~rift

i Tegn og Tale nr. 4 fo·r 28. f.ebruar, f.år meg liil å
komme moo et spørsmål som jeg gjerne v,il ha be
svart: Fonholder det selg slik at lærerne ved døve
skolene har lavere ,lønn ·enn lær.eme voo. folkesko
lene for høre!nde barn?

Jeg har hørt at i nabolandene er forholdet det
omvendte, at der har lærerperso.nalet v·ed døve
skolene høyere lønn enn per'SIOnallet ved d·e almin
ndlige folkeskoler. Dette skulle jo også synes na
tur lig, da arheidet ved døvooko!lene jo er ganske
spesielt vansikelig og krever en llJSeicivanlig stor tål
modighet i mange tiIfdler.

SkuUe det vlirkelig fOrlholde seg så at lønningene
ved døveskolene i Norge er lavere enn ved de al
minnelige folkeskoler, da synes jeg at dette er en
sak som også Nor·ske Døves Landsforbund bør for
søkeå få rettet på.

Forøvrig er jeg enig i at det burde være adgang
tilå ans.ette, døve lærere og<så i boklige hg, men
selvfølgelig da forutsatt at det virkelig fantes dø
v.esom var dyhige nok till å umderV'ise døve bam.
Fredrik Ba:lahen valgte selv en døv lærer for en
kdte av sin skoles elever. Det varErik Strangestad
som virket ved hans skoJe i hele 30 år og ble til
stor ve1signe1<se for sine elever. Og Lars Havstad
virket også en tid som lærer hos Balahen, før han
gikk over til det som ble hans viktigste yrke 
journalistikken. Man vill innvende at detre var før
tailemeroden var blitt enerådende i skolen. Til det
te vi'l jeg svare, at jeg slett ikke ,er Slikiker på at det

er det beste når talemetoden er enerådende. Jeg
tror <!Jt en komhinasjon aN tegn og tale kan komme
i bruk på døveskolene igjen likesom den gjo~de i
BaJlc'hens tid og der viste så gode resultater. Og da
ville samarbeidet mellom lærerne på døveskolene og
de voksne døve bLi et annet og 'ian'gt bedre enn det
er nå. Det var også noe som viste se.g i Balchens
tid. Vi s.er jo at de døv,e stadig bruker tegn trOSS

taten som d.e ;lærer i skolen. Men hvor stor hetyd
ning viUe det ilkke ha om de aMerede på skolen
lærte vakre tegn ved siden av talen. Som det nå
er, kan det sjdden sies at te~nene er va:kre, uten
kanskje i kirken.

Herr Finn Johansen skr,iver at vi har døve stu
denter og døv,e som leser ti:l artium. Jeg kjenner
ik.ke til at vu nå har noen annen døv student enn
Henning Irgens, som jo skal ha fått sin høreevne
meget fonbedret. Er det fll·~re? Og er det flere som
les;er tiI artium? I så faN huride det åpnes adgang
for dem som måtte ha lyst og anI1egg, også til å bli
ansatt som lærere i enkelte boklige f2g ved siden av
f. eks. tegnJing og skrivning samt det rent hånd
verkJsmessi'ge - v('ld døvesko:lene. Det kommer
nok, hvis bare de døve selv v~ser seg dyktige og
ivrige nok. Henning Dahl.

STØTT DØVESAKEN!

I I

Bussene viser fram Nordland.

(Foto: Kr. Helgesen)
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Jeg vet det lider
mot heggetider,

mot vårvidundre og liv der hjemme.
Det sikre merke

er måltrosttoner OR stær og lerke
som alt er fremme.

Og vårbud runger
fra glade unger

med kinner røde og kjoler skitne.
Men heggen, heggen,

som står i flomvann til langt på leggen
er hovedvitne:

30.

svariliJg for at samohge ·som deltar kommer
opp på fjdlet og tilbake til Oslo.

.august: .

Sybktll- og bus'stur til Døves Sportsklubbs
hytte på Sko:Uenudåsen. Aale rom vil bnuke
sykkelen opp til hytta, møter ved Majorstua.
Pastor Hammer Sika1 være «ma'Ster» og skal
kjøre i s.pissen på Slin nesten Hunkende nye
unotoi-sykkd. For d·e rom 'syne6 det er for bry
S10mt å sykle, er der ordnet med buss, som
starter fra Døveforeningen. Helge Martinsen
sblJl sørge for at vi ,ikke swlter deroppe (vi
tror det blir potetstappe og pølse - h<ln er
så glad i det).

Å, hvor jeg husker
dens hvite dusker,

dens lette duftsne blant grønne busker.
Den pynter stuer, .

men virker vårligst i skyggeluer
på unge slusker.

Og den blir båret
til pryd i håret

av unfie jenter Ined hver sin frier.
De gjør seg søte

for unge slusker som de skal møte
på kjente stier.

Og duften, kjenn den!
Den fyller grenden,

den fyller landet og hele luften.
. Hei, hypokonder!

Kom ut og kjenn hvor all våren ånder
i heggeduften !

Herman Wildenvey

~-----~
75 års jubileet
i De Døves Forening7 Oslo_

I store trekk er nå linjene tr:wkket opp for Os
lo Døveforenings 75 års jubileum. De forskjellige
f,ester og utflukter ViiI strekke seg nesten over et
hailvt år ,fond:ler formannen i hovedkomiteen,
A.N. Haukedalen, oss. V,i tar arrangementene i
tur o.g o0den:

25. mai '2. pinsedag:

Fest på feriehjemmet «Skaug». Medlemmer
av Arvika Døveforening kommer på besøk
fo.r å delta i festen. Formann for festkomiteen
er Sverre Lindquist.

21. JuniZ:

Buss-tur til Norelje.M. Bernt KjøHeberg er an-
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21. n'ovember:

75 års jubileumsfesten, som holdes i Ingeni
ør,enes hus. Og ved denne fest skal pastor
Hammer være arrangementsformann. Hauke
dalen håper at s.amr1ige $10m er med i de for
skjellige komiteer v~l arbeide «øver evne", så
alt kan bli best mulig vellykket.

z.

De døves øøpin up··?!
Vi 'brakte i fo,rrig,e nr. en notis om ,en døv og

stum pike ,j Australia som er blitt en kjent foto
modell, Jean Mary' Maley. - Sid,en dengang ~r

hun kommet nil London, og hun er nå allerede en
av storbyens dyknigste mannequiner (sådan som
viser ,f,ram nye kjolemodeller).

Jean Mary Mal,eyer blitt regnet som en av Au
stralias vakreste «pin up»-piker (sl,ike som Wlg
karene liker å ha biMe av p'å h}"bdell). Hun har
gyllent hår, grønne øyne, honning...farger hud og
en fullkommen skikkelse. Huner født døv, men
har lev,et i håpet om å bLi hørende. Hun fikk høre
om en dyktig am-emkans!< øre-spesialist, og hun har
i l:mg tid spart for å kunne .reise til ham. I denne
tiden har hun både vært fotomodell, solgt pro
grammer i en klino - og vært vaskekone. Men
så f.or en tid siden fortalte en aJUStralsk spesialist
at det ikke var noe håp for henne om å blli høren
de. Hun hesternte seg da for å reise til England,
eg der begynte <hun å utdamne s,eg til dameskred
der. Men her ble hun »OIppdalget« og fikk lov å
forsøke seg som manneqUlin. Nå er hun altså en av
de stor;e mannequiner ,j London. Hun er ba.re 19
år gammel.

Jean Mary Maley har 3 stor,e ønsker for sitt
London-opphold: 1. å bli en stor mannequlll (og



dett,e er hun allerede bI,itt). 2. 'å: se dronning Eli
sabeth. 3. å få kaste en snøball! Hun har nemlig
aldri sett snø i Austral,ia.

Delt er kanskje vanske1i.g for henne 'å få anled
ning ti.1 å kaste s;nøhall i London. Her vil det kan
skj,e være på sin plass for de døve norske ungkare,r
å inv~t,ere henne til })snøball-~r~g« her i landet. 
En eneståonde sja'nse - hva?

Vi har sendt dans.k «Døvelbladet», som har et
flott hilde av }ean Mary Mal,ey i sin april-num
mer, fo respøl1Sel om 'å: få låne klisjeen i Tegn og
Tale. Hvis Ieserne ~kke finner bildet 'her i bladet i
r.ær framtid, må derfOJ' gru"men være at redak
tøren for (,Døvebladet)} ønsker å beholde piken
for ~g selv, i hv,ertf.all .klisjeen. Vi håper at han
ikke er så egoistisk.

Årsmøtet i Østfold
Østf.old Dø,~efOl'eni;n;g holdt år.3møt~ i Salps

borg 15. mars. Til stede var 19 medl·emmer.

F.ormanillen, Odd Lohrmann, åpnet møtet og
0llilket vlelkommen. Før majll gikk ov'er til dags
ordene.n, mintes forrnannen ,et av for'2'.n;ingens
ivrigste medl0.mIDer, Hjalmar Laurits'2n, MOi:'s,
8'om var død side.n siste ån.møtR. Laurits,en var
alltid å s'e på vårle møt2,rog samme.nkomster,
alltid smile;nCLeog i gcdt humør. Tal'3,ll påhør
iles ståJende..

De.fI8tt<er hLe CLe vanlige pos ber behainjlet -
åIisbe.retlning, .ægruskap og valg. Arshe.retningen
ble lest opp av forID!a:n.n.en lOg godkj.e:nt. Regn
skapet ble lest opp av kaS'sleær,en, Magnhild
_1J:.arlinse.n., og godkj,e:nt. V-ed valg-et ønsket for
ill)annen avløsning, men eLa ingen av de anJr'e
naCLde lyst til å ta irrKJt valg, gikk Odd Lohr
ma;n:n med på å fmtslet'te et år til. Som varafor
mann ble W.ilbert Martinslen gjenvalgt. Kas
Slel1811e;D fraba s'eg oos'te.:mt gj,e:nvalg. Som ny
kas81el'ler bk~ ETling PetlJ8X1slen valgt. S€kretæ
I'8,l1" Sv,a;nhild And:.æslen, ble gj'envalgt. Kir
sten Ov.e.s-e:n ble valgt til s<tyæmedle.:m., med
Ragna Ha,ge:n s,om supplællt.

Deretiler ble det gitt opplysning om hvor
for 'et hyttekjøp gikk i vasken. Stikk i strid
med avtal'8 gikk mannen som eide hytta, og
s,olgte den til -e,n anruen før tidsfr.isten var nte.
Vi var kl:ar til å betale og undel'tegnoe kontr:Cli~;;:

ten. - Det ble he:nstilt til medlemmene å være
oppmerksomme !Og gi .styn;t be.skj'ed nå.r de
får vite om hytter som ,er til sal:g.s.

Det bLe vide;r:e bes'temt å ta ,en buss-tur til
Askim 26. april, i .furbi.ndels,e med et møte som

irtefr!im;mii~ll~iihefj!~,hSli,l~jffMiTilttei1lt~iifi$11lii'l$iiiIT'I'eRIlIne;nIITh't'ki1~

~ 1- ~I Persona. la. I
~~IU{;IJIIW:;;NJI~J~!JKft:lJIIw;.lJIII~!!I~!tæ:;:llJIæ:;;u!!~J~~~

FØDT

Vi ku.nne ikke lenger vente,
og alle venner og bekjente
skai 'uite: Vi har fått ei jente!
18. april dette hendte.

Marta og Thorbjørn Sander.

FORLOVELSE

er inngått md'lom frk. Borghild Birkenes, Fosse :
Har,cianger, nå Hengen, og hr. Per Sikko, Sjøv,egan
i Troms, n'å B.ergen.

50 AR
Magnus D,eiv.est.ad, Førde i SlUI;nfjord, fyller

7. mai 5(J år. Han eT ~n ivrig sjakkspi,Her,og
han har bt a. vært med å stiJ"te en sjakklubb
på hj<eillstedet.· Han h.a.r også vært en av de
fEttiglste bid,ra,gpytere i Tegn og Talle i mange 'år.

DØV FORFATTERINNE

Michdine P.eyrebonne heuer en ung døv fransk
dame. Hun har gjort seg bemerket som forfatt·er
inne, og hun har nå gitt ut sin 3. bok, en roman
som har fått nittelen «Les Conrrehand,i-ers». Vi går
ut fra at det er en kriminal-roman.

MANGE KUER
Etter hva det amerikanske Landhruksdepane

ment har regnet ut, var det ved begynnelsen av
1953 845 millioner kuer i verden. Dette vil s,i at
amaUet kuer øket med ca. 2 % det siste året. Det
har aldri før vært s:å stor kv,eg'bestand som nå.

vil bli holdt i Oerrtralkafe'e,n. Mukg,ens blir det
gudstj'en8-ste i ieXl 'kil-kre der.

K.onbn~e:l1tlen bLe forhøy,et til 6 kroner året
for ,ektJepar, kr. 4.-- for <enkeltmedLemmer 'og
kr. 3.-- for e:nlce.r.

Da fOJ1eni,ru~en i år har 28 åns jubiLeum, ble
det be.sluttet å holde ,en feS't på Larkoll<en, 'om
mulig i !Slutten av august. Sekr,

Maskinarbeider

Skibsreparasjoner

Jernkonstru ksjoner

Afs MOSS MEK. VERKSTED
MOSS
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Ba.rometer for 5-kronerullingen til ga.mlehjem for Øst-Norges Døvekrets

100 %
SkienVestfoldDrammenOsloHamar

.. _--

30

24,3

O O O

100 %

90 % 90 %

60 % 60 °/0

40 % 40 %

10 % 10 %

20 % 20 %

0 % 0 %

50 % 50 %

80 % 80 %

70 % 70 %

På vei til topps
Vi kan i dag bninge de fønste resultatene av 5

kronemld1n.g,en til gamleihjem for 0stilandske dø
vekrets. Som det v~l hamgå av skjemaet, er det
bare to foreninger som har gitt livstegn fra seg,
nem'hg Os/lo og Drammen. 05>10 har til nå nådd
24,3 % av SJin kvote. Drammen ,leder fint med 30
%. Nå 'spørs det om Drammen fortsatt kan be
holde sin leder'sti~'ling.

Vi spår o.g håper at de andre foreningene vil
sette ailt inn på å ta Drammen igjm. Men stem
v;Lngen i Drammen er fin, flott, så det gjelder å
heng,e i.

A'ltså: Ut med femmeren, jo før jo he'liler.
Sekretæren.

f flUe, Svetiruung Tinnes 'Og frue, Bernt KjøJleherg,
Olav V/ik, Nil1s Nihen og fme, Ole Reinemo, Olav
K-ri:stensm, Aagot Blingsgårci, Kristian Rød og
fme, Jens Jacobsen og frue, Arne Han:sen jr., Ja
cob Maureniusson og frue, Lise Gårder, Dagny
Bjdland, Magnhild Gr,inciailen, Ole Sundet og frue,
Gunhild Trøa, Harald Bølstad, Reidar Iversen og
frue, Sigvart Vold og frue, Han:s Ultvoot og frue,
R'agnva1d Norosveen og frue, Helge Martinsen og
ftue og Laurits Lore-nes,en og frue.

Vi minner om at alae må betaIle tiI sm egen fo-
remng. Se:k.r.

Lars Å. Havstads Minnefond

I Drammen har følgende betatt: F'inn Johan
sen og frue, Nils Frydenlund og fme, Gunnar J a
kohsen og fme, Ragnar W'O:lt1, Anna Nyork og In
ger-Lise Herilofsen.

I Oslo: AH Melgaard, Ragnvald Hammer, Hå
kon Zapffe, Peder Andersen og frue, Am·;: Hen
r,iehsen og hue, Ol.e Da:1en og frue, Ola Moon og
frue, Magnus Haugen og frue, Bina Christiansen,
Ole Rogst'ad og frue, RonaJ1d Landiberg, Hel,ene
Trå"eth, Birgit Tråsetlh, Kristian JohanneiSen og

,sis-te av.regning var pr. 3. februar d.å., og er
tatt inn i nr. 4 av Tegn o.g Tale. Den v'iste at fon
det var nådd til kr. 3.320,57.

I februar kom delt ikike ann noe. I mars er kom
m.et:
20. mariS kr. 5.- fra fm Eva Ho;lml$en,
22. mars kr. 5.- fra fru Chril'>uine Fal<Sen,

27. mars kr. 5.- fra hr. Leif Johnsen.
Tilsammen kr. 15, så vi nå har nådd kr. 3335,57.

Hjertelig takk.
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H. Dahl.

Tegn og Tale
utgis av Norske Døves Landsforbund.
Bladet utkommer 2 ganger i måneden
og årskontingeuten er kr. 5.-, som be
tales forskuddsvis direkte til bladets ad
resse, 1I1øllendalsveien 17, Bergen, post
gironr. 13691, eller til kommisjonærene.
I utlandet k03ter bla.det kr. 9.- pr. år.

Redaktør: Thorbiørn Sander
Forretningsfører: Døves Tryk/';eri A.s

l{ommisionæreT:
Ole Reinemo, Døveior~ninge.l, Sven

Brunsgt. 7, Oslo.
Nils Gjerstad, Hollendergt. 9, Bel gen.
Håkon Hj. Otnæs, Innherredsvn. 86 a,

Trondheim.
Jørgen Klovning, Vaulen pr. S ~avange .
Finn Johansetl, Skippergt. 32, Dmmmen.
Kåre Høgfeldt, Boks 21J., Kristiansand S.
Wilbert Martinsen, Skolegt. 65, Sarpsto; g.
Johan M. Dahl, Solbakken, :Moelv.
Andreas Kallevig, KvaIavåg pr. Haugesund.
Olav Haug, Herøya skarep., Porsgrunn. I

I
Olaf Foss, Rusåga, Helgeland. .
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filmeT fra døv,esJmlellJ3 BolTe 'og Holmestrand,
og .fra Hj1emmet for Døv'e, N'o:rdstrand.

Daglen "etter, 1. mars, vw eLet glldstje;nelste
med nattverd <Og bar'ilJeCLåp i Hamar Yngling,e-
foOJ"eJJ.ing. Gu. Ru.

Foredrag OIll arvelighet
I He:r@eJJ.s Døv'8forenmg var æet 10. april

menighetsafte:n. Pastor Stu,el,and holdt ved an
Ledningen et me@et interes.sant ,og populært
fOIledrag om arvelighet 'og al"VIel{)'Vle;r:ue. De s,om.
var til stede, fikk b'er svar på mange ting 'som
de har gått og spekuloert på og disktltert s'e:g
imeilom. FOJ:'le.draget vil bli avsliuttet l8Jl annen
kv,eld, sammen med framvisning av lysbilder.
- Vi håper at dette eT innLedning'en til hste
f'OiOOdragskv1elCLe;r i foren~ng,en, f.eks. €n gang
.I'IlJånJedlig, i tiden framovoe;r. Det kan kanskj,e
bli vans:kJelig å fi'IllIle pop'ulæl'e :ellillcel", men d,et
kam. v,el la s'8lg gjøre å vel@e en komite til å
a:rbeiCLe med dette. Komite,en kan da for en stm
del sikktert fin:ne emner v1ed å unCLe,rsøke hva
medlemmene gj,er;r:ue vil ha greie på. Sådan virk
slomhet vil,sikkert få stor betydning fo.r både
de ,en1relbe medlffill11lel" og fore.ningslivet. Pa
stor Stue1aalds fOliedllag ,om arvclighet har sik
l"ert gitt medlemmle.ne mersmak.

Vled :s.amme ;a;nledrrimg ble det lltloddet en
CLel gj1ensta:ndcer til inntekt for unc1erutviklet'e
land.

Det har v,ist seg at enkelte har trodd at inn

samlingen gjald't en minneste~n over La,fls Havstad.
Detite er sdvfølgelig en stor mi ,forståelse. Men
det kan vel ikike være mange som har stått i den
tro. Fondet er sem kjent et utdannelscsfond, hv~s

renter er ber,egnet p'å 9pesielt begav,ete døve gutter
og jenter. Vi håper jo å n.å kr. 20.000,- en gang
selv om det går s,e'Dt. Og vi oppgir ikke håp,~t om

at .det en og annen gang kan komme også noen
større bidrag. Men vi ta.r med takk imot også gan

ske små.
0:;,10, Pi:lestredet 61, 31. mars 1953.

Ramar og Omegns Døveforening holdt sitt
årsmøte på Kafe Minerva lørdag 7. februar.

Da det i'~ke skulle være valg i år, ble møtet
fort og gr,eit ;avvildet unCLer l,edels,e av forenin

gtens forma;n;n, Johan M. ,Dahl
Sty,æt består av følg,ende: F,mrna.nnJohan

M. Dahl - s'ekrl'2'tær SVien Targ,er.sen -- kas,
serier Fanny Johans,en - iStyr-em0dllemmer:
Dina L1en og Ragnvald Hange.nholen.

Og så haCLde vi igj'e:n f'est pi Døv€S Voel lør

dag Z:S. febru:ar. Vi var ca. 35 dø~'2 som v:3.J'
til stede. Pastor Hammer fra Oslo n,·)ldt et lll

tereJ9sant foredrag, om mi1sjo,næren og forsker,en
David LivingstollJe. SeiDJeTle viste han fram n,:::<e::l

HalD.ar-nytt
Lørdag 31. januar hadde vi besøk lav her

Dene Finn J,ohansen og Gm1,ll;ar J aoohs,en fra
Drammen. De hadd,e med seg filmer fra fo:r

sikj<ellige 1eiæT som oyske Døv,es LandsfoT
bu:nd har arrangert <1e siste årene.

Be.stYII8TimiIl!elIl på Døves Vd, frk. Røssum,
fi~kk for anLedniIlJgJein i stand 'en hyggelig fest,
hv,ortil hun ~nv:itleTte døve fra Ramar og omegn.
Der ble serNert deliEgesmørhrød og sjokolade,
'kaffe og kak.er, hvo.retter filffiRlIl,e ble framvist.
De fleste u:n.gdommer som var til stJ?de, hadde
vært med på de forskjl8llig,e leiæne, så det var
dobbelt .mO'rsomt for dem å få se filmene og
fåfris,koet opp minUler fra ,1eirlivet. "Neste
gang ,(Let blir l,e:ir, sJml jeg væ.re med ~gjoe;n", sa
den ,en'e ,ettelr de;n,a;ndre. - Jeg er VlSS p1. at
srunmenleir.ene er p'opul~re bilant den .dØiVe ung
do;mmen i :La.inJc1et. Der kan c1e komme sammen
og ,drøfte felnes pwbiem:er, og kameratskapet

blir, styrmet gj,e,nnorn lek og idrett.
Takk, Gu:nsnar Jaoobs,en og Finn Jollans,eiIl,

for at <1ere ko.rn. med filmene, og takk, frknr.
R,øs!sum 'og Skog,en, for d'ell- hyggelige aften!
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':DøDe6 IDRETTSVERDEN

Døve-idrettslag på HaInar'?
I Vin'be;r1e,h.'""'en€ for 'døvte, iOi31::J i slutt,en av

februar, v;ax dret ikke mindre eIlJn 4 delta,kere
fra Ha.:roo;r-distri1.'iJet. T.o deltok i spesi'elt hopp,
1 i spM;i""lt lanjg.l'en:n 'Og l i slalåm.

Det blir f1.el1e og f1er-e idætts-interesserte
døvle lu,ng:dommI8tr i 'Hamar 'og om€gn nå, (lg man
begyninJe,l' 6.å smått å isnakk,e om å stJift·e et
id.TIE~tt.slag for døve. Det ;vil da bli dIet 5.
døVlei,dJ.'ettsla.g i Land€t. au. Ru.

Oslo-fotball
8. april holdt fothæl:lgnup-pen i Døv·es Sports

Uuhb, 0s.10, meJd1emsmøte, Frammøtet var ikke
særlig godt, fo,rta1te oppmannen, Kåre Arnesen,
oss. Men vi var enige om å fortsette - gutta er
fremddelS ,ivrige eg intel-"eI$l$erte, og sdv om vi er
«gamlle:» så er det jo så æt vi driver med fotba:H
for å f:å «enSiUnd sjel -i et sundt legeme». Kå.re har
også spurt n~rende om hva de synes om saken. Og
han fikk den beskjed at de hørende synes det er
morsomt at døve deltar i fotball. --,-- Bare fortsett
med forhælI formOl$jonens skyld, selv om dere er
«gamJe». Fo:tibail er leik, og noen må ta.pe - ta ikke
hensyn til ta.pene!

Som oppmann hadde Kåre fått en henvendeJse
fra Bergen om en ut:taikningskamp i Bergen mot la
getder. Det gjældt 'å ta ut de 11 s>pill1ere som skul~

de representere Norge l Bryssel.. M8Jn Kåre så seg
ikke li stand til å beviiIge noen reise ti,l Bergen, på
grunn av pengemangel. Turen ti;) Paris i fjor var
dyr, - hare r.eiseJUt:g.iitene kom på 4.200,- og av
dette beløp er det fremdeles et restbeløp som ik,ke
er hetait. M·en han håpet at bergen5erne kan få
anl.edning til å komme tii:l Osilo, og da skal det bli
alle tiders utta"kl1Jlngskamp!

Planer for se!5ongen?, spur.te jeg. Jo, vi har fått
mange henvendelser 001 priva'tkamper men
vi konsentrerer oGS i første omgang om kretskam
pene. V.i fikk 5 pointJs p,å 8 kamper i fjor høst, og
yi har tenkt å forfø:l'ge SJuksess.en. Så lenge vi ikke
bl,ir jumbo, er det jo bra. Vi har fått en rekke hen
veTlJdeilser fra unge ,cl.øwe gutter om å skaffe dem
hybiler, for de vi.l gjerne td Oslo for å spille fot
baU. Men .hy:bler er desverre ikke å få i «Tiger
staden Oslo». Kå'r,e sa at hvilS han .ikke var gift,
vi:H.e han gjerne ligge p.å gulvet for de unge gut
tenes skyld - for å styrke fotball-laget - men
kona er ikke særl1,ig begeistret for en sådan plan.
Han måtte «droppe» det hele.
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Laget blir fra mål td ytre venstre. Heilge Grind
ha:ug, Bjørn WilheJ:11l1Sen, Ei'Vind Hegstad, Kåre
Arnesen, Gunnar Løvskeid, Per Melie, Helge Mar
tinsen, Trygrv,e Hammetiborg, Eg,a Lihoh, R8Jidar
Mathisen og Frits Venner - en bhnding av snek
kere, fdmfotografer, journalister, sekretærer og
«nordiske mes.rr·e». Går det godt? - V,j håper det.

Z.

BRYSSEL~NYTT

Der vil bli offisiell motta"kels-e for alle deltakere
hos Brussels borgermester lørdag 15. august. Bare
deltakere og ledere får innbyd-e1se til denne mot
takdsen.

Avs,lutningsfesten v,il Mi holdt på Brussels stør
s,r·e hQtell, hvor det e.r plass til 2000 fest-deltakere.

Under oppihold..et i Brussel v·il alle deltakere og
kdere .få reise fritt på byens sporvo'gner.

DØVEIDRETTEN I TYSKLAND

Det }tyske døveid'rettsforbund {Vest-Tyskland)
har hele 44døveidrettslag under seg. Av disse er
det fler·e kegle~klubher. Den støl-"Ste klubb er
svømmeklubben i Berlin. Den har 152 mannllige
og 113 kvinnelige medlemmer. Deretter kommer
Siportskl.ubben i Hamburg med. 96 mannlige og 60
kv.innd-ioge medlemmer. Det samlete antall aktive
idrettsmenn er 1263 og ~kvinn.er 503. (5 klubber
er ikke regnet med.)

Kronerullingen
Fondet er nå i alt på kr. 3.026,13.

Hans Lie har betalt kr. 2.-, og utfordrer: Lars
Markegård, Finn Gjøen og Asbjørn Kjøsnes.
Harry Stene har het. kr. 2.-, og uefordrer: Sven
To I"ge'f1Sen, Per Ha.u:k:l;ien og Anne Grimstad.
Birger Bf'eite1ig har het. kr. 2.-, og utfordrer:
Annlaug Kvarme.
HeLge Kjø'Heberg har bet. kr. 2.-, og utfordr·er:
Eaj,f Ohna, EQ",a Nj,16en og R.ei:dar Einerno.
Norva:1d Eikenes har bet., og utfordrer: Martin
Virres, Einar Jacobs.en og Ottar Dahløy.
Anne Grimstad har het., og 'lltifo~drer: Kall1 0ste
bø, Solbjørg Normann og NyJfrid Grimstad.
Ei:l'Lf Ohna har bet., og utfolidrer: Gabr.ie1 Rafoss,
Wirr:bert Martinsen og John So:lbø.
Annlaug Kvarme har het., og ut1fo-ridrer: Aud Pe
dersen, A. M. (Haug) RaJos6 og ÅSle Hansen.
J akoh Hoverstein har bet.
HaraJld Bø'lsta:d har het., og urf.: Finn Nyberg.
Johan Larsen har bet., og ud.: Yngvar Olsen.
Jens Jakobsen har het. kr. 5.-.

Leif Johnsen, kasserer.



.cars Hansen

Konfeksjonsfabrikk

KRISTIANSUND N.

Jeg sender Dem gjeme

kataloger over

D. B. S. sykler,

TEMPO motorsykler
og spesialsykkel

med hjelpemotor

Norges største
sykkelfabrikk.

550 arbeidere og
funksjonærer.

Inn-Trøndelag Skogeierlag

STEINKJER

C.Lund

Dampskipsekspedisjon

YRONDHEIM

S. Pettersson

Manufakturforretning

Molde

JONAS 0GL/END ' SANDNES

Norsk Tre og Finerimport A.s
;

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

Utenlandske Tresorter
Finerer, Kryssjinerer, Sperreplater

Ski-emnel

Filial i Stavanger

Brødrene Ulveseth A.s

Murmester og

Entreprenørjorretning

Tornøegården - Tlf. 17201

BERGEN

Lauritz Myrebøe A.s
Sild- og fiskeeksport

ALESUND



Frant:Hegg
Handelsgartneri

LIER. Telefoner 6169- 6179

Jacobsen & Hielms Bokbincleri
Inneh.: Ragnar Jacobsen

ø. Vollgt. 6 - O s l o

Tlf.: 41 45 06 - 41 64 74

f;

Bruusgaard Kiøsterud & CO.

DRAMMEN

Telegramadresse : »Brusgards«

Sentralbord: 5490

ALBERT BØE
Etabl. 1886 . En gros og en detalj.
lem, jemvarer, malervarer, bygnings·
artikler, støpegods, rør, kraner, pum·
per, sagbruksrekv., sportsartikler, lina·
leum, tapeter.
LARVIK

ORAS
Oslo Rørleggerbedrift A.s

ø. Slottsgt. 29 . O S L O

Telefon 33 6890

Sarpsborg og

Oplands Kreditbank A.s
Aksjekapital og fonds kr. 3126000

AUTORISERT VALUTABANK FOR

SARPSBORG OG OMEGN

«Store forhold»
De Forente Stater er et fantastisk land. Enormt i utstrekning
- fra norsk klima i nord til tropisk klima ug evig sommer
i syd. Et rikt og velutviklet hjem for over 160 milliuner men
nesker. Når det gjelder industriell innsats, vet vi jo fra krigens
år at den kan nå det eventyrlige. Det er klart at et land som
USA er på praktisk talt all e områder en "gullgruve" for han
delens menn, vitenskapsmenn og andre som ønsker å fornye
og utvide sin interessesfære, og skape grobunn for framdrift og
bedre og rommeligere kår i eget land. En kan derfor med rette
si at De Forente Stater - som i pionerenes år - fremdeles er
det forjettede eventyrland som lokker med sine enorme mulig
heter. Det er bare den betydelige forskjell at i våre dager er
emigrasjonen ikke lenger enerådende. Flere og flere nytter
nå høvet til kortere reiser, forretningsreiser og besøks
reiser og nyter på den måten i like høy grad godt av even
tyrlandet vestenfor Atlanteren.

E N LE N G E RES J ØRE ISE E R H V I LE, H Y G GEO GRE KRE AS JON



Kronprinsens gate 3
Telefon 41 5870

Oslo
Elektrotekniske konsulenter
Elektroteknisk laboratorium

H. Sundems Bokhandel
«Sundemgården'), Storgt, 12

Bøker . Papir . Foto

BODØ

Meteor MagasinkoIllfyr

Utnytt den strømmen De betaler
for. Hurtig koking med 500 W.
Alltid ferdig til bruk Lunt kjøkken.

M. A. Engmark Storgt. 51 - OSLO

A.s Norsk Fjærfabrik
Fjrer- Dun

Gbteborggt. 33. Tlf. 370106

Rens og farg hos fagmannen

Gusta.v Nestin.g
Fabrikk og kontor:

Ohr. Kroghsgate 60 . O S L O
Tlf. 41 33 79 og 42 21 84

Å.STønsbergReperbane

TØNSBERG

Fredrikstad Montering Co.
& Metallstøperi A.s

Tlf. 1494
Fredrikstad

Glommens mek. Verksted A.s
Etablert 1898

fredrikstad

Ingeniørene

NISSEN og von KROGH

+

Titlestad & Hauger
Prinsensgt.2

OSLO

Blomsterha.llen
TØNSBERG

TeLefon 2229

Seeberg fE Nielsen €ld.
DRAM:MEN
Telegramadr. "Seeberg"
Tlf. 3390 . Etablert 1861
Skipsmeglere - Spedisjon

Christen Smith & CO.
H. Heyerdahlsgate 1
OSLO
Telefoner: 41 6571 - 41 64 15
Telegramadr. "Chrissmith"

Ingeniør Cfjr. F. Grøner
M.N.I.F. tekn. konsulent M.T.K.F.

Dronningensgate 14, Oslo
Telefon 42 01 81 - 41 66 67
Telegramadr. "Ceefge

Vannkraftanlegg· Industrianlegg· Betong. Jernbetong

Hans H. Knutsen & Co.
Norske smalfilmappamtm'
H. H. K. 16
Kongensgt. 15 - Oslo
Tlf. 41 51 33 - 68 55 65

Aktieselskabet

Tofte Cellulosefabrik

OSLO



,".lELL liNE
OLSEN & UGELSTAD - OSLO

Direkte linjer:

Great lakes/St. lawrence . Skandinavia

Great lakes/St.lawre~ce . Storbritannia/Kontinentet

~JALMAR BJØRGE
GENERALAGENT, SK .... NDINAVl"

HlUON 41")0· KIll.KEGATE N H{16118 • 0$1.-0

A. Groth & CO.
Spesialfabrikk for

Lommetørklær og preserver

Halden

Telefon 3399

Erik Wøllo Als
Kolonial en gros

Konnerudgt. 36 - Tlf. 2990

DRAMMEN

Skogbrulc

Jordbruk

Tresliperier

Sagbruk og høvleri

Cellulosefabriklc

Papirfabrikk

Mathiesen-Eidsvold Værk
BØN

Olav Ringdal
Skipsrederi

OSLO

A.s Kistefos Træsliberi
Drammen - Etablert 1889

Produksjon:

30 000 tonn

tremasse

A.s Framnæs Mek. Yærkstecl
Skipsbyggeri og mek. verksted

Telegramadresse: (,yærkstedet»

SANDEFJORD

Døves Trykkeri A.s Bergen


