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Landsmøtet står for døren

Det er tre ål-siden siste landsmøte ble holdt i Bodø, og et nytt landsmøte står
for døren. Den:q.e gang er det Telemarks hovedstad., Skien, som har fått æren av
å være vertskap, og det er første·gang et landsmøte blir holdt i Grenland. ,

Dette landsmøte er det Il. {rekken og vil sikkert ikke bli mindre interessant
enn de tidligere. Sakslisten viser nemlig at der i år er innkommet" betydelig flere
saker til~eh.an<:lling,.enni ..Bo.dø. EIere av dem inneholder en g9d del "krutt", og
vil sikkert bli gjenstand for en størredeh''11:t.

Fra alle kant.er av vårt vidstrakte land kommer der representanter for å ta
del i forhandlingene, og felles for alle er gleden over å treffe sammen med lederne
fra andre foreninger, gjenoppfris~e minner og høste nye impulser. Selve saks
forhandlingene vil sikkert bli" drøftet i foreningene" før landsmøtet, og vi kan gå
lit fra a~~epr~s~ntantenemøter vel forberedt til landsmøtets forhandlinger. Men
det er ikke bare representantene som ser fram til landsmøtet m.ed forventning.
Døve i alle aldre stevner dit.

Et landsmøte er stormønstringen av landets døve og ingen stevner trekker flere
deltakere enn nettopp disse landsmøter. For døve som bor ensomt, kan de ikke
vurderes høyt nok. For russe betyr det nemlig meget å komme sammen med skjeb
nefeller fra forskjellige kanter av landet, det betyr noen dager ut av isolasjonen.

I forbindelse med landsmøtet blir" der avviklet døvemesterskap i fri-idrett og
sjakk. Iler vil det by på mange spennende oppgjør, og det blir kamp før man får
kåret seierherrene. Da der i Bodø ikke ble arrangert idrettskonkurranser i for-
bindelse med landsmøtet, er det gått hele 6 år siden vi hadde gleden av å se våre =
idrettsgutter og -jenter i kamp om mesterskapene i forbindelse med landsmøtet. . __"""

I hvert fall vil landsmøtedagene i Skien bli begivenhetsrike dager for landets _
døve, og de som reiser dit, 'vil sikkert ikke angre det. Kan vi så bli begunstiget
med godt vær, skulle alt ligge tilrette for et landsmøte av de store!

-
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Norske Døves Landsforbund 1953-56

Av og til føler vi d.et som hjerne
kassen vår er en sil. Meget kommer
inn i den - men det meste renner
ut igjen. Og så må vi si til oss selv
og til andre: "Dessverre, det har
jeg nok glemt".

Det er sikkert at vi glemmer
mange ting. Ofte er det bare små
ting, og vi risikerel· ikke mer enn å
få et straffende blikk fra k.ona
fordi vi har glemt å kjøpe brød, f.
eks. Men det hender jo at vi glem
mer de store tingene også.

Har du noengang gått på en
kirkegård og lest innskriftene på
gravstenene? Det har du sikkert.
Og da har du nok kommet over
denne innskriften: "Gjemt, men
ikke glemt", eller "Du glemmes ei
av dine". Ja, slik står det. Men den
ustelte og gjengrodde graven ropte
om at den som lå der var glemt.
En gang var nok inskripsjonen al-

Når vi ser på den periode som er
gått siden siste landsmøte i Bodø
for 3 år siden, så viser beretningen
at det har vært en virksom periode
for forbundet.

Jeg skal ikke her komme inn på
de enkelte punkter i beretningen,
da jo denne skal forelegges lands
møtet. Men etter det jeg kan se,
har det vært et virksomt styre
som har fungert i denne periode og
at det har samlet seg om de for
skj ellige saker. Vel faller det stør
ste arbeid på arbeidsutvalget som
i denne periode har hatt sitt sete i
Bergen, og det er da riktig at disse
får den ros som de fortjener for
sItt arbeid i forbundets tjeneste!
Men la oss heller ikke glemme at
saker av viktighet ikke kan løses

. uten de øvrige styremedlemmers
medvirken. Det har altså vært et
samlet styre som har gått inn for
å løse problemene i fellesskap.

Jeg har hatt det inntrykk at
samarbeidet innen styret har vært
meget godt og at de saker som har
krevet skriftlig'e fullmakter, er
blitt ek.spedert hurtig og greitt.

Et forbundsstyre sitter på en
meget utsatt plass, og særlig ar
beidsutvalget har lett for å bli kri-
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vorlig ment - men det er lenge
siden. Eller kanskje bare noen få
år. For du allverden hvor fort vi
glemmer!

Ja, vi glemIner fort - alle sam
men. Verdens liv og travelhet drar
avsted med tankene våre. Noen
glemmer G·ud også. De finnes andre
ting som de tror kan erstatte ham.

N år Gud blir glemt, eller "er
stattet", da får mennesket det
vondt. 'Ti vil gjerne få sende dere
denne hilsenen idag: Clent ikke
Gud! I alt vårt virvar av hendelser,
avtaler, av ting SOUl skal og må
gj øres skal vi ha vår lederstj erne:
Gud. Intet kan erstatte Ham.

Og skulle du ha glemt ham til
denne stund, så har vi en ann'en
hilsen til deg. Gud har ikke glemt
deg! Han venter bare.

Lars Ofstad og,C. Vogt-Svel1,dsen

NILS GjERSI'AD
formann

A.LBERT BREITEIG
sekretær

tisert. Det er jo slik at det ikke all
tid lykkes å gjøre alle tillags, og da
er det jo disse tre som må ta støy
ten. Men den kritikk som i denne
periode er framkommet, er ubety
delig i forhold til alt det positive
forbundet har utrettet for landets
døve. Vel har der vært saker som
det har vært d~lte meninger om, f.
eks. fordelingen av feriefondets
stønad o. 1., men dette er saker vi
skal løse på landsmøtet i Skien.

TORKEL EJKj,ELAND
kasserer

ALF MELGAARD
nest/orm.

HARALD STØRKERSEN

Det har i de siste 6 år vært en
stor framgang i vårt forbund, og
som har gitt seg utslag av flere og
mere arbeidende foreninger. Det
er ikke tvil om at et godt og ar
beidende for~undsstyrehar en hel-



Jdreusko,nkurranser mellom Alm og Bergen Framhaldsskoler.

Et vellykk~et stevne på Alm sk~ole

LILLY FOSS

FINN GRUT LØVIG

dig innflytelse på foreningene og
deres arbeid, og jeg synes i et hvert
fall å kunne k.onstatere at dette, er
tilfelle her i vårt eget forbund, fOI:
våre døveforeninger har i. de- siste
år vist større aktivitet enn før ~

Nye feriehjem er vokst opp,oPP
lysningsvirksomheteil har hatt
større oppsving enn tidligere, og
der har vært et godt sanlarbeid
mellom foreningene og forbundet.
Forbundssekretæren har i den ut
strek.ning det har vært mulig be~

søkt foreningene og holdt foredrag.
Ved den 8. Nordiske Døvekongress
i Finnland, var forbundet represen
tert ved formann" nestformann og
sekretæren. - Landsforbundets
bedrift, Døves Trykl~eri A.s, har
hatt en jevn og solid framgang og
tilgangen på arbeid har økt TI1.ed
årene~ Maskinparken er fornyet
--lok.alene utvidet og der har vært
muligheter for en større opplæring
av unge døve. Det er ikke tvil om
at Døves Trykkeri A.s har en stor
oppgave å utføre - og bedriften
er av uvurderlig betydning for de
unge døve. Fo ~bundets sekretær,
disponent ,Albert Br....iteig., har
hatt den daglige ledelse av bedrif
ten., som således har vært i beste
hender.

Alt i alt må man si at l'~orsl(e
DøTves Landsforbund er en organi-

Forleden dag fikk jeg et tips av
forbundsformannen, Nils Gjer
stad, om at del' skulle avholdes,
konkurranse i forsl~ellige idretts
grener mellom Alm og Bergen
framhaldsskoler ute på prek.tige
Alm ved Jevnaker.

Selvsagt kunne jeg ikke la en
slik anledning gå fra meg, så jeg
satte meg fluksens i forbindelse
med skolestyrer Sæbø med anmod
ning om å få lov til å være tilstede
ved dette stevne. Som vanlig var
hr. Sæbø elskverdigheten selv, og
ønsk.et meg hjertelig velkommen
til Alm. Med store forventninger
satte jeg meg på I-Iønefosstoget fra
Drammen lørdag mOI~gen den 2.
juni, glad over å få besøke Alm
igjen. På rutebilstasjonen i Høne
foss entret jeg Jevl1akerbussen,
men hvem andre sitter ikke der enn
min gode kjenning, -LL\nne-Lise Ry
pe fra Lier ved Drammen, og hen
nes venninne Lillian Thurkerud fra
Sarpsborg. Tro meg, kjære leser,
det var en tilfeldighet og slett ikke
~oe avtalt stevnemøte. (Det kan
vel bli vanskelig å overbevise kona
om dette. ) De to venninner hadde
vært hos en fotograf i Hønefoss for
å ta et bilde til minne om vennsl~a

pet fra skoletiden på Aln'1. - Vel,
jeg er nå av og til begunstiget med
hell, og fikk. altså denne gang et
sj armerende og h.-yggelig I'eisefølge!
- Ved ankOlllsten til A1lll ble jeg
vist inn i lærerværelset hvor jeg
dunlpet 'opp i et selskap bestående
av skolestyrer Sæbø og frue, styrer
Eng og frue fra Bergen, samt den
nye håndverkslærer ved metall
avdelingen ved Bergensskolen, hr.
Skogseide, dessuten ,Alm skoles
lærerpersonale og vaktmester, og
så selvfølgelig Nils Gjerstad. Det
ble et hyggelig gj ensyn, og sil{kert
skal -det være at få steder trives
man vel bedre enn på Alm skole,
noe det store besøk av tidligere ele
ver slruUe være et fullgodt bevis
for. Jeg snal(ket med de fleste av
elevene her, og alle hadde bare lov
ord å si om skoletiden på Alm, En

sasjon som 11ar væl't i stadig vekst,
og forbundsstyret fortjener honnør
for sitt arbeide!

Finn

bedre attest kan ikl(e bestyrer
Sæbø og hans stab få. .

Konkurransen tok. sin begynnel
se lørdag formiddag kl. 10.00 med
60 ID løp. Her ble Harry Jægersen
hest på den gQde tid av 7,8 med.
Bjal~ne '-rømn1.erbakke på ? plass
med 8.3, begge fra Bergen. Været
var surt og kaldt, og der blåste en
lei vind som nok ga seg utslag i
resultatene. Disse må sees i lys
herav. I høydesprang mit. tok
Almguttene revansje og besatte
førsteplassen med fine 1.55 ID, og
det var Olav Espedal som var
mann for dette. Etter ham kom
tre bergensere på 1.50. Høyde uten
tilløp gikk også til Olav Espedal,
..AJm, med 1.25 m. Lengdesprang
med tilløp ble en ny seier for Harry
lægersen på fine 5.36, med Reidar
Brenden, Alm, som en god toer på
5.10. Vi har her to lovende lengde
hoppere som kan drive det meget
langt med spesialtrening i sprint.
Men også mange av de andre var
gode emner, og vi håper at guttene
fortsatt må drive idrett når de
kommer hjem fra skolen. Stille
lengde tok Arvid lVlusum, Alm, på
2.62, med Guttorm I(arlsen, Bergen
på annenplass. Etter en hedre mid
dag og senere en liten middagslur
tok. nlan fatt på dagens siste øvelse.,
skogsløp. Man hadde merket opp
eri løype med røde bånd, og som
kOlltrollposter fungerte følgende
lærerinner: Fru Eng og fl'k. Berit
Fosse., samt internatassistent., frk.
Nora Duenger. Løypa var lagt i
sterkt kupert terreng og der star
tet i alt 18 deltakere. Løpet ble en
stor seier for Reidar Brenden fra
Alm skole, med Gudm. Bratteng
og J-\rvid Musum, Alm, på de neste
plasser. Se forøvrig resultatslisten.
Den forteller om en jevn og spen
nende konkurranse som ble fulgt
med stor interesse.

Lørdag aften, var det "elevaften"
hvor underholdningen ble besørget
av elevene på Alm skole. De hadde
satt sammen et avvekslende pro
gram som ble kalt: Glad ungdom.
La det være sagt nled. en gang: Det
er lenge siden jeg har sett et hedre
program satt opp av døve, og da
det ble avviklet på en utmerket
måte~ skal elevlaget ha honnør for
sin utmerk.ete elevaften.
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En spiker
i granleggen
kan koste en
mann livet

I· verste fall kan dette skje.
I mange tilfeller vil en spi
ker bety stans i produksjo
nen og tapt arbeidsfortjenes
te for arbeiderne og be
driften og mindre valuta for
landet. Husk det når du

LØITEN ALMENNING vanker i skog og mark.

Brødrene Kongsgaarden
PORSGRUNN

Telefon 50 086

Elektrisk ingeniørfirma
Elektriske installasjoner
Elektrisk forretning

Engros - En detalj

Bygningsglass - Innramning .. Alt tilhørende faget utføres

LEIF DYRSTAD
GLASSMESTER
Telefon 359 - STEINKJER·
Telefon 576

GranhellD Boteli
Telefon sentralbord 27

ASKIM

G. o. Johnsen
Kjemikalier og råstoffer

Torggt. l - Tlf. 33 78 12, 33 78 38

OSLO

Ha'mmerfest Bunkerdepot A.s
HAMMERFEST

2 kraner auto-vekter, 100 tonn timen

Kull - Koks - Salt - Sprengstoff

Tanker Mils- Solar - Diesel - Fuel

Telegramadresse: «Bunkers»

Telefon 1859 - Dispon. 1857 - il07

Ove Hosen
Telefon 26 018 - 24 696 .. Privat 26 725
TRONDHEIM

FISK ENGROS

Forhandling av alle sorter

FERSKFISK - SALTFISK - SILD
LAKS og KVEITE

Monrad Gudahl
Kolonial, Glass, Stentøy, Kjøkken
utstyr, Skotøy, Herre- og gutte
konfeksjon
Telefon 41 625 - 41 626
BRUMlJNDDAL

BERKEL~
Tomtegt. 13 - OSLO
Telefon 41 70 03

FERGUSON
Salg og service

Telemark Maskinforretning
Duestien 1, - SKIEN



Finn'JQhansen.

Vi gjengir her resultatene fra de
forskj ellige konkurranser:

60 meter løp:
l. Harry Jægersen, B. 7.8 sek.
2. B. Tømmerbakke, B. 8.3

"3. Willy Johansen, B:.. 8.4
"4. Reidar Brenden, A. 8.5

5. Olav Espedal, A.... _ 8.6
"6_ Harold Nielsen, A ... 8.7
"7. Arvid Mussum A. · . 8.8
"7. Rolf Johansen, B.... 8.8
"7. Guttorm Karlsen, B. 8.8
"10. Lui R. Olsen, A.' 9.0 ."

10. Olav Garberg, B. ... 9.0
"10. Terje I(onst, B.... '.. 9.0
"13. Erling Hansen, B. · . 9.1

14. Roar Pedersen, B. · . 9.2 "15. Torbjørn Tokle, B. 9.3
16. Gndm. Bratteng, A. 9.8
17. Gunnar Sundby., A. 9.9

"

Kvelden ble som vanlig avslut
tet med søskenkjede. Og så var
stevnet over. Det har vært festlig
og stimulerende. Framfor alt hat
det sin betydning at unge gut
ter og jenter som er satt i en sær
stilling gjennom sitt hørselstap har
fått ·komme sammen og' ,har følt
styrken og varmen av fellesskap og
vennskap.

For undertegnede var det en opp
levelse å få være tilstede ved dett.e
stevnet~ og oppholdet på Alm ved
denne anledning vil være et ,kjært
minne! ~ Så tilslutt en ·hjertelig
takk til.bestyrer Sæbø for den
v~nnlige mottakelse som ble meg
til del. ,- Takk fOI- at jeg fikk
v'ære medI'

1.25 Ill.

1.15 ."

Høydehopp uft'illøp:
l. Olav Espedal, A.
2. Lui R. Olsen, A.

Høydehopp m/tilløp:
l. Olav Espedal, A. 1.55 ffi.

2. Olav Garberg, B. 1.50"
3. Harry Jægersen, B .. 1.50 "
4. Willy Johansen, B ... 1.50
5. Reidar Brenden, A.. 1.45 "
6. Gudm. Bratteng, Å. 1.45 "
7. Bjarne Tømmerbakke 1.45 "
8. Guttorm I(arlsen, B. 1.40 "
9. Odmund Brekka, B .. 1.40 "

10. Erling Hansen, B ... 1.40 "
Il. Gunvald Gjerdrem, B 1.40 "
12. Arvid MUSSUID., A. .. 1.35 "
13. Terje Konst, B.. . . .. 1.35 "
14. Rolf Johansen, B ... 1.35 "
15. Roar Pedersen, B. .. 1.35 "
16. Harold Nielsen, Å. .. 1.30 "
17. Lui Røberg Olsen, Å. 1.30 "
18. Torbjørn Tokle, B. 1.20"

oppvarmede værelser, noe vi alle
satte stor pris på i det sure været!

]\tIen det er slik, at uten mat å
drikke,' duger helten ikke! Og
sannelig skulle det noe til å mette
de mange maver, men det viste seg
at også her var betjeningen ved
Alm på høyde med seierherrene i
konkurransene, og husmoren, fru
,Alfhild Hammerstad, og det øvrige
personale på kjøkkenet med frk.
Ester JMyhre og frl(. Gudrun Elias
sen i spissen, hlirdehatt hver sin
førstepremie for den 'gode forplei
ning vi ~kk.

Søndag kveld ,var det festlig
samvær med premieutdeling. Den
ne ble foretatt av Nils GJerstad
'som innledet med å rninne guttene
om den store ;betydning planmessig
trening har for gode idrettspresta
sJoner. Han pekte videre på verdi
en aven god kroppskultur - og
oppfordret guttene til å gå iherdig
inn for idretten. 'Hver og en har da
mulighet for å klatre stadig høyere
opp på resultatslisten ved senere
stevner. - Premievinnerne kom
så fram og ble hjertelig hyllet for
sin innsats. '

Etter premieutdelingen viste det
seg at Almelevene slett ikke hadde

, brukt opp alt sitt program på fest
møtet lørdag. Nå vartet de opp med
sketsjen "Gullgraverne" som ble
meget godt mottatt. lVlen heller
ikkenå var kreftene oppbrukt. Det
fikk vi se etterpå da 5 gutter fra
Bergensskolen og 5 fra Alm hadde
en drabelig tautrekning på plenen
i \ hagen~ Etter to omganger var
det ingen tvil om utfallet: Alm
guttene hadde - bokstavelig talt
- halt 'seiren i land. -- Nå hadde
guttene øyensynlig fått blod på
tann. Utstyrt med puter og bind
for øynene gikk de den ene runde
etter den andre i putekrig, mens
tilskuerne brølte av latter.

Etter en stund med "Siste par
ut" og ,,3. mann i' vinden" ble der
servert solo i dagligstua. - Tross
alt vi }ladde opplevd viste. det seg
fremdeles at det var en stor over
raskelse igjen. Den sørget bestyrer
Eng for da han i en pen tale takl~et

vertskapet for oppholdet og over
leverte et nydelig keramikkarbeide
som var utført av elever fra Ber
gensskolen. Det hadde motiv fra
fisketorvet i Bergen og vil bli en
vakl(er dekorasj on for Alm skole.

Siden hadde Torbjørn Tokle or
det og ga uttrykk for guttenes
store takknemlighet for oppholdet.

Formannen i elevlaget, frk. Tove
Hansen, ønsket velkommen· i en
fint framført tale. Vi fikk så en pro
log forfattet og opplest av Harold
Nielsen. Skolebestyrer Sæbø, talte
om idrettens betydning for. ung
dommen, og nevnte innledningsvis
den største av alle idrettskonger,
Olav Tryggvason, som dyrket id
retten som endel av treningen ved
sine tokter med Ormen Lange.
Han oppfordret de unge til å fort
sette med idretten da den er den
beste fritidsbeskjeftigelse man kan
tenke seg. Det er gjevt å vinne,
sa Sæbø, men vi må også lære å
tape! '~ Elevlaget oppførte så et
par sketsjer 'som fikk jubelen til
å stå 11øyt i taket, særlig 'var Lillian
Thurkerlld ubetalelig Illorsom som
"Stomperud" og burde hatt prelnie
for sin fornøyelige figur.

Senere var det konkurranser i
eggeløp mellom et lag på 4 piker
fra ...L\.lm og 4 gutter fra Bergen.
Almpikene vant stort, og da ingen
egg gikk tilspille, ble det servert
eggedosis til samtlige deltak,ere og
tilskuere. Så gikk. vi polonaise
ID.ed bestyrer Eng og frue i spissen,
hvoretter bestyrer Sæbø svingte
opp med en real vals på pianoet!
Snart fikk bestyreren assistanse
aven elev med trekkspill, og dan
sen gikk over tilje. Gulvet var tett
pakket 'av dansende.· glad ungdom
(og så tI'ådte man dansen inn i de
små timer mens redaktøren av T.
og T. og landsforbundets formann
som anstendige herrer satt i sofae,n
og beundret den glade ungdom.
Uthevet av fru Eng!) Den helt
igjennom festlige kveld ble avslut
tet med søskenkj eden.

Søndag formiddag kl. 12 gikk
fotballkampen av stabelen. Det
hersket stor spenning, og for at
alt skulle gå riktig for seg, hadde
man importert dommer fra Høne
foss. Det var ordnet med heia
gjeng på begge sider, og vi merket
oss tydelig at forbundsformann
Nils Gjerstad var i storform, han
faktisk heiet bergensguttene fram
til seier! Etter en jevn kamp seiret
hergenserne 4-3.·

Om ettermiddagen var det hånd
ballkamp mellom et lag med piker
fra Alm og bergensernes B lag.
BergensglIttene var snille og vant
bare 5-4. Vaktmester Henden og
frue, som også er lærerinne på sko
len, var de ivrigste på Alms heia..
gjeng og på samtlige øvelser. Vak,t
mesteren hadde forresten sørget
for at vi alle kom tilbake til deilige
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På studiereise til Italia
Av Helmer Moe (fortsatt)

Av Napolis mange severdighe
ter var Domkirken interessant.
Her står det praktfulle monument
over kong Andreas av Ungarn,
likeså i Giovania a Carbonora et
skjønt monument over kong Ladi
~las av Ungarn. I vitenskaplig hen
seende inntar Napoli en fremragen
de plass., og dens universitet er
landets eldste. U tallige nordiske
kunstnere og diktere har latt seg
fange inn av den vakre naturen i
N apoli. Vår egen J. C. Dahl malte
hilde på hilde her nede og Henrik
Ibsen skrev sin dystre tragedie
."Gengangere" og "Et dukkehjem"
her. Når man er i Napoli som tu
rist, så må man avsted til Pompei.
En biltur ca. 16 km fra Napoli.
Man får se de rike utgravinger
som har funnet sted i Pompei og
som lar en få et ste'rkt inntrykk av
det liv som utfoldet seg· Italia på
den tid da apostelen Paulus landet
i nærheten av Napoli ca. 15-20 år
før den grufulle katastrofe inn
traff') og da byene Herculomum og
Pompei ble begravet 'under aske
regnet fra vulkanen Vesuv. Til
i 'dag kjenner man til at der' har
vært ca. 50 større utbrudd fra
Vesuv. ~len ingen av dem' kan måle
seg med den katastrofe som fant
sted i år 79 etter I(ristus., den 24.
25.-26. aug. det frylrtelige ut
utbrudd slrjedde som i vid omkrets
ødela land og by. Regnet av pimp
stein og aske an.rettet slike
ødeleggelser at tusener av luen
nesker omkom. Byen Pompei ble
dekket av et 3~4 1/2 meter tykt
lag med stein og aske. Ved senere
utbrudd øket dette til 6 meter. I
nesten 1700 år lå ruinene av'Porn
pei urørt, men så støtte i 1748 noen
bønder som gikk og pløyet over
det tidligere Pompei på et gammelt
hus fra den antikke tid. Det ga
støtet til at der ble satt i gang sys
tematiske utgravinger, og nå dri
ver den italienske stat dette ar-

vasken hennes, og mannen hennes
:fikk. beskjed om at kråka's dager
'slrulle være talte. Mannen lot seg
ikke he lenge., både han og kona
'satte etter kråka og snart etter
endte den sine dager på huggestab
ben. Men for meg var kråka et
morsomt ferieminne.

Har-Ti-et.

beid med stor energi. Mere enn 3/5
av byens område er nå utgravet
og man Iran danne seg et tydelig
billede av det liv som har vært
levet der. Det ble laget gipsav
støpninger av- hulrommene rundt
skjelettene og i all sin gru forteller
disse dødsmaskene om de ulykk.e
liges siste redselsfulle minutter. I
et museum med tre værelser har
man oppbevart og rekonstruert
litt av hva som fant sted v:ed selve
utbruddet i året 79. Går man vi dere
fra museet, får man en tydelig
forestilling om hvordan den an
tikke by har vært. Pornpei må ha
vært en velordnet by, grunnlagt
cirka 600 år f. 1(1". Der bodde
ca. 20.000 mennesker. Flere av
gatene var brolagte med særHge
stener anbrakt i gatelegemet for
fotgjengere. Dype hjulspor vitner
om livlig trafikk. Husene har dels
en dels to etasjer, overveiende
lettbygget og smale. De rikes hus
hadde flotte haver. og søyleganger
og skulpturer i marI.Ilor. Dessuten
har byen vært rik, på teatre og
templer. Men den store attraksjon
var amfiteatret, der 20.000 men..
.nesker kunne nyte synet av gladia
torkalnp-ene hvor sterke menn
drepte hverandre med fOTskjellige
våpen eller bare nevene - og hvor
der var tyrefektninger og andre
fornøyelser. Hele Pompei bærer
tydelig preg av velstand og rikdom ..
Den var en slags romersk~ k~oloni

og et populært sted for det romer
ske aristokratiet som hadde som
mervilla der, eller trakk seg til~
bake etter et stormfullt liv i kei
serstaden. Nå går der daglig auto
buss med tusenvis av turister fra
Napoli til Pompei .. Man kommer
med store forventninger til en slik
severdighet.

Som siste post i mitt severdig
hetsprogram i Napoli., var en liten
middelhavsreise til drømmeøya
Capri, og som var helt vidunderlig.
Det flotte luksusskipet var helt
fulltegnet av turister fra forskjel
lige land. Været var helt strålende
med en forfriskende mild ,middel
havsbris og en behagelig varm sol
fra en helt blå himmel. Til hygge
og underholdning for oss under rei
sen var det grammofonkonsert.
Turen til Capri tok ca. 3 timer. øya
er bergfull. Den høyeste fjelltopp
Monte Solaro er 585 ID høy og faller

nesten overalt steilt ned mot ha
vet~ så landgang kun er mulig på
enkelte steder. Med sine sønder
revne fornler og ruinkronede tin
der byr øya et i høy grad malerisk
slrue. De høyere deler er naken
kalkklippe, men over alt hvor man
ser dyrlret jord., }(an man se dyrke
de sydfrukter, som sammen med
fuglefangst, fiskeri (især koral
fiskeri under Afrikas kyst) og tu
ristbesøk skaffer øyas befolkning
deres utkomme. Av Capris mest
interessante punkter merker man
foruten den blå og grønne grotte,
samt Metromaniagrotten (huller
i fjellet som i Torghatten i nord
land., Norge) noen ruiner av borger
og villaer. Særlig vakte det stor
interesse å se I(eiser 'fiberius' villa,
hvor keiseren tilbrakte sine 10 siste
leveår. Keiservillaen er nå bare en
ruin og et museum fra oldtiden.
Nordmannen Axel :l\tlunthes be
rømte villa, San M~chele., som lig
ger halvveis oppe i fjellet., er en.
praktfull severdighet. Villaen er
hygget av hogget stein og er om
gitt av skjønne velordnede hage
ganger, prydet med sjeldne vakre
blomsterarter og busker. Inne i
denne herskapelige villa er rom
mene fantastisk flott utstyrt med
kostbare møbler., malerier og skjøn..
ne kuns~gjenstander i marmor og
bronse. Vår landsmann må sikkert
ha vært en nlangemillionær. Hans
eiendom el" nå et fredet område og
bevoktes av vakter og oppsyns
menn. - Lilre fra skipskaien kan
man lued bil på god og solid bygget
kjørevei komme helt opp til toppen
av fjellet, hvor man derfra nyter
utsikten fra en liten restaurant og

.. utsalgsbod. Man ser intet annet
enn blått hav og blå himmel, som
likevel virker iplponerende og
skjønn. øya har flere store komfor
table hoteller med svære balkonger
og l. kl. }'estauranter og disse er
som regel besatt av dollarturister.
Langs stranden er det flotte bade
steder, og skjønne havfruer boltrer
seg av vel være i den salte sjø. Jeg
ble im.ponert over den fabelaktige
dristighet noen unge menn og
kvinner viste i vannskisporten.
Dessuten lå der en mengde nette
små seilbåter som bare ventet p~

noen vindpust til en seiltur. på
Capri regner det nesten ikke i
sommertiden og befolkningen er
da nødt til å frakte drikkevannet
fra Napoli. Men om en tørster., så
,er det ingen fare., for Capri har
en overflod av viner, øl og safter.
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Etter en hel dags eventyrlig opp
hold på Capri, reiste jeg så tilbake
tilNapoli. Etter uforglemm.elige
opplevelser i Napoli og Capri, dro
jeg tilbake til Roma og derfra
"videre. til Firenze. forts.

~ ·1

IJTE~LA~()~~"TT I

Unesco-verdenspalasset - en april
spøk.

Som jeg ganske riktig bemerket
til meldingen ,som oversetter Ernst
Barth i DGZ bekjentgjorde om
verdenspalasset i Roma, var det
en aprilspøk, og den rna ha satt
'sinnene i bevegelse flere steder.
Selv generalsekretær C. Magarotto
gikk på limpinnen. Det vil sees a"v
·nedenstående oversettelse fra DGZ
nr. 8:

"Det er en kjepphest vår uten
landsberetter (oversetter) Ernst
Barth har: narre leserne april hvert
år. Denne gang gj orde han det til
og med 4 ganger. Ingen har tatt
det ille, opp, ihvertfall er det ikke
kommet noen truselbrever. Men
UNESCO-verdenspalasset i Roma
blir tatt alvorlig av generalsekr.
for Døves Verdensforbund, sonl.
ba redaksjonen inntrengende om å
få oppgitt kilden til meldingen.
Forhåpentlig vil han også le, når
han får kjennskap til skikken å
narre april i Tyskland.'" - En frue
fra Hamburg har i DGZ sendt Bart
et morsomt versifisert svar på
spøl~en.

Verdensforbundet for Døve
kommer til å gi ut et offisielt med
deleIsesblad på engelsk og fransk.
p å engelsk vil det kalles"The V oice
of the Silence" (De døves stemme)
(egentlig betyr Silenee : taushet,
stillhet, stumhet osv. - overs.
anm.) De land som er tilsluttet
Verdensforbundet skal utvelge kor
respondenter og medarbeidere til
verdensforbundsbladet. Til det be-

merker E. B. i DGZ at av sparsom
hetsgrunner kan ikke det tyske
døveforbund velge slike nledar
arbeidere. Men DGZ burde "være
en tilstrekkelig god kilde for opp
lysninger om forholdene innen
det tysl~e døveforbund.

Oppr. fra Dovas Tidsskrift.

Fra Sovjet-unionen.
Alle slags nye tall i forhundsvesenet

I året 1926 telte man 111.000
døve i Sovjet-unionen. Det AII
russiske Døveforbund med hoved
sæte i Moskva har 74 fylkes-,
landskaps- eller forbundsstatlige
forvaltllingssteder, 376 krets- eller
by-forvaltningssteder og 2263 fore
ninger. Ennvidere har det inn
rettet' 450 ,skoler for voksne døve,
derunder 20 aftenskoler. (Døve
lommebøkene ,1952 og 1956 har
bare opptegnet 147 skoler for 'voks
ne). Forbundet eier enda 54 innret
ninger for fagutdannelse a'v døve,
og som i året 1954 frembrakte for
oml~ring 205 millioner rubel (over
skudd). I samme år bevilget for
bundet 4 nl.illioner rubel til fag
utdannelse for sine medlemmer.
I løpet av de 5 siste år 'har' over
4000 døve fått sin utdannelse av
forbundet, 'og de er nå ansatt i
statens storbedrifter eller i hånd
verksbedrifter. 'Forbundet hal- 400
utdannelsessteder eller -foreninger
og 250 biblioteker u1.ed tilsammen
135.000 bind. Det fins også 1680
amatørkunstnersirkler med 23000
medlemmer. Tallrike teatergrup
per ·yter dyktige prestasjoner i sitt
fag. (E.B. i DGZ).

Beretning fra l Verdenskongress
i Roma i 1951 er nå trykt. Den er
på 951 sider, 18 X 25 cm. Innehol
der alt fra forhandlingene på ho
vedspråkene og sammendrag på
flere språk. I(oster 5 dollar for
luksusutgaven og 3 dollar for den
enkle utgave. Adr. for bestilling er:
Federazione Mondiale dei Sordi,
Via Clitunno 36, Roxna, Italia.

Utmerkelse til dr. Cesare Magarotto.
Generalsekr. for Verdensforb.

for døve og for Italienske Døves

Landsforbund (ENS) er blitt ut
nevllt til Commendatore (ordens
ridder ) av republikken Italia for
sine fortjenester til almenhetens
og de døves vel. Dr. Magarotto
er hørende sønn av de italienske
døves leder, Antonio Magarotto
som allerede i noen år har hatt
titelen av regjeringsomhud og til
like er styrer av forbundets fagsko
le i Romae Den gamle far kan altså
være stolt av den høye utmerkelse
som hans meget dyktige sønn hal"
fått. Det tør :vel være enestående
i døveverdenen at både far og SØllIl

har fått så høye utmerkelser av elI}
regjering.

England.
. Hvem busker ikke artikkelen

med' de sjarlnerend~bilder av de~

australske mannequin Jean Maley
(døv), som giftet seg med den døve
engelskmann John Cope? - Hun
har nå fått en sønn! Robert John
er navnet ifølge "Allgemeen Ne
derlands Dovenorgan"marsnr. og
"DGZ" nr. 10.

Stor tippegevinst til døv dame.
Fru Elisaheth Reading i Ful

ham har vunnet 75.000 pund eller
l 1/2 million norske kroner i fot
balltipping. Hun er 72 år og stokk-

, døv. Mannen er 70 år og forh. ta
petserer.

Y.W.A.

Ole Bull reddet bryllupet

Om store forfattere og kunstnel~e

går det ofte en mengde anekdoter,
og vår store felespiller og kompo
nist Ole Bull hører også til dem
som det ,verserer enkelte anekdoter
om. Her el· en som det ikke skulle
~ære noen grunn til å tvile på rik
tigheten av.

Det var under et av sine mange
opphold i Paris at Ole Bull hadde
en riktig søt hushjelp. IIun var på
den tid forlovet, og det var menin
gen at hun skulle gifte seg med sin
kjæreste som da var soldat.

A_s Helge Rein By Brug
BYAFOSSEN

Tresliperi • Sagbruk • Skogbruk
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Varme~ Sanitær, - Ventilasjons -Kjøleanlegg
Sterilisasjon -.Vaskeri - Kjøkkenanleggm.m,._

l\1.T.K.F.

TRONDHEIM
O. Tryggvasons gt. 42

Telefon 29 346.

Teknisk konsulent

"\ .. OSLO
AgniundBolts vei 48

,Telefon 6J 41 00

,M.N.I.F.,

Bygn.tekiliske konsulenter
M.N.I.F. M.T.K.F.

St. Olavsgt. 21 c -. O S LO
Sentralbord ~lf.,' 33 56 96

INGENIØRENE

, Sigurd L~nd og
Asbjørn Aass

A.sBryns Patentkontor
HABALl> BRYN

Etterfølger av Alfred J. Bry~. -. Etablert' 1877.

Harald Bryn - Per Aubert -'.A. T. Deinholl,- Jacob
Larsen .:.-. Haakon Øgle ~'Kjell Gulbrandsen.

Medlem av Norske Patentingeniørers Forening.

PATENTER - VAREMERKER - MØNSTRE

TOSTRUPGARDEN - OSLO
Karl Johansgt. 25.
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Br~dreneStohz

EID S BER G' - Telef. 4087

Østfold Radio A.s

FREDRIKSTAD

~ .Moltzau s:ps~~~istensen
OSLO

Fotograf Ludwigsen
Tlf. 1031 - LARVIK

ALT I FO'TO

HelHler Staubo tE Co-.
,Kongens gate 6

Tandbergs Pat-entkontor
Karl Johansgt. 13

OSLO OSLO

Man spiser godt og billig på Oscar Grenager

KAF FESTOVA A/L
Fargehandel

Tlf.: 1276 - HALDEN

BODØ Fargehandel - Vindusglass - ,Linoleum - Tapeter.

(l (j. (j)aJll & @be dl.J Blomste'rhallen
Sandakerveien 35 - OS L O 'TØ NSB E RG

Sentral bord 37 54 85 Telefon 12229, ,



Høyegårdenpå GyldenprisbUr yrkes-skole

'Oslo 14. lnai 1956.
"Under henvisning til tidligere

korrespondanse angående' oven
nevnte sak meddeles at dette de
partement ved kronprinsregen-

. tens resolusjon av 27. april d. å.
har fått tillatelse til å inngå leie
kontrakt medeieren av Høye
gården~ Gyldenprisvei 16, Bergen,
om leie av nevnte lokaler til nye
verksteder og undervisningsloka
ler til ~ergen off. skole for døve."

Dette hrev fra I(irke- og under
visningsdepartementet godkjen
ner leieforholdet mellom fru Dagny
Hø-ye Hangen og staten, og mar
kerer en milepel i utbyggingen av
yrkcsopplæTingen. for døve gutter,
idet en nå vil. få de verksteder ko
miteen av 1937 innstilte på. Denn~
;komiteen, sonl besto av presten for
.Norges døve, past. Bonnevie
Svendsen, formann, skolestyrer
Per Anderson, og som represen
tant for de døve, beskjærer Rik
hard Helgesen, framholdt nemlig
at yrkesskolen for gutter, foruten
skredder- og snekkerv,erksted, bur
de ha v'erksted for undervisning i
jern og metall.

Et annet viktig punkt i for
bindelse med ovennevnte' leiefor
hold er at undervisningslokalenes
kapasitet øker fra 20 til 30/36 ele
ver, som ifølge elevstatistikken
dekker behovet for plasser.

Da skolen ble opprettet i 1942,
etter de ovennevnte planer, var
det ikke hø"velige lokaler å få,
og bevilgningen strakk heller ikke
til for mer enn de to første verk-

følger med i alt som hender. - Men
mest glad er jeg i å lese om hva
som hendcI· på misjonsmarken, sier
hlIn.
-' Alle på hjemmet er så glade

i Ellen, hun er alltid i godt humør,
~ og vi to er bestevenninner, sier
Borghild Sandve. Og når en hører
at Ellen i tillegg til blindhet og
døvhet også er ille plaget av gikt,
kan en ane det store menneske
som kan ta all motgang og alle
handicap på en så strålende måte
som hun. Det er ved å møte slike
mennesker vi lærer noe og får den
følelse av takknemlighet som vi
alltid burde ha.

Abe i Vårt Land.

steder, vi hadde 19.000.- kr. til
start.

I forbindelse med den utviding
skolen llå får,. er det på sin plass å
gi Bergens Døveforening honnøl'
for den innsats den har gjort i fOI'
bindelse med opprettingen av yr
kesskole~ for gutter..At skolen,
som også har internat med full for
pleining av elevene, fikk lokaler
å starte i kan en takke Bergens Dø
veforening for. Gjennom en årrekke
hadde foreningen vært aktivt med
i arbeidet for å få en døveskole til
Vestlandet, fra først aven barne
'skole. Men, da dette på grunn ·av
landsplanen for undervisning av
døve,. ikke lot seg gj øre, tok fore
ningen opp arbeiclet for yrkessko-,
len for gutter, og stilte til disp.
de lokaler de kunne avse i Vestre
Torvgt. 20 a, hvor skolen så be
gynte med 3 elever i slutten av
skoleåret 1941/42.

Forholdene var i høyeste grad
primitive, og en delte en tid kjøk
ken med en tidligere leieboer. For
uten husrom for styrer og betjen
ing, og internat med full forplei
ning for elevene, foregil{k også all
undervisning i huset.

Verkstedene var en tid stadig
på flyttefot i huset og rundt i byen,
til en høsten 1948, ved forståelse
og velvilje fra Bergens Sparebanks
side, fikk leie Bollendergt. 9. Sty
ret for banken, med adm. dir.
F. Meinch-Olsen i spissen, var i en
vanskelig periode med og ga yrkes
skolen gode arbeidsforhold, og,

. mulighet~r for flere døve til å få
opplæring.

Ingen som ikke kjente arbeids
forholdene ved skolen den første
tiden kan helt forstå hvill{et kolos
salt framskritt dette var_. Jeg kan
ikke motstå fristelsen til å fortelle
at skredderverkstedet for 8 gutter
var på 25 kvm., og snekkerverk
stedet for like mange på 55 kvm.,
med alt i ett rom.

Fram til høsten 1955 gikk skolen
med de 2 faste verksteder, og med
undervisning i skomakeri når det
var behov for det.

I årene fra 1948 og framover til
1955/56, hadde skolen store nok
lokaler til å dekke plassbehovet.
En kunne også ta opp elever som
var blitt døve etter skolepliktig
alder, lære dem avlesing og hjelpe
~em til ny start. Elevstatistikken

regnet inlidlel,tid med at søknin
gen ville øke så meget at skolens
kapasitet ble for liten, og dessuten
var det innlysende at ·en måtte få
det fra først av planlagte verksted
for undervislung i jern og metall.
Såsnart forholdene lå tilrette for
det ble derfor arbeidet for å få
utvidet skolens kapasitet og un
del'visIlingsområde tatt opP. igjen.

En kontaktet i første rekke yr
kesskolefolk i Bergen, og det var en
stund aktuelt med et samarbeid
med Bergens Yrkesskole om felles
verksteder og lærere. Denne planen
ble også forelagt byråsjef Tronsmo
i Kirke- og undervisningsdeparte
mentet som sterkt framhevet be
tydningen av' at de døve gikk i
samme skole som hørende.

Det viste seg imidlertid at pla
nen ville volde så pass store van
sker for døveskolen, som i tilfelle
måtte legge sine undervisnings
tider etter Bergen Yrkesskoles
plan, at en tok-opp igjen arbeidet
med å skaffe. døveskolen egne verk
steder, for så i s.amarbeid med Ber
gen Yrkesskole å åpne muligheter.
for opplæring i de yrker døveskolen
ikke har verksteder for.

Etter konferanser med yrkes
skolefolk i Bergen, i Yrkesopp
læringsrådet for Håndverk og In
dustri, og e"tter studier ved yrkes
skolen for døve guttel" i Vaners
borg i Sverige, og fra flere yrkes
skoler på Østlandet, ble forslaget
om oppretting aven jern og metall
linje, og søknad om bevilgning,
sendt I(irke- og undervis~ingsde

partementet. Bevilgning til lærer,
hus, utstyr o. a. ble gitt for skole
året 1955/56~ Dessuten ble det gitt
bevilgning til en lærer i teo'retiske
fag fra l. aug. 1956 for den 3.
klasse som blir opprettet fra da av.

Alt dette er et nytt bevis på den
positive innstilling til utbyggingen
av døveskolene vårt direktorat,
"under ledelse· av dir. Marie Peder
sen, har.

Og det viser den forståelse ek
spedisjonssjef og bevilgende myn
digheter har for hva det betyr
for de døve å ligge på siden av, og
helst litt foran hørende ungdom
i yrkesopplæringen som mot
vekt mot det handicap døvhetell
gir. - Hva dette betyr for dem
som arbeider med å lItbygge en
institusj on til å kunne gi den best
mulige opplæring er innlysende, og
en kan bare takke. Undervisningen
kunne inlidlertid ikke settes i gang
i inneværende skoleår på grunn av
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sene:r;c' 'gikk 'ekspedisjønssief dr:
phil. Einar B~oyesen gjenriom!byg.:
ningen, og uttalte sin tilfredshet
med prosj ektet, og håpet saken
ville gå iorden.,

Riksarkitekten hadde .iiltet å
bemerke 'til planene for hygJ;lill-"
gens utnytting, og innredningen av
lokalene~ - For tredje' gang er
yrkesskolen for døve g-q.tter hJulpet.
videre i sin utvikling av forståelses
fulle personer og formående firmaer
- når det har sett ut til å stoppe
på grunn a'v manglende husvære.

Først var det Bergens Døve-'
forening, så Bergens Sparebank, og
denne gang er det firmaet ~.s Sun~t
& Co, 'gjennom forhandlinger med
sousjef P. Andersen, som har :vist
en strålende 'samfunnsånd og imø-,
tekommenhef under skolens an
strengelser ' for' å komm~ igang i
nye,' større· lokaler. Firmaet hai
stått ferdig til å ta avgj øreiser på
dagen' til fordel for skolen, tiltross
for at Hollendergt. 9 ikke rommet
alt det' firinaet har lagret på Gyl
denpris.

Sterkt medvirkende til deri gun
stige avsluttning av forhandlin
gene har· eieren fru Høyt: Haugan
vætt. Fruen har han:dlet ut fra
den innstilling .at det ville være' i
farens ånd at eiendommen ble
hrukt i undervisningsøyemed, og
ut fra dette syn har hun gått inn
for å hjelpe skolen.

Eie~donlmen har mange mu
ligheter. lførste o~mgang får skolen:·
store, lyse undervisningslokaler
som er store nok til å dekke heho
vet for plasser, og dessuten alle
nødvendige birom som' en til nå
ikke har hatt: lærerrom, lunsJrom.,
garderoher, materialrom o. ID.
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Som vanlig var hanken innstilt
på å gjøre det beste for døveskolen,'
slik at byttet med Sundt & Co. bl~
avtalt samme dag.

Etter dette var det meningen at
skolen skulle overtatt begge etasjer
samtidig, såsnart Neo Fabrikker
flyttet. inn i sitt nybygg. Men da
dette ikke gikk så raskt som en
håpet, ble byttet med Sundt & Co.
foretatt dell 15. mai, og ominnred
ningen til skolelokaler påbegynt.
Annen etasje er det så meningen
en får i midten av juni.

Det kan ikke unngåes at det blir
en mindre effektiv undervisning
i siste måned av inneværende sko
leår, men fra høsten 1956 begyn
begynner undervisningen for fullt
igjen, og med øket antall verkste
der og elever.

De forandringer som s~al fore
tas· er godkjent' av 'Yrkesopplæ
ringsrådet. Eiendommen ble be
siktiget av rektor ved Bergen Y r
kesskole, herr Larsen og form. i
tilsynskomiteen for' døveskolen,
arkt. O. Lahn Johannessen, og
karakterisert som "et funn". Noe

r-.
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Under forhandlingene med eieren
av Gyldenprisvei 16, fru Dagny
Høye Haugan, fikk en vite at
Sundt & Co. leiet l. etg. i gården
til lager på et visst åremål. På
spørsmålet fra skolen til Sundt &
Co. om de kunne godta Hollen
dergt. 9 som bytte for l. etg. i
Gyldenprisv. 16, slik at skolen
kunne få samlet all undervisningen
på et sted, også den teoretiske som
f. t. foregår i internatet i V. Torvgt.
20 a, ble det av firmaets ledelse
svart ja i løpet av 2 dager. Be
tingelsene var at Bergens Spare...
bank gikk med på å overdra til
Sundt kontrakten med døveskolen
om Hollendergt. 9.

manglende lokaler. Fra først av
regnet en med å måtte ha jern- og
metallverkstedet for seg selv, og
en hadde en del prosjekter på hån
den. Men så fikk en kontakt med
eieren aven større bygning på
Laksevåg hvor det var mulig å få
samlet alle verkstedene. Det ble
ført en del forhandlinger, og loka
lene ble besiktiget aven repre
sentant for Kirke- og undervis
ningsdepartementet..Det ble også
foretatt undersøkelser i det nye
Industrihuset, men prosjektet ble
for kostbart. Det så da ut som det
måtte bli huset på Lal~sevåg, selv
om utgiftene til sikring mot brann
farlig nabobedrift ville bli, relativt
store. Det ble skrevet til bygnings
myndighetene om saken, men det
hele dro·' i langdrag, heldigvis, må
en si, for i september fikk. en gjen
nom en av leierne vite at Gylden
prisvn. 16 bød på større lllulig
heter. Overtakingen ville bli på
samme tid. Dette tips ga støtet
til de forhandlinger som nå har
ført fram til leieforholdet som ble
stadfestet ved kongelig resolusjon
av 27. april d. å. ved kronprins
regenten.



Også foreldre i de døves bl1,rnehage
Eiendommen ligger nY,delig til

med titsikt over Puddefjorden og'
byen like ved den' :El?ye 'broen..
Tomten' gir elevene anledning til
å være iItertfor husets vegger uten
å vær~ henvist til gaten.~ På len
gre sIkt' ligger forholdene tilrette
for videre utbygging til permanent
yrkesskole med. internat og' under
visningslokaler samlet, om det en
gang blir høve til å utnytte eien-'
dommens muligheter. '

Den passer glimren.d~inn i lands
planeri' for utbygging av døveun
dervisningen,hvilket myndigheteIi,e
er gjort mel·ksame på. I og med at
teoriundervisningen flytter ut av
skolens internat i V. Torvgt., økes
dettes kap~sitet med 3 rom, og
dette er meget påkrevet da elev
tallet gar opp fra 18 til 30 høsten
1956.~ Allikevel må en regne med
at 8-10 elever må, ha sine sove
rom ute i byen~ og det er ingen
ideell o,rduing.

En har gjentagne ganger f~isøk"t
å få en større leilighet hvor' en av
lærerne kunne bo som husfar for
elevene, men det har ikke lykkes
hittil. Forholdene skulle allikevel
bli meget gode, idet en har 3 sam
menhengenpe rom, bare l a 2 mi
nutter fra' internatet, og en regner
nJ.ed at en av personalet vil komme
til å ,bo:der og ha ansvaret,for ele
v'ene.

Som en SUlll a"v det sonlovenfor
er lagt fram, kan en si at de som
har gjort· sitt til at dette pro~jekt

er blitt virkelighet, har vært' med
og løftet landetsenest~yrkesskole
for døve gutter opp på et plan som
gir den ypperlige un dervis;llings,;.
lokaler', for den toppkapasitet en
regner me,d., 36 elever, godt ut
styrte verksteder, og nødvendige
lærerkrefter.

Bergen i juni 1956.
Tora~f Eng,.

Skolene for døve i Frankrike
er truet av lærermangel. Så vel i
stat som i privatskolene er ,der et
stort behov for nyrekruttering av
lærere,. men det viser seg at' ferre
o'g' ferre søker seg inn i di~se stillin
ger ~ Det franske døveblad "La
Gazette des Sourds-Muets" spør
om det blir nødvendig å lukke en
del skoler.

Jugoslavisk delegasjon.
skall aug. ~ sept. besøke Sverige,
og der bese foreninger, skoler og
arbeidsplassene for døve.

Vel så viktig å,under~e dem som
de små, sier Inger Leegaard.

Skaff byggeløyve til.,d~t nye insti
tuttet,påVo-tdsløkka!

~ Jeg tenkte på det alt ,mens
jeg gikk' på ~arnevernsakad~miet:

jeg, ville spesialisere meg på døve
barn~ sier den unge ,batrtehåge
lærerinnen Inger,Leegaard.-:-:- Folk
med lærerskoleeksamen får meget
god 'utdannelse på dette ,område
her, hjemme., men ikke småbarn
pedagoger, ~i må til utlandet.
'~Og De har s,tudert i Amerika?

- J'a i 2 åt. Det er stort behov
for, småbarnpedagoger for dø've.,
men bare en fra Oslo hadde utdan
net seg før meg. Nå, er'det andre
llorske ' q.erover, ,?g to studerer i
Ep-gland,' i Maneh,este~.

;~Men har vi ikke begynt med
denne utdannelsen' 'her hjemme
også ~, i barnehagen for hørsel
svekkede barn i Pipervika., hvor
De og andre nå arbeider?

- Vi ,har 12 barn der i alderen
4--:-7 år og arbeider så' vidt mulig
etter samme prinsipper som
den kjente John Traey-klinikken
i Los Angeles. Vi håper å få bygd
et nytt sted., hvor vi,kan legge mer
vekt på foreldreopplæring, som er
vel 'så viktig for alle' hj em med
døve' barn. Vi h'ar litt av' det i
Pipervika, men på langt nær nok.

Kommunen har skaffet tomt
påVoldsløkka, men vi har ikke
fått byggeløyve ennå. Personlig
synes j eg det er vel så' viktig å
undervise foreldrene, som barna.,
for det er jo de som har dem
mesteparten av tiden~

- Fortell fra John Traey-kli
nikken - var det ikke der De var?

- Jeg var først ett år ~ed en
skole i St. Louis i Missouri, fikk
stipendium for' første, klasse der
av Ameriean W omens Club i Oslo.
D,enne skolen utdannet lærere for
døve barn fra 3---16 år, men også
barn med talefeil og afasi (foI'styr
reIse av taleevnen). Så reiste jeg
til California og ble tilbudt stilling
for ett årpå John Traey-klinikken.
Det var Spencer Traey og hans frue
som opprettet den i sønnens navn,
og den er vokst fra en liten barne
hage til 'en stor i~s,titusjOIl med
mange utdannede lærerinner. Da
Jeg arbeidet der, var' det 5 utdan-

nede døvelærerinner so'm helt var
opptatt av undervis~l:Q.gen, mens
det var barnehage ved siden av.

B'arnehagen er åpen for 24 fami
lier med små døve barn. Den min-
ste j'eg;hadde var 2 år. Det legges
fantastisk vekt påforeldreunder
visningen. Iallfall en av dem~ og
som oftest ble det da moren - måt-

, te forplikte seg til å komme ~n
dag hver uke, slik at de å'nnenhver
uke hjalp' til i bar:r:--ehagen og an-o
nenhver uke observerte barna i lek
og undervisning. Moren måtte da
skrive rapport om' det hun så,og
diskutere det samme dag med bar
nehagelærerinnen og døvelærer
innen.

Moren får opplæring i språk
utvikling - hvordan talen utvi~les

og hvordan man opparbeider ar
tikulasjon og begynner med munn
avlesning hos småbarn. Både hos'
barnehagelærerinnen og døvelærer
innen blir det lagt vekt på at for
eldrene snakker "riktig'" til barnet,
dvs. i korte., enkle setninger. 'Det
nytter ikke å mase på barna og
dytte ~ort i dem for å få dem til
å, se på seg. En må heller passe på å
si tingene akkurat mens 'barnet ser
på 'en og vil vite noe.

- Det kan sannelig ikke være
lett å praktisere'?

- Nei, klinikken hadde da også
en kvinnelig psykolog som var mer
ansatt for foreldrenes skyld' enn
for barnas. Hun kunne gi dem
mange gode råd. Først må forel
drene kjenne seg selv for å forstå
hvordan deres eget barn er. De må
lære å godta barnet som et barn,
og ikke som et døvt barn. Og det
er vanskelig. Barna skal gjøre alt
som andre barn gjør. Men man må
snakke' mer med døve barn elin
med andre og hele tiden legge ord
i munnen på dem som passer for
situasjonen. Det er så mange små
ting å være oppmerksom på.

Om det altså blir moren som
mest hjelper til på klinikken, så
må både moren og faren binde seg
til en gang i uken å gå på aften
skole på klinikke~ for å få under~

visning. Ellers kan de ikke få
barna inn der.
~ Men 'det må da være svære

avstander for mange, og hvordan
skal de overkomme alt?

- Alle har bil der borte, og det
hjelper jo nbe. Mødrene kjører
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barna inn og henter dem igjen.
~. eDer noen slår seg sammen om å
hente eller bringe. Også utenfor
den fa~teukedagen oppholder mø~
rene seg ofte på klinikken. En må
beundre deres tålmodighet og iv~r

etter å lære.
- Og slik skal det altså med

tiden bli i Oslo også?
- Vi håper etter hvert å kunne

~jelpe' hjemmene bedre enn nå..
Før måtte alle døve barn vente til
de var 7-8 år fø.r de kunne kom~

me inn på en dø:ves.kole. I den enes
te barnehagen vi har for døve i
Oslo kan altså noen ganske få
komm.e fra 4-års alderen. Det er
nettopp i de første årene av bar
nets livat språket utvikles., så det
er klart det betyr mye å hj'elpe dem
så .tidlig som mulig. Det er helt
merkelig å se i Amerika hvordan
selv 2-åringene fant seg godt til
l'ette i den halvtimen som ble
brukt til undervisning av hver
enkelt... Med de små må j o opp
læringen virke som en lek., og det
trengs stor variasj on i materialet og
hele opplegget.

I John Tracy-klinikken var ålle
harn ,.,profoundly deaf". En kan
ikke oversette dette med helt døve,
for en minimal hørselsrest har
praktisk talt alle. Men fordi klinik
ken i så høy grad er en demonstra
sj onsskole med besøkende fra, alle
land., - læger., l~rere, sykeplei
ersker og en masse, studenter., 
vil man vise hvor langt det er mu
lig å komme med barn som gjerne
anses som helt døve. Og når en
sammenliknet nykommerne nled
dem som har vært der noen år.,
var virkelig resultatene forbau
sende gode.

Hvis det fremdeles er noen
her hjemme som ikke er oppmerk
som på det., så minner vi om at
brevkurset for foreldre med døve
småbarn er oversatt til norsk og
fås i De døves menighet., Sofies
gate 21., Oslo.

(Hast - Dagbladet.)

Døvstum prinsesse får en hest.
Den nederlandske prinsgemal

Bernhard har hos en tysk heste
oppdretter ved Wesel kjøpt en 6
års gammel vallak .,.,Ambo" som
skal være en present til hans 16
år gamle datter., den døvstumme
prinsesse Irene., som er veldig in
teressert i hester. .,.,Ambo" er et
edelt rasedyr., en lys fuks., og over
ordentlig snild og godlynt.
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FRA TRONDHEIM.

Ung kunstner på dø'veskolen ,premi
ert i landskonkurranse. - Utstilling
av skolebarnetegninger åpnet i N a
sjonalgallerie~ igår.

Den Il. utstilling av. skole
barnetegninger ble åpnet i N asj 0

nalgalleriet i Oslo i går., og som
vanlig., finner vi grunn til å si., er
elever fra Trondheim offentlige
skole for døve å finne blant premie
vinnerne i denne meget· krevende
landskonkurransen. Fra vår Oslo
korrespondent har vi fått melding
om at bl. a. '14-åringen Trygve
Bjerck har fått premie for sitt
utkast til plakat for UNICEF
(FN's barnefond).

Utstillingen sonl er opphengt
i Nasjonalgalleriet omfatter i. alt
omlag. 550 premierte tegninger.
1000 klasser over hele landet deltar
og det er kOlnmet inn 5000 enkelt
tegninger. I år var det gitt to opp
gaver. Den ene het: 1.,Reise., reise"
og den andre var forslag til plakat
for UNICEF.

Disse årlige konkurranser., kne
setter et viktig prinsipp., at det er
klassen som helhet., ikke den enkel
te elev som konkurrerer om premi
ene som er på 50 kroner. Det er i år
delt ut 120 premier.

Utstillingen som varer til 14.
juni ble åpnet av formannen i
Norsk Tegne- og Håndarbeiderlæ
rerforbund., adjunkt Maalfrid Midt
vik.

Det er første gang Trygve Bjerck
er med i en slik konkurranse og vi
synes det er riktig morsomt at han

kom opp blant premievinl}erne., si
er lærer Langfjæran som er klasse
forstander for Sa ved Døveskolen.
Det er ikke tvil om at de døve har
større form- og fargeopplevelse
enn andre som .er utstyrte med alle
normale sanser. E,n so~ ikke. hører
blir tvunget til å bruke øy~ene
mer enn aUdI'C., blir det vi kaller
·øyemenl1esker., og dette får na
turlig nok tilfølge at sansen for
form og farger blir sterkere utvik
let.

B,esultatene for de sjste års
konkurranser bestyrker fullt .ut.
klasseforstanderens mening om dø
ve barns form- og fargesans. Sko...
len har gjennom alle ål' sendt inn
bilder til disse konkurranser og
hver gang har en eller flere av ele
vene utmerket seg og fått sterk
anerkjennelse. F'or alt det vi vet i
dag er det muligens også andre av:
skolens elever enn Trygve Bjerck
som er premiert denne gang. Det
vil den fullstendige premielisten
gi beskjed om når den foreligger.

Arbeidera'visa.

Busstur til Halden
Søndag 27. mai hadde Vestfold

Døves Forening en helt igjennom
hyggelig tur til Halden. Vi startet
fra Larvik kl. 6 om morgenen..
Vi var innom Sandefjord., Sem?
Tønsberg og Horten og tok opp d,e
øvrige., som skulle være med - og
var så heldig at vi kom over fjor
den med DIS Bastø kl. 8.20 Kl.
9 var vi i Nloss hvor vi tok. opp
5 nye passasjerer. Da var bussen
nesten full, i 'det vi var 40 voksne
og 6 barn.

Det var håp om at det skulle bli
pent vær den dagen., men at vi sl~ul-

y npvar Andresen forteller om festningen.



Deltakerne beser Fredriksten festning. Utenfor Ynglingefo~~ningef",~ Halden.

Av Rex.

~ante 04manåa

le få et så strålende varmt vær,
hadde vel ingen drømt om. Turen
på begge sider av Oslofjorden' var
litt aven opplevelse ,- og synet
av nysådde marker., grønne bakker
og blomstrende frukttrær. Et slik~

vell av fruktblomster må man vel
gå mange år tilbake i tiden for å
huske.

Vi kom vel fram til Halden kl.
10.30 og utenfor Imanuel kirke
kom det da litt etterhvert døve fra
Oslo., Østfold., Drammen og Skien.
Kirken var meget pen. Der var in
gen altertavle, men istedet en
meget stor Kristusfigur.

Byens sokneprest innledet me'cl
å ønske alle døve velkommen til
Halden., hvoretter pastor Vogt
Svendsen overtok ledelsen og pas
tor Hammer preket over dagens
tekst. Et hyggelig innslag i guds
tjenesten var et sangkor av 5 døve
m~d pastor Hammer som dirigent.
Ved gudstjenestens slutt ,var det
ofring til et nytt hus på Andebu.
Etter gudstjenesten samledes alle
i Ynglingeforeningen hvor vi fikk
kjøpt pølser med rundstykker og
forskjellig drikke for dem som øn
sket det. Men dagens høydepunkt
var jo å få hilse på gamle kjente,
oppfriske minner og slå aven prat.

Under samværet i Ynglingefore
ningen var det en utlodning til
inntekt for gamlehjemssaken, og
da den var ferdig Ved 15.30 tiden,
kj ørte alle til Fredril~sten, fest
ning. Det var en 11.Y opplevelse å
stå der oppe og se den val<.re 'ut-

sikten ()ver Halden og enda lenger
"Utover. Etter en times opphold
der., startet vi på siste etappe på
turen ut til Svinesundsbroen. Man
ge' av deltakerne hadde vel aldri
vært der før., bl. a. jeg selv., så jeg
syntes det var et meget imponer
ende byggverk., og jeg ble nesten
svimmel av å se ned i dypet. Natur
ligvis skulle alle over broen for å
kjøpe annanas, ferE?kener., appel
siner, bananer., druer., pærer., ja.,
til og med drops skulle endel ha.,
men viJra Vestfold måtte inn-

Tante Amanda begynte å bli
gammel. Gangen var forlengst
blitt lutet., og årene hadde satt sitt
preg på det stramme., rynkete an
siktet. Men så var hun også for":
lengst passert de åtti. Tante Aman
da hadde lev,d et strevsomt liv.
Hun hadde vært et arbeidsmen
neske som få., ~g sytten barn hadde
hun brakt til verden. Og hun had
de aldri vært av dem som ~løste

med pengene. Og penger hadde
hun. Det var ingen hemmelighet.

Jeg hadde ikke noe i mot tante
Amanaa, bevares. Men ...:- som
a.1le de aIldre :slektningene - val"
det ytterst sjelden jeg så meg tid

rette oss sådan ,at vi kom til Moss
innen DIS Bastø gikk kl. 20.30.
Og da vi bare hadde ca. 3/4 time.
til rådighet 'ble jo,tiden litt knapp,
men vi klarte allikevel å få gj ort
ende på ikke så få kronex. Kl. 18.30
kjørte vi fra Svinesundsbroen og
nådde vel fram til båten i god' tid
før avgang., og etter å ha satt de
øvrige andre av på forskjellige ste
der., var vi tilbake i Larvik ved
22.30 tiden etter en meget strålen
de dag.

Olivia H. Olsen.

til å besøke henIle. Min "kone deri
mot hadde aldri likt henne. Hun
kalte henne gjerne "det gamle
hespetreet" når hun var i humør
til det., men selvsagt ikke så
Amanda hørte det. Så pass takt~

følelse hadde hun ihvertfall. Der
for forundret det meg en del da
min kone: en dag foreslo at vi litt
oftere burde se til stakkars tante
Amanda.' Hun var jo så ensom og
alene og ville sikkert sette pris
på å få he~øk.. Nå j a, en slik plut7
selig oppmerksomhet må da h3:
sine grunner,tenkte jeg. Men hvilk~

ante jeg lite om da. Søndagen ettel~

troppet J\iari'a' og jeg., og de to un~

229



o

'St,øttdøvesaken!

.cars Grønv()ld
• . . Byggmest~r.·. ..

~ .E~treprenørforretnmg
LILLEJl.ÅMM~R - 'flf. 50 8~1 ,~?~~'

U~,G,DO'~
'Trygg din ,eg'enframtid.
Sk'a,ff'deg en bankbok i. vår bank.
Begynn ,spar~nge", idag.

OPLANDSKE KREDITBANK

HAMAR

Jiermann Bildøe,
SKIPS1YIEGLER

Tlf. 2133 - NAMSOS

,~Kn'ut Nilsen A.s
A ut.' Rørleggerforret,ni",g

'yarme- og sanitæranlegg, - Scriris
for o,ljefYFing ,", '",' "'"
Hystadveien 3 - Telef. 3835
SANDEFJORD

'Johan C. 'Fochsen

Brødr. Melby's

Konfeksjonsfabri kk
Spesialitet barnekonfeksjon

Skyttvn. 10 "
',I, FREDR!~S7'AD";~"~, ,'~~

, Telefon 5484

TRYKKSAKER

f r ,~ ~ isj t t kor t

til t'idsskrifter og bøker

Mø,lIendalsvn. 17. Bergen
Telefon 95640

.c. T. Gogstad&Co.
SKIPSREDERI

. Rådhusgt. 8

,OSLO

Reg.n~. 917 . Telefon 1265 ,- 1407'

, Sverre ,Ditlev Simonsen & Co,.

Vadsø Sparebank·
VADSØ

Alminnelige banklolTetninger.

SKIPSREDERI

OSLO



gene våre, opp hos tante. Allerede
nede i trappen kunne en høre at
der var folk. Og det må jeg si:
det er sjelden jeg treffer så mange
slektninger på ett brett., som jeg
gjorde hos tante. Det minnet Oln

rene falniliesammenkomsten. ~1ed

fraser som: ,.,A gid., er du her og"
"Tenk så 11yggelig" og "Dette var
virkelig morsomt" svirret vi rundt
hverandre med smil.i blikket. Sa
j eg smil! Jeg hadde en forunderlig
følelse av at jeg ble ønsket livet
av. Så'mange smil på en gang kun
ne da aldri være av det gode. Ad
omveier fikk jeg senere' vite at
tante Amanda hadde hatt besøk
av legen - og at han ,hadde rådet
henne SOlli snarest å skrive sitt
testamente. Jeg forsto strak.s bedre
min omsorgsfulle ektefelle.

En k'veld betrodde Nlaria U1.cg
at hun igrunnen syntes vel om de
to husdyrene til tante Anlanda, og
at hlln neste gang vi besøkte tante,
ville ta med noe skikkelig mat til
de. to stakkars krypene.

Stakkars krypene, sa hun. Jeg
har aldri i mitt liv sett noen så fæle
hest. En gammel, surøyd hunkatt,
og et uhyre aven bokser. Like
sure, like stygge - og kanskje
nettopp del·for gikk de så godt i
spann.

Jeg tilstår at jeg følte meg gan
ske svak et lite øyeblikk da Maria
neste søndag begynte sin beleiring
av "de stakkars krypene". Den
øvrige familie fikk panikk i blikket
når de nødvendigvis måtte passere
dem - og når de så gjorde det., var
det alltid i respektfull avstand.
Jeg ·ventet å se Maria bli flådd le~

vende, men som skjebnen er også
enkelte dyr svært lunefulle. Ikke
en lyd., intet urovekk~endeskjedde.
De så tvertimot ut til å like J\larias
påtrengenhet. Jeg kom til å l~aste

et blikk på tante og unnlot ikke
å legge merke til det interesserte
glimtet i øynene hennes. D'a med
ett demret J\1arias geniale plan for
meg. Hun visste så l1tmerk.et godt
at de alle strebet etter tantes gunst.
Hvorfor så stikke seg inn i Hol~l~en

og ikke bli lagt. merke til? Det
sl~ulle forresten også noe til. Nei,
min" l~jære Maria var nok den smar
teste av dem alle. Hun.klarte det
noen av de andre ikke gjorde - å
skaffe seg en plass i tantes hjerte.
For var det noe tante holdt av., så
var det husdyrene sine. Og det at
de aksepterte Maria tok hun og~å

sikkert som et godt tegn. Stelll
ningen mellom min l~one og meg -

og den øvrige famile ble Ileretter
den beste. l\Ien så mye bedre
- tante hadde totalt forandret seg
når det gjaldt J\tIaria. Hun ble nes
ten vennlig, og i blan~ riktig hygge
lig og snakl~esalig. Og hva ble det
snakket om ? De har gjettet riktig!
Ganske riktig om de "stakkars
krypene" ~ Maria som sjelden og
aldri satte sin fot utenfor stuedø
ren, . begynte å bli en ivrig besø
kende av biblioteket. Satte jeg meg
på sofaen kunne jeg væJ;e sikker på
å finne enhol~ der. På kjøkl~enet, i
soveværelset., i ,entreen, alle ten
kelige steder gliste tannløse katter
og flirende bulldogfjes mot meg fr~

bøker som Maria enten hadde
kjøpt eller lånt. Nervene Inine
begynte å bli ten'llllelig tynnslitte,
og jeg grep meg selv en natt i å
sitte i sengen og mjaue. Min.kone
smilte i søvne og strakte hånden
ut etter et inbildt melkefat.

Neste morgen besluttet jeg meg
for å streike. Allverdens kiste
hunner kunne ikke friste meg len
ger. Men det ble. med tanken.
Tante Amanda døde samme natt.

En stund etter møtte vi våre
slektninger igjen. En sakfører som
så ut til å more seg fortreffelig
kremtet og harket før han dro fram
et papir som en uten. vanskelighet
kunne gjette seg til var testa
mentet.

Han forhastet seg ikke, men
bladde langsomt og omhyggelig
gjennom arkene til han kom til det
riktige stedet. Han rensket halsen,
sendte et bredt glis over hodene
våre og begynte. ..

- I(jære alle sammen. Så er
da det skjedd som dere har ventet
i så lang tid. Jeg er vandret hort.
Jeg er glad for deres oppmerksom
het mot meg de siste månedene, til
tross for at dere måtte vite at det
bare var en fattig. gammel dame
dere hadde foran dere. Det er
mange år siden jeg skjenket alle
mine penger til det nye hjemmet
for herreløse dyr? Likevel har
jeg noe tilbake., noe meget verdi
fullt som bare Maria har gjort seg
berettiget til, og som jeg av godt
hjerte vil forære henne. På protes
tene og de iltre stemmene som pl:ut
selig lot seg høre forsto jeg at dette
var noe som ikke helt falt i god
jord. Alles øyne var rettet ·mot
Maria., all deres skuffelse og bit"ter
het konsentrerte seg i øyeblikket
om henne. Men Maria smilte, glad
og seierstolt. Hun hadde grunn til
det, ettersom hun hadde klart

det enestående å lure dem alle.
Hun hadde gjort inntrykk på tante
Amanda. Glemt va~ de forferdelige
stundene med allverdens uhumsk
litteratur, Marias geniale fram
gangsmåte hadde ikke slått feil..
Jeg ·sendte tantes to v'enlmelige
kryp en vennlig tanke, tross alt., og
bøyde meg framovel· i spent opp
nlerl~somhet.Sakføreren fortsatte:
Det kjæreste av alt har jeg frem
deles, det mest verdifulle, mei·
verd enn all verdens penger, mine
to stakkars dyr. Deres hengivenhet
overfor Maria llar fått meg til å
forstå.at de vil være trygge i hennes
hender, og det er derfor med lett
hjerte jeg fra nå av oyeriater deln
i hennes varetek.t. Et øyeblikk
senere var plassen ved siden av
meg tom og på gulvet lå Maria,
besvimt. Dette er absolutt det siste
jeg husker for jeg la meg ved
siden av- henne . . .

Foredrag om skatt., 3/6

Opplysningskomiteen hadde en
delig fått revisor Birger Breiteig
til å holde det lenge påtenkte fore
drag om skatt av årets inntel~t m.
ID•., og det var forholdsvis godt
frammøte da han begynte (da
han sluttet, var det atskillig flere).
Foredrag er ikke den rette benev
nelse - han fortalte .. om hvorfor,
og hvordan vi betaler skatt, hvor
dan vi skal betale skatt fra jan.
1957 og hvorfor vi går over til
skatt av årets inntekt. Det ble
en meget utbytterik kveld for alle
tilhørerne.

Breiteig begynte med å fortelle
hvilke goder vi har som s~mfunns

borgere: stat og komnTune ordner
med kommunikasjoner, skoler, sy
kehus, gamle- og barnehjem., kir
ker., ·vann., elektrisitet osv. Vi
må yte noe til gjengJeld, og det gjør
vi i form av skatter., avgifter og toll.
Det er bare rett og rimelig, og han
ha oss huske dette når vi får skatte
seddelen og når vi får. lyst til å
klage over skatten$ - Så fikk vi bl.
a. innblikk i den nye skatteord
ningen. Vanligvis skylder vi sl~att

for l 1/2 år, og dette taper stat og
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kommune ofte meget på,' f~ eks.,
ved konkurser og ved dødsfall.
Da må skattegjeld strykes. Den
gamle skatteordningen er bra for
de fleste i infiasjonstider, når løn
ningene stadig går oppover, men
hvis lønningene skulle gå Iledover
igjen, ville levestandardeIl straks
synke kraftig., fordi vi da måtte he
tale skatt aven høyel'"e inntekt enn
vi hadde i l 1/2 år. Med skatt av
årets .inntekt vil vi stadig være
fri for skattegjeld, og alle parter
blir spart for mange bekymringer.

Vi fikk vite mye Inere" og alle
våre spørsmål ble greitt besvart.,
så Birger Breiteig fikk kraftig og
fullt fortjent applaus da v; til slutt
ikke hadd.e mer å spørre OID.

Omvisning på Værvarslingen, 14/6

Kulde og regn fikk oss til å
frykte stort "mannefall'" ved denne
anledningen. Værvarslingen hadde
nemlig. meddelt at de bare kunne
ta imot 25 personer, og av de 25
som først hadde meldt seg kunne
det j o være mange som il~ke orket
å forlate stuevarmen i dette været.
Heldigvis' møtte det 22, og det var
bra.

Statslueteorolog Per I(nudsen
satte oss først på skolebenk.en, sa
vi skulle forstå mere av det som
vi etterpå fikk se. I(onrad l=tende
d'al fikk~ en nesten håpløs jobb som
toll~, for vi har jo ikke tegn for
slike spesialuttrykk som. meteoro
logene bruker. Men vår "lærer"
b-rukte så gjel-ne kritt,tegnet, skrev
og forklarte på tavlen. Og lang
somt ble vi klokere. I(nudsen had
de selv gått gjennom 7 års "læretJ.d"
~lnen etterhvert som han studerte
mer og mer følte han at han visste
mindre og mindre, sa han. I-Ian for
klarte om luften, dens sammenset
ning, hvordan skyer oppstår ved at
varm vanndamp stiger oppover og
avkjqles til svevende regndråper,
som igjen fryser til is og faller ned.
Hvis det da er v.armtnær jorden,
smelter ,de under ferden og faller
som regn. Vi fikk se værvarslings
ballonger med måleinstrumenter
og innebygd radiosender. Slike
sendes opp 2 ganger daglig og sen
der automatisk melding om tem
peratur-, lufttrykk og fuktighet,
ettersom de' stiger. Meldinger fra
andre stasjoner, skip og fly strøm
mer inn hele døgnet. Etter disse
utarbeides værkartene, men, i til
legg til de 'observasjoner de har å
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bygge på, trengs det også erfarings
messig bedømmelse, instinkt, fan
tasi og - hell., Det er så visst ingen
enk~el sak å forutsi været. Et lav
trykk kan stoppe opp eller bevege
seg meget langsomt - for så plut
selig å sette opp farten og øde
legge alle rimelige beregninger. Vi
fikk se hvordan værkartene ble
tegnet etter innkomne rapporter,
hvordan været hadde utviklet seg
de siste dagene og hvordan de regn
net med at utviklingen ville fort
sette. Et kraftig høytrykk over
Island bredte seg østover og ville
sannsynligvis bringe fint sommer
-vær til Bergen i løpet av et par
dager, sa meteorologen (og idag.,
2 dager etter, skinner virkelig solen
igjen!) Vi fikk 'se hvordan vær
rapportene uavbrutt strømmer inn
over radiotelefon og fjernskriver ..
Meteorologen. svarte forresten på
forespørsel at døve gjerne kunne
bli ansatt som tegnere der (etter
7 års skolegang), men de måtte i
så fall kunne tegne opp værobser
vasjoner fra 2 ~tasjoner i minuttet.
Vi fikk forklart hvordan I)Tll og
torden oppstår" SOlll følge av gnid
ning (friksjon) mellom varme opp
gående og kalde nedgående skyer..
Et lyn 'krever en spenning;' sky..
massen på3 mill. volt pr. m3. lIan
anbefalte oss å holde oss innendørs
i tordenvær, for da er sjansene til å
få ,3 mill. vol~ gjenno~ seg meget
små. Er vi ute, blir våre hoder
gjerne de negative elementer som
de positivt ladede skyer søker etter.
Men av alt det interessante vi fikl~

se og høre, var det vel en ting som
imponerte oss mer enn alt annet.,
ne:r;nlig: l millimeter nedbør i Ber
gen vitsi det samme som at det fal ..
ler ned 40.000 tonn regnvann over
hyen. Nylig hadde det vært en
kraftig regnskur som hadde gitt
10 mm nedbør i løpet av 10 minut
ter.Det vil altså si at bergenserne
i løpet av fattige 10 minutter fikk
fire hundre tusen tonn vann helt
gratis og levert ved ,døren. Snakk
om gavmildhet ovenfra og snakk
om service! - Men så kraftige
byger er som regel svært lokale.

Vi var på Værvarslingen (Geo
fysisk Institutt) i nesten to timer.
Rendedal og Helge I(j ølleberg
hadde det minst morsomt, den
første fordi han hadde en vanske
lig oppgave, og den andre fordi
han hadde det ene benet i gips.

Det er lllange flere som vil på
Væ'rvarslingen, 'så vi skal nok senere

oI"dne med ihvertfall en omvisning
til del". Bare vent!

BDOpp-foTln"

50 år.
fyller fru Jorunn Søraker, f. 0de,
gård, Ronglan st., den 17. juli 1956.

Fru Søraker er gift med Inn
herred Døveforenings formann,
skreddermester Arne Søraker. Sam
men med sin mann har hun vært
et interessert og ak.tivt medlem av
døveforeningen. Døve og hørende
har alltid blitt vennlig mottatt i
hennes hyggelige hjem, som også
ofte har vært stillet til disposisj on
for døveforeningens møter og an
dre sammenkomster i en årrekke.
Personlig er fru Søraker et hygge
lig og hUDlorfylt vesen, alltid in
teressert og hjelpsom der det er be
hov for det.

Vi ønsker henne alt godt for da
gen og frarutiden.

Venner"

Asbjørn I(jøsnes, Trondheim,
har tatt førerkort for motorsykkel
og bil, og han har anskaffet seg en
motorsykkeL

En døv vinner flott bil.
En døv ved ;navn Ernst Ander

son i Falun i Sverige, vant en flott
·Volvo ved et billotteri. Anderson
som nettopp hadde tatt førerkort,
sto i ferd med å kj øpe en bruktbil,
men var blitt rådet til å vente på
lavere priser på bilmarkedet. At
han skulle bli eier aven splitterny
Volvo, hadde han nok ikke drømt
om! .



Av G.. Skog-Carlsen.

Livet blant .døve i Sovjet

I lang tid har Russland vært
omgitt av et jernteppe, men nå ser
det lysere ut og alt tyder på at por
tene er i ferd med å åpn.e seg.

Det var første gang at russiske
døve var representert på en ver
denskongress for døve, og det var
derfor stor spenning i Zagreb da
det ble kjent at russiske døve en
delig skulle komme. Og la det være
sagt med en gang: De russiske døve
viste seg å være sympatiske i all
sin ferd. - En av deres represen
tanter fortalte om forholdene i de
døves verden i Russland.' Bl. a.
nevnte han at der 'var 275 alminne
lige døveskoler, 15 spesialskoler
for evnesvake barn som ikke kan
følge med på de vanlige døveskoler,
dessuten yrkesskoler,husmorskoler
(hvor m~n også lærte barne- og
sykepleie, førstehjelpskurs etc. )',
høyskoler og tekniske skoler for
døve. Alle disse skoler er statsun
derstøttet, likesom alt skolema
teriell er .gratis. Likeså er det opp
rettet spesielle skoler for døve og
blinde etter amerikansk mønster.
Det er bare 3 land i verdell som har
slike skoler, nemlig Amerika, Eng
land og Russland. I Amerika ble
separatskoier for døv-blinde opp
rettet etter initiativ av Helen Kel
ler i 1930. Der ble også opprettet et
institutt for utdannelse av lærere
for døv-blinde i 1933.

I Russland er statsmyndighetene
meget forståelsesfulle overfor de
døves ye og vel. Derfor lever de
døve et rikt liv både sosialt og
kulturelt. Kinostyrene i Sovjet
unionen har gitt ordre om at alle
filmer skal forsynes med tekst av
hensyn til alle med defekt (ned
satt) hørsel. I Celj akinck er der en
brigade på 5000 døve i sanitets
tjenesten for det militære. På Wald
nlir Illich er der 200 døve tel~nikere

- hvorav 65 stk. av dem har
gjennomført 5. års planen på 2 1/2
år .. Den rus~iske stat er meget for
l'løyet med de døves arbeide. Ved
sin :flid er de med å øke produksj 0

nen på alle områder. I 1954 ble de
døves arbeidsinnsats verdsatt til
15 millioner rubler, og av den
grunn har 6.000 døve fått statens
høyeste utmerkelse for produk~tivt

arbeid.Ogs~i landbruket har døve
gjort seg bemerket. En døv,arbei
der' ved Kolmakov traktor- og rna-

. skinfabrikk på Tamho,v, vant før
ste premie ikjøring med traktor.'
For denne prestasjon ble han ut
nevnt til æresmedlem i alle russiske
kulturelle klubber i 1955.

De døve får fri undervisning., gra
tis opphold +. kost på statens sko
ler som tar 3 år og l års spesialut
dannelse i maskinlære. De fleste
av dem får senere stillinger på de
kollektive maskin.; og traktorfa
brikker. Døve kvinner arbeider og
så der. Deres barn bringes opp
til fabrikkens barnehage mens for
eldrene er på arbeid i fabrikken.
Parktanter fører tilsyn med barna.

Likesom andre land, har også
russiske argeidere 8 timers dag.
Hver sommer får de l måneds ferie
med full lønn og salær. Da får de
enten gratis opphold på statens
feriehjem, med full forpleining,
eller så betaler de bare 30<j~ av sin
ferielønn. Ved Svarte-havet har
de døve egne feriehjem, og det
russiske federasj onsforbund for dø
ve gir hvert år hjelp til 1000 van
skeligstillede døve med opphold på
disse. feriehjem. Det russiske han
delsforbund gir hvert år en spesiell
honus til de døve tillitsmenn som
arbeider for døvesaken på forskjel
lige områder, til et gratis rekrea
sjonsopphold på sanatorium på
I(rim og i I(aukasus.

I 1955 ble der gitt 3700 bonus
av handelsforbundet. De døve som
kommer 'på disse sanatoriene er
delt opp i grupper på 20-30 per
soner.. Hver gruppe har en guide og
lege. I Moskva og Leningl~ader der
spesielle forenings-sk.oler. Der er
også kontorer for helsevesen for
døve .. I Russland er der i likhet med
andre land også barnehager for dø
ve .. I 1926 ble det russiske døve
forbund stiftet men senere ble alle
døve forbund i de russiske re
publikker innmeldt i federasjons
forb·undet for døve i USSR. I dette
forblInd er 75 000 d~ve medlem
mer.. H vert annet år samles alle
døveforbund i de russiske repu
blikker til møte. I aug.1955 var der
holdt nationalkongress i Moskva.
110 representanter var tilstede.
8000 medlemmer i det sosiale for
bund for døve deltar aktivt på det
sosiale onlråde. Bare i Russland er
de~ 436 kulturklubber for døve.
4 slike klubber ble stiftet i 1954 og

i1955 ble 8 nye kulturklubber stif
tet, hvorav en av dem har 200
medlemmer. Der er 583 sports
klubber for døve med 13000 med
lemmer, hvorav 2000 er aktive i
sport i l. 2. og 3. klasse. Hvert år
arrange,res konkurranse i sport,
fotball, volley-ball, ski, gymna
stikk, skøyter osv. De døve sports
folk konkurrerer også med de beste
hørende idrettsfolk og det hender
ofte at de døve vinner l. pris.
I Moskva har de døve eget teater.
Der spilles av profesjonelle døve
skuespillere. Ifj or spilte de for hø
rende teater-publikum, og spilte
så godt at de ble omtalt i alle større
aviser i l\foskva. De har også klub-:
ber for ballett og folkevise-dans.

Landsmøtet i Skien
N å om dagene arbeider hoved

komiteen for landsmøtet på spreng
med å få alle detaljene klar foran
møtet. Det er tusen ting å passe
på, og på en måte er jo alle detal
jene like viktige for at arrangemen
tet skal bli en su!(sess.

På tidligere landsmøter har vi
alltid opplevd at noen få døve er
kommet til møtestedet uten på
forhånd å ha meldt seg. Det har da
alltid vært en masse bråk for arran
gøren for å få disse uanmeldte del
takerne vel innkvartert. Vi ber nå
alle som leser dette, og som har
tenkt å være med på landsmøtet,
om å forvisse seg om at de har
meldt seg, enten gjennom sin
forening eller direkte til arrangøren.
Bare på denne måten kan man
være sikre på å bli vel innkvartert
ilandsmøtebyen.

I(omiteen melder i dag at det har
tegnet seg over 260 deltakere. Når
man så regner med arrangørens
egne folk, kommer vi opp i omlag
300 deltal<.ere, som er det samme
tallet som i Bergen i 1950.

Søndag den 8. juli bærer det da
så smått løs med begivenhetene
i Skien. Først møtes sjakkfolket
ved spillebordet, onsdag den Il.
juli holdes forbundsstyremøte, og
samme kveld holdes det ekstraor
dinær generalforsamling i Døves
Trykkeri A.s i Skien, og torsdag
kl. 10 åpner så det egentlige lands
møte med gudstjeneste..

Så får vi håpe på mange store og
rike dager, og at dette landsmøtet
må bli et positivt samvær i frem
skrittets tegn.
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Friidrettsserien 1956
Stillingen pr. 25. juni:

1. Bergen
1. Jarle Lid 100 m 12.2 = 548p.
2. B. Tøm merbakke 100 m 12.6 . = 461 ({
3. Nils Bjørø h. ult. 1.31 .....' .. = 447 «
4. Harald Angeltvedt 100 m 12.7 = 441 «
5. Jarle Lid I: u/to 2.73 = 440 «

6. H. Angeltvedt 400 m 56.9 .. = 436 «
7. Nils Bjørø I. ult. 2.70 .. . ... = 422 «
7. Johs. Samuelsen 100 m 12.8 .. = 422 «
9. Johs. Samuelsen 1500 m 4.39.6 = 418 «

1O. H. Angeltvedt I. ult. 2.67 ..... = 404 «
11. Jarle Lid lengde 5.50 . . . . . . . = 400«

12. Jarle Lid h. ult. 1.25 .. ' = 373 «
13. Per Sikko I. u/to 2.61 = 369«
14. Jarle Lid kule 9.20 = 364«
15. J. Samuelsen 3000 m 10.18.2 .. = 360 «
16. B. Tøn1merbakke L ult. 2.57 .. = 349 «
17. Gudmund Hukseth kule 8.95 === 346«

18, H. Angeltvedt 800 m 2.16.8 .. === 335«

19. Harald Angeltvedt lengde 5.19=== 334«
20. H. Angeltvedt h.. ult. 1.20 .. = 319 «

Sum 7988 «
Nye res. siden sist: Jarle Ud 100 m (før

12.5), Tømmerbakke 100 m, Angeltvedt 100
m og 400 m (før 59.4), Johs. Samuelsen 100
m og 1500 m, J. Lid lengde og kule, Huk
seth kule, Angeltvedt 800 m og lengde. Res.
som er gått ut: Sikko h. u/to 1.15 (271 p,),
Angeltvedt 1500 m 4.56.4 (287 p.) og Sverre
Johansen I. u/to 2.51 (319 p.).

2. Stavanger
1. A. Pedersen, høyde 1.65 = 605 p.
2. A. Pedersen 100 m 12.1 = 572 «
3. E. Grytnes høyde 1.60 = 555 «
4. A. Pedersen 400 m hekk 60.4 = 528 «
5. A. Pedersen 200 m 24.7 = 527 «
6. A. Pedersen 400 m 55.1 = 525 «
7. A. Pedersen 800 m 2.07.2 ~ = 517 «
8. A. Pedersen 110m hekk 16.7 = 473 «
9 I. Sinnes 100 m 12.6 = 461 «

10. G. Rafoss kule 10.43 = 454«

11. A. Pedersen lengde 5.38 = 374«

12. A. Kallevig kule 8.77 = 333«

13. I. Sinnes 200 m 28.2 = 220 «
Sum 6144 «
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3. Oslo

1. Willy Mauer I. ult. 2.68 m .... = 410 p.

2. Gunnar Løvskeid I. ult. 2.56 m= 344«

3. Willy Mauer h. ult. 1.20 m = 319 «
3. B. ,Dammen h. ult. 1.20 m = 319«

5. B. Dammen I. ult. 2.43 m .. ". = 279«

6. Peder Nilsen I. u/to 2.42 = 274«

7. Gunnar Løvskeid h. u/t.1.15 m=, 271 «

8. Odd Landehagen I. u/to 2.40 m = 266«

9. Ulf Pedersen I. u/to 2.37.. .. = 254«

1O. T. Ekerbakke L ult. 2.24 m ..'= 202 '«
Sum 2938 «

4. Trondheim,
1. Thor Harper !. uft. 2.62 .... = 374 p.
2. Thor Harper h. ult; 1.24 . ' . = 362 «

3. Ivar Kjøsnes I. u/to 2.58 = 354 «
4. Oskar Nilsen l. ult. 2.46 = 294 «
5. Oskar Nilsen h. u/to 1.14 = 262 «
6.G. Kirkreith I. lI/t. 2.30 = 226«

7. Peder Fuglem I. ult. 2.28 = 218 {{

Sum 2090«

Ungdom, vær med I

Ved landsmøtet i Skien skal
der også avvikles mesterskapene i
friidrett for døve. Der har ide
senere år 'vist eh tydelig tendens til
nedgang i cl.eltak.erantallet ved dis..
se mesterskap, og dessverre er det
ungdommen som har vist den stør
ste svikten. Dette er meget be
klagelig, for friidretten er en av de
fineste idretter som finnes. Ved det
stevne som ble holdt på Alm skole
for en tid siden, ble der oppnådd
mange gode resultater og der var en
god del lovende emner, som nok
kunne drive det lallgt, men' dess
verre blir de fleste borte etter endt
skoletid. Hva kan det komme av at
de fleste så tidlig mister interessen?
N å skal vi ikke se bort fra at noen
av dem på sine hjenlsteder har van
skelig for å drive sin idrett, men
vansl(eligheterer til for å overvin
nes. Her kan Knut og Kåre Smeds
gård stå som et lysende eksempeL
Tross de ved hjemkomsten fra sko
len bodde langt oppe i fjellbygden,
hele 900 m over hav-et, fortsatte de
sin idrettstrening og nådde ypper
lige resultater sammen med høren
de og døve. Det er altså viljen det
kommer an på. Men hva med de
unge som hor i byene? Blir der tatt
vare på dem? Her har våre idretts
lag for døve en stor oppgave. De
bør i alle tilfelle sette noe inn på å
samle ungdommen og sørge for at
interessen for idretten holdes ved
like, ved å arrangere ste'vner for
dem. Det k~an ikke nektes at der
hlir alt for få stevner for døve i
sommerens løp og at dette er en av

grunnene til at interessen dabber
av _hos de unge. Men de unge må
også selv sette noe inn på å drive
sin idrett, og bedre fritidsbeskjef
tigelse kan ikke de unge få. Derfor
ungdom : Vær med under idrettens
banner!

Red.

Os/r,ar lVilsen, Trondheinl har del
tatt i kretsmesterskapet i terreng
løp for Sør-Trøndelag og plasert
seg som Ill'. 15 i sin klasse.

I et annet ,terrengløp i Orkdal,
ble han nr. 2.

Bergens-nytt

Medlemsmøtet 8. juni
Frammøtet var meget godt da

møtet ble åpnet av formal1neni~

Først hledet valgt ny materialfor
valter for fotballgruppell, og Hans
Lie fikk jobben lllidlertidig.

Møtet vat egentlig kommet
istand for å diskutere eventuelle
sal(er som det var ønskelig å få
behandlet på N.D.I.'s styremøte
i Slåen. Det var ikke meget som
medlemmene hadde på hjertet,
men Kjølleberg nevnte at forbun
det må kj øpe eget flagg til bruk ved
defileringer utenlands heretter.
Han kunne fortelle at det nesten
alltid har vært noe galt med flag
gene som Norge har brukt i ut
landet. - Nils Bjørø hadde tenkt
ut en ny startmetode for døve på
100 ID. Han mente at de døve all
tid taper noen tiendedeler på den
ne distansen. Vi ble enig om at
Bjørø først sl(ul1e prøve Inetoden
i Bergen. I forbindelse med neste
års DM og somnler]ekene i Roma
ble det en lengere diskusjon, som
endte med ønsket om at det snarest
settes opp minimumskrav for del
takelse i Roma, at det hlir avholdt
treningsleir for de som blir uttatt,
og at neste års DJ\i med etterføl
gende treningsleir blir lagt til
Stavanger, hvis foreningen der kan
påta seg arrangementet. '

Formannen opplyste 'at Dame
avdelingen har bevilget kr. 300.
som tilskudd til kjøpet av nye
madrasser på hytta. Han oppford
ret til slutt medlemmene om å legge
seg i selen for å få unna "våronna"
på hytta, slik at den k~an vise seg
fra sin beste side ved. St. Hans..
festen.

Referenten.



Thorvald Berg's

Skipsrederi

DRAMMEN5JERN-
•
STØBERlOG MEK. VERK,STED

SPESIALITETER

. , Kraner og losseapparater.
Kj øle- og fryseanlegg
Pukkmaskiner, Veghøvler
Centrifugalpumper
Luker etc. for vannkraftutbygging
Ovner og annet bygningsstøpegods
Stål- og jernstøpegods

A.s Norsk Fjærfabrik
FJÆR • DUN

Gøteborggt. 33 - OSLO
Telefon 37 69 94

Kull, koks, cinders og fyringsolje
Sand og s€fment - Ildfast sten og Iere
Glasserte lerrør - Linolitt gulvbelegg

Wessels Kulforretning A.s
DRAMMEN
Centralbord 2480

Morten Engebretsen
Innehaver: H. Rheam-Engebretsen
Dronningensgate 28 - OSLO
Telefon sentralbord 41 02 20
Dekker all skadeforsikring
Agent for:

FORSII(RINGS-AKTIESELSKABET NOR DEN

Kjøtt & Pølsevarer
Rosenborggt. 3, St. Olavsgt. 1
TRONDHEIM - Tlf. 25 477

TEIE pr. TØNSBERG

**

****

**

Telefon 20 391

Telegramadresse : «Thorberg»

AKTIESELSKAPET

Sulitjelma Gruber

anbefaler sitt prima sølv 999

Fredrikstad Montering Co.
& Metallstøperi A.s

Telefon 1494
FREDRIKSTAD

Magnus Larsen
Etablert 1890

TØNSBERG
Manufaktur - Utstyr

Hotell Gyldenløve
Nytt hotell

Alle rettigheter
Telefon 744
KONGSBERG

Seeberg & Nielsen Ltd.
DRAMMEN
Telegramadr. : «Seeberg»
Tlf. 3390 - Etablert 1861
Skipsmeklere - Spedisjon



OSLO

Aksjekapital og fonds kr. 3 280000

Nlottar innskudd, stoTe og små', til 2~ og 3 % rente

Fred. Olsensgt. l

Sarpsborg og

Oplands Kreditbank A.s

Øl - Mineralvann - Eplemost
L. B.. FRUKTPEI(TI

LILLEHAl\fMER

Omsetning og eksport a v fiskeri
produkter - Import a v salt

Saltsilo : Nyhavna. Tlf; 52 2 O

Møller & Ringstad
I(JEl\1ISK FABRII(K

SANDVIKA
Telefon *53 06 90

A.s Lundetan·gens Bryggeri

G. Larsens PipefabriK A.s
Etablert 1844

Kedd..ell & Bommet} A~s

Telefoner: 22 861 - 24 780
Tl.gr.aclr.: ATne,TROND~EIM

UT. FORD-FORHANDLER

- Betong - Fabrikk
rdigblandet betong
en Skedsmo telefon 207 '

Il Da.mpsa.g

duserer kj øleskap, varmeapparater
komfyrer

EI(TRISK APPARATFABRII(K
AMMEN

Auto A.s

I.~y Brålfjcl!l
ENØRFORRETNING

, STRØMMEN Tlf. 71 18 50

r det beste lær til halvsåling,
litesterkt og vanntett.

,Stjernelcer»

Alle slcoTnakere kjenner «Stjernelær»

Bilruter A.s

Vallerrnyrene pr. PORSGRUNN

om barnas sprog,
ne om barnas helse!

ærsåler!

HEN - Telefon 3001

Ruter over hele indre IIelgeland.

Korresponderer om sommeren med

venske busser over I(rutvatn og

Umbukta.

~~~. ~ .~~~ -

Helgeland
MOSJØEN

s

Vi er enige i å verne
men vi må også ver
Bruk skotøy med I

Dalens (

E
s

Porsgrunns
A

(j)ianlalld
EL
.DR

Pro
0 0 'e

Q.S Hee

SkedsIno
Fe

Fabrikk

HaRc

ENTREPR
Nygaten 4.1



FOSS ~SLIPESKIVEFABRIK AlS .. Fetsund

.s n i
RANHEIM

pir! ri

Hagbart Firings Ettf.
Manufaktur og Damekonfeksjon
Barnekonfeksjon

Storgt. 16 - Telefon 1130 - HORTEN

Svea - Nornan
FORSIKRING

Karl Johansgt. 6 - OSLO

A. Westgaard
Bilforretning

Landbruksmaskiner, kontormaskiner
& rekvisita. Byggeartikler•
Telegramadr. : Westgaard.
Tlf.: forretn. 22170, priv. 20680
BODØ

Ing.]. P. SANDOZ
Lille Grensegt. 7 .. OSLO
Tlf. 33 21 37, telegr.adr.. : «Sanding»

Forstkandidat Ole Mørkved
NAMSOS

Telefon 2674

HØVLET og UHØVLET TRELAST

Ingeniør Bjarne Aas
FREDRIKSTAD

Drammens Port.. og Gjærdefabrikk
Innehaver: Wiermyhr og sønn

Konstruksjon og bygging av Lyst
kuttere og Motorbåter..

CENTRUMKAFEEN,

KAFE GIMLE,

BREKKEPARKENRESTA URA NT

MIDDAG - A LA CARTE, - SMØRBRØD

Skiens Folkerestauranter A ..s

Telefon 1144 - Privat 7107.
DRAMMEN

Nordisk Transport
& Spedition A.s

Rådhusgt. Il - OSLO
Tlf. 41 32 56 - 41 35 69
Tlf. 4.I 22 74 - 41 25 44

Internasjonale Transporter
Fortolling .. Lagring
Spedisjon



Olav Ringdal
SKIPSREDERI

OSLO

ELEKTRO - ENGROS Als

Tollhugt. 4 - OSLO

P. M. Engebretsen
Manufaktur og utstyrsforretning

Grensen. Hj. Akel·sgt. - OSLO

Samvirkelaoet~.K~fe

STEINKJER

Kafe - og middagsrestaurant
ml selvservering

SPIS SALAT FRA DELIKAT

SalatfabriKKen "DeliKat"
DRAMMEN ~ Tlf. 4461

Haldor Vi ri k .

SANDEFJORD

.J. S. Ording· .
Etablert 1852

SKIEN
Alt i manufaktur

Titlestad & Hauger
Prinsensgt. 2

OSLO

OSLO ~ CENTRAlBO'I\O '.1400

Beste leverandør av ..
KJØTT-FLESK-PØLSEVAQE~

Bøndernes Salgslag
TRONDHEIM

Alt i KJØTT - FLESK -' PØLSE
VARER - .SPEKEVARER - HER
METiKK.

.6tUlJ J6anstng
MOSS

Grunnlagt 1877

Norsk og

utenlandsk
kryssfiner
Møbelplater

Afs OSTERHAUSGATENS HØVLERI'I
. TRILASrutSALG

OSTERHAUSGATEN 15-18

SPESIALITET: LISTVERK I EK OG FURU

Fiberplater
. Lakkplater ,

Steinull ... Papp,
spiker, stift etc.



HUNSFOS FABRII(KER
VIKELAND

Papir-, cellulose- og tremassefabrikasjon

Hovedkontor: Vikeland

Salgsagent for Norge:
F. ARVID ANDERSEN, STORTINGSGT. 30, OSLO

NORSK

ILDFAST STEIN

Borgestad Fabrikker A.s
BORGESTAD p. å.

Grubernes Sprængstoffobriker A.s

N. Vollgt. 1 - Oslo

International Skibshandel A.s
OSLO

P. A. Ellingsen
Maskinforretning
Ingeniørfirma
Bygdøy ~lle 19 - OSLO

Gaustad TrevarefabriKK
Dører, vinduer, trapper, innredninger .

ONSØY - Tlf. Fredrikstad 9134

Rens og farg hos fagmannen

Fabrikk og kontor:
Chr. I(roghsgate 60, OSLO
Telefon 41 33 79 og 42 21 84

•Sl;'.1 ·
ly~

PORSGRUNDS PORSELÆNSFABRIK
OG

AVD. SANITÆRPORSELEN

o. B. SØRENSEN & CO.
S. H. SMITH SØRENSENS

TANKREDERI AfS
AfS HERON

A.RENDAL

Eivind Koch Als
Joh. Steenstrup

I(ongensgt. 6 - Tlf. 421854

OSLO



Thv.. Moestue & Co. A.s
OSLO

Grafisk industri og papu- en· gros

Kongsberg Sparebank·"

Opprettet 1839

KONGSBERG

Alle alm. bankforretninger

A.s Thor Dah I

SICIPSHANDEL

_ DEFJORD

Sørbye & SKattum
POSEFABRIKK - PA,PIR EN GROS

PAPIRINDUSTR.I

OSLO

, Dieselmotorer

Prillsensgt. 3 b OSLO Tlf. 41 62 76 - 42 10 52

Astrup&Søn

Dronningensgt. 8 a'

OSLO

s. D. Cappelen
Ulefos Jernværk
Grunnlagt 1657

Moderne ovner av alle typer.

Forhandlere i alle landets byer.

I Skien: G. eoward

Arnold Wiigs Fabrikker
HALDE

Tlf. sentralbord 2705
TIgr.adr.: «Wiico»

Kr. 299.-

Sandvika Veveri A.s

HASLU1Vl

Døves Trykkeri A s - Bergen


