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De passive døveforeninger

Vi har endel foreninger her i landet som kalles for passive døveforeninger, og
som vi hører lite eller intet til. Disse foreninger står altså ikke i Landsforbundet
og driver således ikke sitt arbeid etter vanlige organisasjonsformer. Det vil si,
de har ikke regelmessige møter og sammenkomster, men samles bare til et stevne
i året i forbindelse med døveprestens besøk. Men det er et spørsmål om ikke disse
foreninger kan bli like aktive som våre andre foreninger for døve. Riktignok
er avstandene ofte store, men ikke avskrekkende, og kanskje skal det bare litt
oppmuntring til for å få dem over i de aktives rekker. Det er ikke tvil om at net
topp disse døve som bor så spredt der oppe i bygdene, har størst behovfor å kom
me oftere sammen, for det er jo en kjensgjerning at isolasjonen ikke er av det
gode for de døve.

Jeg var forleden tilstede ved et stevne som en av disse passive døveforeninger
holdt, nemlig Hallingdal og Valdres Døveforening, og jeg ble gledelig overrasket
over' å treffe så mange kjekke døve og at gjennomsnittsalderen var så gunstig.
Det slo meg at denne foreningen skulle ha alle betingelser for å kunne drive et
aktivt foreningsliv, og det er ikke tvil om at de døve der oppe i bygdene vil være
tjent med å ha noe å samles om. For meg synes reisingen av et feriehjem på det
mest sentrale sted å være løsningen. Da har man noe felles og et sted å samles på.

Jeg fortalte litt om forbundet, om feriehjemssaken - og om fordelene ved å
få foreningen inn i ordnete forhold ved oftere møter, og det var tydelig at de
døve der borte var sterkt interessert.

N å skal vi være forsiktig med å trekke noen forhastede slutninger etter dette
ene besøket, og det er heller ikke sikkert at forholdene ligger like bra tilrette på
andre steder hvor der finnes passive døveforeninger. Men et er sikkert: De døve
i Hallingdal og Valdres kan uten vansker samles oftere enn nå, og et feriehjem
i hjertet av Hallingdal vil være et fulltreff. Nåvel, enhver begynnelse er vanskelig,
men vansker er nå engang til for å overvinnes! Men til syvende og sist er det tross
alt viljen det kommer an på!

Red.
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Rom. 1,16.

Jeg skammer meg ikke ved evangeliet

Det kan synes underlig at Pau
lus sier: "Jeg skammer meg ikke
ved evangeliet." Hvorfor skulle
han skamme seg over det? Grun
nen til at Paulus taler slik er vel
den at han hadde møtt slike som
skammet seg ved sin kristne tro.
Og jeg tror vi alle sammen har
godt av å tenke over dette ordet,
og spørre oss selv: "Skammer jeg
meg ved evangeliet og min frelser ?"

Det er mange som ikke går i
kirke. Noen av disse har ikke fått
øynene opplatt for hvor meget de
trenger en frelser. De går opp i det
verdslige så sterkt at det ikke blir
tid til å sørge for det sjelen tren
ger og lengter etter. Men, mon det
ikke fins dem som ikke går i kirke,
eller på kristelige møter fordi de
skammer seg ved evangeliet? Tenk
om noen skulle se meg gå i. kirke?
Tenk om noen skulle mistenke meg
for å ha alvorstanker?

Enda tydeligere er skamfølelsen

Kombinert rundreise og fottur I:

Søndag morgen 8. juli kom jeg
med buss til Hønefoss hvorfra det
var meningen å reise videre til He
dalen med en annen buss. Jeggikk
og lette etter en buss med "Heda
len" på, men det sto ikke på noen
av bussene som sto på holdeplas
sen. Da klokken var blitt over 10,
tiden for bussens avgang, gikk
jeg inn på ekspedisjonen og spurte
en gammel dame som satt vakt
der. Av henne fikk jeg opplysning
om at jeg skulle ha tatt Fagernes
bussen og reist videre med en
annen buss fra Nes ved nordenden
av Sperillen. Men jeg hadde nylig
sett Fagernesbussen gå, og neste
buss skulle ikke gå før ved 16 tiden.
Dette var en dårlig begynnelse på
min ferie. Den feilen som jeg begikk
på Hønefoss, grunnet seg på en
opplysning som jeg fant i en skri
velse fra turistforeningen med
forslag om forskjellige ruter for
fotturer i Vassfaret. Der sto det
nemlig noe om at Hedalsbussen
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når det gjelder dette å gå til natt
verd. En kan spørre dem: "Hvorfor
er du aldri å se ved nattverdbor
det?" Og de kan svare: "Kan jeg
ikke være like god kristen om jeg
ikke deltar i nattverden?" Men,
ikke sant, dette er ikke svar på
spørsmålet. Det ærlige svaret vil
sikkert ofte bli: "Nei, det er så leit.
J eg skammer meg for å gå fram
til alteret." Og det vil igjen si: Jeg
skammer meg ved evangeliet.

Og i det daglige liv, hvor lett
er det ikke å gjemme sin kristen
dom bort, der hvor vi skulle vitne
om vår frelser?

Nei, la oss ikke skamme oss
ved evangeliet, det er, som Paulus
sier, en Guds kraft til frelse for
hver den som tror. La oss gi evan
geliet rom i våre hjerter, og la oss
være med og utbre det, ved i gjer
ning og ord å vitne om Jesus Kris
tus, vår frelser.

G. Haraldseide.

gikk ut fra Hønefoss kl. 9 (10)
og 16. Derfor gikk jeg ut fra, som
en selvfølge, at det skulle stå
"Hedalen" på bussen.

Da jeg ikke hadde lyst på å bli
igjen i den lille byen i 6 timer for
å vente på neste buss, begynte jeg
likeså godt å traske etter lande
veien, selv om jeg ikke er begeistret
for den slags form for fottur. Solen
stekte, og jeg fant det for varmt
å gå med ullsokker og tunge fjell
støvler, for jeg var jo kledd til å
gå i fjellet. Så tok jeg dem av meg
og begynte å gå barbent i lette
sandaler som jeg hadde tatt med
meg i ryggsekken. Men det skulle
jeg ikke ha gjort, for etter en nokså
kjedelig marsj etter landeveien i
flere timer fikk jeg et nokså stygt
gnagsår på høyre fot .. Da kom
lommeapoteket godt med. Det
ble bare å smøre gnagsåret med
talg og legge over med et plaster.

Endelig fikk jeg sitte på med en
buss som imidlertid skulle bare til

Sperillen. Så langt kom den ikke
denne gang, for en lettere kolli
sj on hvor ikke mindre enn 3 per
sonbiler var med i spillet, gj orde
det vanskelig for den å passere.
Ennå mens man holdt på med må
ling på kollisj onsstedet, kom det
en drosjebil nordfra med passa
sjerer til bussen som var blitt
snudd og skulle gå sydover igjen.
Vi som skulle videre nordover,
fikk altså kjøre med drosjebilen
uten å betale noe ekstra for det.
Ved Sperillen jernbanestasjon gikk
jeg altså av bilen. Da oppdaget jeg
at jernbaneskinnene var helt rust
ne, så det var visst mange år siden
siste tog hadde gått der. Det var
en egen stille stemning å stå alene
på den gamle, gressgrodde perron
gen foran den gamle stasjonsbyg
ningen som øyensynlig for meget
lenge siden var blitt tatt i bruk
som alminnelig bolig.

Utpå ettermiddagen kom endelig
Fagernesbussen til stedet, og siden
gikk reisen prikkfritt langs Speril
len. Etter at jeg var gått over i en
annen buss på Nes, ble reisen mere
interessant, for nå fikk man se mere
av fjellandskap og bondegårder
med gamle hus. Først ved 19
tiden kom jeg fram til Hedalen
gamle stavkirke hvor jeg gikk av.
Det hadde vært meningen at jeg
skulle bese kirken etter gudstjenes
ten. Selv om jeg altså var kommet
6 timer senere enn beregnet, ville
jeg ikke la anledningen gå fra
meg. Så fikk jeg da spurt meg
fram til en mann som hadde nøk
kel til kirken, slik at jeg allikevel
fikk komme inn og se meg om.

Denne kirken ble bygget i det
12. århundre og er kjent for det
sagnet som forteller om at den ble
funnet igjen i skogen aven jeger,
etter at svartedøden hadde lagt
bygden øde, på den måten at hans
pil traff kirkeklokken. Blant de
interessante ting kirken har å
by turister kan nevnes den rike
utskårne ornament til inngangen
og et uttrykksfullt krusifiks som
er meget kunstferdig utført med
(b:istige linjer. Noe som jeg ikke
hadde sett på noe annet krusifiks
før var de korsfestede føtter som
spriker med tærne i smerte. Når
man står stille og betrakter dette
vakre kunstverk, må man få en
følelse av dyp ærbødighet for alt
det som er hellig, hvis man ikke
allerede er blitt sterkt forblindet
av den kalde og materialistiske
verdensanskuelse .som truer med



Utsikt fra Slakollen mot Strøen.

å vinne innpass også blant de
kristelige kretser.

Selv om det var blitt i seneste
laget, gikk jeg samme kveld på
vei over Åslielva og bega meg
oppover skoglien langs en mindre
elv som heter Busma, for å over
natte på Sørbekkseter fjellstue.
Der fant jeg noen gamle blå mer
ker på trærne. Jeg var gla for at
jeg nå kunne følge en merket sti
og slippe å kaste bort tid med å stu
dere kartet mere nøye. Av hensyn
til fredningen av Vassfaret har
man tatt den avgj ørelse at stiene
ikke mere i fremtiden skal for
nyes med blå merker. Men det er
altså fremdeles en god del gamle
blå merker som er tydelige å se, så
det er ikke vanskelig å finne
fram i Vassfaret, når man sam
tidig tar kart og kompass til hjelp.

Det var alt begynt å skumre da
jeg var kommet opp i fjellet hvor
jeg beveget meg framover gjennom
blandet småskog. Da passerte jeg
et ganske lite vann som ikke hadde
noe navn på mitt kart, og derute
fikk jeg se svært mye fiskesprett.
Det blinket likesom aven masse
sølvskåler over det hele mørke
vannet med småskogen på den
andre siden som en lav skygge mot
den bleke kveldshimmelen. Jeg
måtte . stanse litt og se som be
tatt på dette vakre synet. Til slutt
måtte jeg rive meg løs fra synet og
begi meg videre.

Ikke så lenge etter gikk jeg over
en gammel og forfallen demning
av stein ved Busuvannet. Og jeg
ble litt forbauset over å finne så
kraftig og frodig skog med tykk
leggete graner på nordsiden av

vannet som ligger atskillig over
900 meter ov~r havet. I denne
høyden finner man i alminnelig
het bare små og forkrøplete gra
ner, krypende sammen i grupper.
Men akkurat like nord for Busu
vannet reiser det seg en loddrett
fjellvegg som gir et utmerket ly
for denne frodige skogen mot den
kalde nordenvinden.

Etter en kort stund kom jeg
opp i mere åpent terreng med små
bj ørker like nordvest for vannet,
og der lå Sørbekkseter fjellstue like
foran meg. Klokken var vel om
kring 22.30, da jeg kom fram. Det
ble unektelig deilig å krype tilkøys
i det koselige, lille værelset som
jeg fikk anvist, etter en nokså an
strengende marsj dag, først etter
landevei og senere til fjells.

Morgenen etter bar det videre i
lett fjellterreng vestover mot Sla
kollen. Det var også andre folk
som var ute på tur fra pensjonatet.
Det var et godt stykke borte.
Men vi vinket da til hverandre med
armene, slik som folk ofte hilser
hverandre på fjellet. Da jeg senere
kom fram til Slaseter som ligger i
den slakke sydskråningen til Sla
kollen, så jeg ikke lenger noen
mennesker. Det var heller ikke
noen sauer eller kuer som beitet
der. Seterbua var stengt og det
virket så stille og øde på setervollen
med det høye og frodige fjellgraset.

Etter å ha gått videre oppover
til Slakollen kom jeg snart fram til
varden på toppen som ligger 1031
meter over havet. Da måtte jeg
stanse litt for å beundre den vakre
utsikten. I nordvest lå Vassfarets
øverste store vann, Strøen, med

en bred og meget lys strandkant
som fortalte tydelig om regulering
med demning. Enten måtte det
være lyse steiner eller en lys berg
art, av samme art som det fjellet
jeg nå sto på. Langt, langt der
nede beveget det seg en liten prikk
på vannet. Nå var vel noen ute i
robåt for å prøve fiskelykken der
nede. Jo, det skulle være bra med
ørret i Strøen etter hva jeg har lest
et eller annet sted. Det var fore
løpig det eneste tegn til menneske
liv jeg så der nede. I sydvest mer
ket jeg meg det bratte, mørke
fjellet Bringen. I området ved
Bringen skulle bjørnen like seg
godt, har jeg også lest et eller an
net sted. Men jeg hadde nå ikke
akkurat tenkt å gå dit.

Fra Sørbekkseter hadde jeg
fulgt en sti som ikke var merket,
og jeg måtte fortsette å bruke flit
tig både kart og kompass for å
finne fram til varden på Slafjell
som ligger et stykke lenger syd.
Derfra bar det nedover mot selve
Vassfaret. Da kom jeg fram til en
mindre varde. Nå åpenbarte det
seg et vakkert utsyn mot et typisk
skogdalføre. Dypt nede i dalbun
nen lå det tre vann like etter hver
andre. Det største av dem var
Nevlingen. Meget mindre var de
to andre vannene, øvre og nedr~

Grunntjern. Der nede et sted mel
lom Nevlingen og nedre Grunn
tjern visste jeg at Vassfarplassen
skulle ligge. Men denne gamle,
nedlagte bondegården var skjult
av tett og mørk granskog.

Etter å ha betraktet dette ut·
syn en liten stund fulgte jeg en
tydelig sti nedover den bratte
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Morgenstemning på Vassfarplassen. Stabburet står til venstre.

skoglien. Underveis passerte jeg en
liten åpen plass med noen morkne
stokker som fortalte at det hadde
stått hus der en gang for mange år
siden. Kartet forteller at det er den
nedlagte Fjellseter.

Lenger nedover ble skogen tet
tere, og solstrålene fikk det like
som vanskeligere med å trenge
gjennom de høye og dystre graner.
Plutselig støtte jeg bort i en liten
bekk som ikke sto på mitt kart,
og jeg la med en gang merke
til at· vannet var, krystallklart.
Det hadde vært en varm dags
marsj, så jeg la meg ned og drakk
av· bekken. Maken til friskt og is
kaldt vann skal man lete lenge
etter. Dette måtte være kilde
vann, for jeg hadde funnet bare
nokså lunkent vann i bekken oppe
på fjellet tidligere på dagen.

Best som jeg gikk videre ned
over, forsvant solen bak en høy
ås som er en utløper av Slafjell.
Da virket skogen straks mørkere og
mere dyster; Klokken var vel ikke
mere enn 19. Da jeg hadde gått
nedover ennå et stykke, fikk jeg
plutselig se takmønet på en gam
mel og grå låve mellom trærne like
foran meg. Straks etter kom jeg
ut på en stor og åpen plass hvor
gresset sto tett og høyt. Det ble
likesom så meget lysere igjen. En
delig var j eg kommet fram til
Vassfarplassen.

Et stykke bortenfor den gamle
låven sto et stort og grått stabbur
som var best bevart av alle de
gamle husene på ødegården. Til
min overraskelse fikk jeg se to
gutter utenfor stabburet og der
tittet en tredje ut aven av de to
dørene. En stor, sort hund, som
en schiifer, bjeffet mot meg, men
ble hysset ned av guttene. Det
viste seg at guttene også var fra
Oslo, og vi presenterte oss for
hverandre. Før jeg kom fram til
Vassfarplassen hadde jeg hele ti
den forestilt meg at jeg skulle
overnatte alene på denne forlatte
ødegården ute i villmarken. Men
så ble det isteden et hyggelig sam
vær med tre kjekke og ganske al
minnelige Oslogutter. To av dem
var brødre. Den tredje gutten,
som var deres venn, måtte tydelig
vis være hundens eier, for det
var han som kommanderte over
den og ga den mat. Han komman
derte den f. eks. til å gi meg lab
ben etter at jeg hadde gitt den
litt sj okolade.

Etter kveldsmaten gikk de tre
guttene ned til Nevlingen for å
prøve fiskelykken, mens jeg ruslet
omkring og så litt på stedet. Fra
Vassfarplassen er det et vakkert
utsyn over Nevlingen, og den
kvelden så jeg minst to robåter
derute, så det var flere som søkte
fiskelykken.

En gang langt tilbake i tiden
har Vassfarplassen vært en av
de største bondegårder i Vassfaret.
Men så ble den forlatt av folk, for
di det var så dårlig forbindelse
med omverdenen og urimelig lang
skolevei for de barn som bodde der.
Våningshuset som en gang hadde
stått der, var nå forsvunnet. Det
som var igjen, var en grop som
viste hvor kjelleren hadde ligget,
samt noen morkne stokker.

Noe som jeg vil huske lenge fra
Vassfarplassen, er det friske og is
kalde vannet i den lille bekken som
renner like forbi. Det var den sam
me bekken som jeg hadde drukket
av litt lenger oppe i skoglien. Der
sto det igjen rester i treverk aven
kum som en gang før i tiden hadde
samlet drikkevann til folk og dyr
på gården eller kanskje har den
også vært brukt til avkjøling av
melk. Bedre drikkevann og bedre
naturlig kjølesystem for melk fin
ner man neppe på mange bonde
gårder som fremdeles er i drift.
Selv satte jeg ned i denne bekken
et lite spann med smør og ost som
var blitt så bløt i sommervarmen,
og morgenen etter fant jeg varene
faste og hårde. Et bem'e sted kunne
ikke den mannen finne, han som
en gang for meget lenge siden
ryddet Vassfarplassen.

Noen få minutters gang fra Vass
farplassen ligger nabogården,
Amundheimen, som også er ned
lagt. Jeg tok en tur dit og gikk
over en annen bekk, den som er
merket på kartet. På tilbaketuren
var jeg så uheldig å gli på våte
steiner i denne bekken slik at jeg
ble våt på bena. Så måtte jeg hen
ge opp i en bjerk min kakibukse,
et par sokker og mine fjellstøvler
som var blitt våte. Senere kom de
tre guttene og den sorte hunden til
bake uten å ha fått noe fisk. Da
guttene fikk høre hvordan jeg var
blitt våt og de så at jeg hadde
bare en kort bukse på meg, viste
den yngste av brødrene meg den
vennlighet å låne meg en trenings
bukse for natten.

På gulvet i det gamle stabburet
lå det fra før av noe høy, så vi
hadde bare å krype inn og inn
rette oss for natten så godt vi
kunne. Jeg lå i et rom for meg selv,
mens de andre lå i det andre rom
met. Det var egen dør til hvert av
rommene. Nå fikk jeg bruk for
regnslaget som jeg hadde rundt
meg. Men jeg frøs på føttene, fordi
jeg ikke hadde noen tørre sokker
å ta utenpå de sportsstrømpene
som jeg hadde på meg. Det ble så
ledes ikke mye søvn for meg den
natten da jeg lå på høyet. Derfor
måtte jeg stå opp så tidlig mor
genen etter og liste meg ut. Der
nede lå Nevlingen som et speil,
og jeg så noen ringer som dannet
seg i vannet etter fiskesprett.
De tre guttene sov så fast at de
ikke våknet før etter at jeg hadde
inntatt min frokost ute i det fri.
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Etter å ha tatt et par bilder på
stedet tok jeg farvel med den eld
ste av brødrene, for de to andre gut
tene var nede for å prøve fiskelyk
ken på ny. Så begynte jeg å gå
langs nordsiden av Nevlingen som
fremdeles lå speilblank. Men jeg
hadde ikke gått så langt før jeg
stanset for å ta et nytt bilde. Etter
på ni~tte jeg smøre .gnagsåret og
legge på et nytt plaster. Mens jeg
fremdeles satt på det lyse berget
ved vannet, merket jeg at noen
kom etter på stien. Først tenkte
jeg at det var de tre guttene som
skulle videre til Aurdalsvannet som
de hadde fortalt meg. Men så viste
det seg at mennene som kom gå
ende bar gevær og uniform for
heimevernet. J eg måtte skynde
meg å flytte meg lenger ned mot
vannet, ikke fordi jeg var redd for
soldatene, men fordi jeg hadde sit
tet akkurat der hvor stien førte
over bergknausen. Så fikk jeg da
se en lang rekke heimevernsolda
ter marsjere like forbi. Dette kom
jo helt uventet på meg. Bare
anføreren som gikk først
nikket vennlig til meg. Men de
fleste andre virket nærmest alvor
lige og tause. Det var synd på d~

mange unge menn som svettet l

uniformen og med den tunge opp
pakningen, for det var nokså
varmt den dagen også.

Ved østenden av Nevlingen måt
te jeg ta av føttene og vade over
demningen, for vannet rant over
der. Så gikk jeg oppover skoglien
på den andre siden og kom forbi
Hildeseter med gamle hus. Der
traff jeg to unge gutter som hadde
slått seg til ro. Jeg snakket bare
litt med dem før jeg gikk videre.
Ellers så jeg ikke noe mere til men
nesker da jeg gikk over fjellet og
kom meg ned til Flå hvorfra jeg
tok buss til Gulsvik. På den måten
kom jeg igjen på besøk til Anders
Gulsvik og hans foreldre. Det er
ikke til å nekte at jeg var meget
trett da jeg kom fram, så det smak
te godt med et styrtbad og en hvil
hos mine kjære venner på bonde
gården.

Samme kveld hadde også en
ung døv mann fra Torpo, Helge
Tufte, kort før meg kommet til
Anders på besøk. Dagen etter kom
vi til å reise sammen til landsmøtet
i Skien. I neste artikkel til bladet
vil jeg fortelle litt fra denne reisen
og om et besøk på feriehjemmet til
Skien og Telemark Døveforening.

Gunnar Vatn.
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Landsmøtet er nå kommet på
avstand og vi har lettere for å se
tingene fra en litt annen synsvin
kel enn da vi var midt oppe i det
hektiske jag under landsmøteda
gene. - Vi la merke til at der ved
dette landsmøtet var møtt fram
flere representanter enn noen gang
tidligere, og at flere av represen
tantene også hadde sin varamann
ved siden av seg! Skal vi ta dette
som et gledelig tegn på at interes
sen for landsmøtets forhandlings
møter er stigende? I så fall er det
et godt tegn!

Døves Trykkeris e.o. generalfor
samling på Høyers Hotell var også
godt besøkt, og var omfattet med
en levende interesse. Det ble rettet
en rekke spørsmål angående tryk
keriets drift, og vi hadde inntrykk
av at aksjonærene var meget for
nøyet med den utvikling trykkeriet
hadde gjennomgått de siste år.

Saken mellom Norske Døves
Landsforbund og Døves Idrettsfor
bund, angående· fordelingen av
Tegn og Tales overskudd, var av
de fleste imøtesett med en viss
spenning. Saken innbød avgjort til
en større diskusjon som det ville
være atskillig krutt i. Saken ble
imidlertid grepet an på en meget
diplomatisk måte, og ledet utenom
alle skjær. Den endte i beste for
ståelse, slik at saken kan bli løst
uten formye rabalder.

I Brekkeparken, som forøvrig
bød på et fint program og var litt
aven severdighet, kom det vold·
somme innrykk av døve like over
raskende på betjeningen som jule
kvelden på kjærringa! De stakkars
serveringsdamene løp med tungen
ut av munnen, som en flokk bikkjer
på los, men klarte allikevel ikke å
etterkomme alle bestillingene.
Mange døve var nok temmelig for
banna over å måtte gå tilsengs
med sultne mager!

Når det gjelder deltakelse på
landsmøtene, så har vel Ansgar
Breiteig fra Bergen rekorden. Han
har nemlig deltatt på samtlige
landsmøter, så nær som ett. Men
som erstatning for det ene han har
forsømt, har han til gjengjeld en
hel del Nordiske Døvekongresser
på samvittigheten! Noen bedre?!!

Vi la merke til at det døv-blinde
ekteparet Anna og Magnus Leive
stad var med på landsmøtets samt
lige arrangements. Selv bussturen
til Langesund Bad deltok de på.
Det var beundringsverdig gjort
å følge med til badestranden hvor
veien var så vanskelig. Men smi
lende og blide var de med om stra
basene var aldri så store. Under
landsmøtets forhandlinger over
satte Leivestad for sin kone på
fingeralfabetet landsmøtets saker!
Det var rørende å se en slik in
teresse.

Jeg hadde på Høyers hotell fått
værelse mellom Rasmus Bjelland
og pastor Hammer fra Oslo, og jeg
gikk i stadig forundring over at
nøkkelen til Bjelland sto i på ut
siden av døren til alle døgnets ti
der. Det er da svært så arbeidsom
den gode Rasmus er blitt, tenkte
jeg, eller har han funnet seg en
liten "snelle" som besøker ham i de
sene nattetimer! Men forklaringen
fikk jeg senere, og det viste seg at
Rasmus hadde· samvittigheten- i
skjønneste orden. Den gode Ras
mus hadde et så godt sovehjerte at
pastor Hammer måtte vekke ham
hver morgen. Rasmus hadde såle
des sitt på det tørre, for den som
sover, synder som bekjent ikke!

Vi la merke til at det var endel
misnøye med alle talene på av
slutningsfesten. Særlig de unge
var tydelig skuffet over den korte
tid de hadde til rådighet for å more
seg i dansen. Dette er jeg tilbørlig
til å være enig med de unge i, for
en avslutningsfest skal jo være
høydepunktet for landsmøtets av
vikling og bør følgelig benyttes
til noe annet enn å sitte å se på en
lang rekke talere frambære sine
hilsener. Alt tyder på at vi nå
bør se å komme vekk fra uskikken
med foreningsjubileer i forbindelse
med landsmøtet. Talene på av·
slutningfesten bør innskrenkes til
de strengt nødvendige, og premie
utdelinger bør være en saga blott.
Den eneste utdeling som jeg mener
har krav på å få en plass i solen på
disse avslutningsfestene, er utde
lingen av forbundets hedersme
daljer.

Et hyggelig og nytt innslag på
landsmøtet denne gang var ut-
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Fest avholdes i De Døves
. forenings lokale, Sven Bruns
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kl. 19.00.
Oppvisning i folkevisedanser.
Hardingfele. Tryllekunstner.
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Premieutdeling. Musikk og
dans. - Kaffe, kaker, smør
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stillingen av elevarbeideT fra døve
skolene. Disse prydet veggene i
mottakelsesrommet i Turnhallen
og vakte stor oppsikt av alle som
tok en tur dit.

Såvel tegningene som håndar
beidene var meget pent utført og
vitnet om at der var lagt for dagen
både flid og oppfinnsomhet. En
komite ble nedsatt til å bedømme
arbeidene og de beste vil bli pre
miert med diplomer. Vi håper til
taket må bli permanent ved fram
tidige landsmøter.

Dagens petit.

Værprofeter

Vi lever i elektrisitetens tidsal
der, og elektriske innretninger går
sin seiersgang i hjemmene. Nå er
ikke jeg akkurat noen gjenstand
som kan benyttes på kjøkkenet
ved hjelp av elektrisitet, men ikke
desto mindre har jeg elektriske
strømninger i kroppen. Det kan
jeg føle når uværet er i anmarsj.
N år lyn og torden og andre slags
utladninger fra himmelrommet slip
per løs sine krefter, så har allerede
min følsomme kropp lang tid i for
veien observert dets komme, altså
et slags langtidsvarsel!

Nå har kona også denne evnen
til å føle uværet en tid i forveien,
så det var kanskje en tanke om vi
gikk i kompaniskap som værpro
feter. Ikke å forstå at vi har tenkt
å gå Olaf Hassel og hans kolleger i
næringen, nei, langt derifra. Vi
er rene amatører her i gård'n - og

Niko Kazantzakis: "Frihet eller død"
Niko Kazantzakis er et forholds

vis nytt navn i litteraturen, men
i løpet av noen år har han nådd
verdensberømmelse, en rent eks
plosiv berømmelse. Han har skre
vet den ene store boken etter den
andre, hver av dem et rent mester
verk. Det er knapt noen forfatter
som har oppnådd slik suksess.
Litteraturkritikerne har vært sam
stemmige i sin bedømmelse av hver
bok: Kazantzakis er en mester!

I "Frihet eller død" skildres
Kreta og den kretenske befolk
nings kamp mot de tyrkiske okku
pasjonsstyrker. Kreta har vært
besatt av tyrkerne i et par manns
aldrer, men befolkningens frihets
trang er ikke blitt knekket. Det
ene opprøret etter det andre er
blitt slått ned av det mektige
Tyrkia. Moderlandet Grekenland
er fattig og utpint og formår ikke
å hjelpe kretenserne i frihetskam
pen. Stormaktene England og

går heller ikke med noen tanke på
å gå over i de profesj oneIles rekker.
Våre evner strekker nemlig ikke
lenger enn til å varsle regnvær,
så vi vil neppe komme til å tilfreds
stille andre enn bergenserne!

Nå vet ikke jeg hva årsaken kan
være, at jeg er blitt utrustet med
disse spesielle evner som værprofet
eller regnmaker, mener jeg, men
det er ikke trolig at de drypp
fulle brevene jeg av og til mottar
fra min venn Sander fra Bergen,
skulle ha innflytelse på dette. Nei,
da gir j eg heller æren til min gamle
erkefiende lumbagoen!

Men skulle noen være interessert
~ å vite når det blir uvær, hvilket
er lite trolig noen har lyst på, så
kan de bare avlegge undertegnede
et besøk. Enhver konsultasjon er
gratis, men skulle så galt være at
De får både regnvær og lumbago,
ja, da fraskriver jeg meg ethvert
ansvar!

Red.

Frankrike vil nok gjerne hjelpe
den undertrykte befolkningen, men
de vil enda heller være venner med
tyrkerne, og således står kretenser
ne helt alene i kampen. De vet at
de står alene overfor en enorm
overmakt ,de vet hvor håpløs deres
kamp m9t undertrykkerne er,
men håpet om en gang å få be
fridd landet kan likevel ingen ta
fra dem. De vender sine øyne mot
himmelen: "Hvor lenge enda, Her
re, vil du la Kreta blø?" - Men
Gud synes å vende det døve øre
til; han har latt Kreta j stikken.
Likevel svekkes ikke kretenserne
i troen. Verden er stor, men en
dag vil nok Gud igjen vende sine
øyne mot Kreta, oppdage at han
har forsømt sine plikter og så
skynde seg å gjøre godt igjen det
han i sin travelhet har oversett.

Opprørets time slår på ny. Det
er bedre å dø i frihet enn å leve
under fremmed åk. Kretenserne
graver sine rustne geværer opp av
jorden og tar igjen opp den håp~

løse kampen. "Frihet eller død!"
Selv munkene griper dolken, i
Guds navn. Tyrkerne er muham
medanere. Det er ikke bare en
kamp mellom to folk, men også
mellom to religioner. Og de gud
fryktige munkene hugger til høyre
og venstre, men tyrker-hordene
velter over dem, stikker klosteret
i brann og fører i triumf abbeden
til pasjaen. Abbeden står blødende
og full av arr fra tidligere opprør
foran galgen. Han kan få velge
mellom å omvende seg og bli fri
eller å ende sitt liv i galgen. Smi
lende tar han repet fra bøddelen
og legger det om halsen sin. "Her
er mitt svar!" Og han hopper til,
mens pasj aen fråder av raseri.

Kazantzakis kjenner Kreta.
Han er selv kretenser. Vi får et
overveldende inntrykk av befolk
ningens ubendige kraft og natur,
deres fanatisme og villskap. Deres
fedrelandskjærlighet kjenner ingen
grenser. Kreta er deres egen mor
som utpint og med blødende sår
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trykker dem til sitt nakne bryst
og hvisker dem i øret: "Hvor lenge
vil dere, mine sønner, se på hvor
dan jeg lider?" - Men heller ikke
denne gang fører opprøret til annet
enn massakrer. Kreta må igjen
slikke sine sår og finne seg i at
tyrkerne strammer sine tøyler.
Gud var også denne gang for
sterkt opptatt på andre kanter.

Boken "Frihet eller død" er så
handlingsmettet at en føler det
som om forfatteren egentlig har
skrevet fem ~ind og deretter har
strøket ut alle overflødige ord og
setninger så han til slutt har fått
skåret ned omfanget til ett bind.
Slikt er temmelig uvanlig i våre
dager, da som regel forfatterne
skriver så meget som mulig om
ingenting. Kazantzakis er en for
fatter av de helt store, absolutt.
Alle de mennesker han skildrer
er originale på en helt forbløffende
måte. Her er ingen gamle fraser
og forsli.tte uttrykk. Forfatteren
har ikke engang tillatt seg å be
gynne et nytt kapittel med noe
så alminnelig som "Det ble igjen
dag" eller liknende som vi er vant
med. Nei, det er blitt til: "Gud ga
menneskene en ny dag". - Ja, slik
skal det være! En som bare bruker
tradisjonelle ord og vendinger bør
helst ikke ta i en penn. La det
være et vink til alle "konfeksjons"
forfattere: Gakk hen og gjør som
Kazantzakis, eller skaff deg en
jobb!

Torsar.

Bergen Evans: "Slik kan vi ta feil"
Denne boken kommer ut i serien

"Stor viten i lite format", og er en
riktig godbit for de som ønsker å
være fornuftige. Vi ønsker vel å
være fornuftige alle sammen, men
kanskje vi allikevel er overtroiske
og fulle av fordommer?

Menneskene har trang til mys
tikk og tro på overnaturlige ting.
Slik har vi alltid vært, og selv om
vi regner oss for å være opplyste
og moderne, så lever likevel over
troen blant oss i beste velgående.
"Menneskene vil bedras", sier et
ordspråk, og det er så sant som det
er sagt. Vitenskapen kjemper mot
overtro og fordommer, men slike
ting er så dypt forankret i folke
troen at vitenskapen som regel
må melde pass. Vi er så troskyldige
som barn og sluker rått de mest
tåpelige historier og påstander. Vi
mangler kritisk sans, skepsis, og er
dessuten redd for å bli upopulære

i det gode selskap hvis vi stiller oss
tvilende til svakt underbygde hi
storier.

Professor Evans ble oppmerk
som på hvor stor uvitenheten er
blant folk, selv blant de med høy
utdannelse, og så begynte han å
arbeide. Han samlet på fortellinger
om utrolige hendelser, "mirakler"
og sådant, undersøkte alt så nøy
aktig som mulig, og kom bestandig
til det resultat at alt til syvende og
sist var en tro kopi av fjæren som
ble til fem høns. Han viet faktisk
sitt liv til undersøkelser av over
naturlige hendelser, og skrev til
slutt en bok, et stormløp på fordom
og overtro. Alle burde lese denne
boken, for vi innbiller oss en masse
ting som er det rene tøv. Det er
ikke engang riktig at oksen "ser
rødt", for den er ganske enkelt
fargeblind. Det finnes ikke et eneste
menneske som på grunn av redsel
eller sorg har fått "hvitt hår på en
eneste natt". Osv., osv.

Les boken - kj øp den - les
den omigjen! Litt mer sunn for
nuft trenger både du og jeg!

Torsar.

Ad Landsmøtet 1959
J eg vil her i bladet gi en nærmere

redegjørelse for hvorfor vår fore
ning ikke kunne gi noe bestemt
svar om å påta seg neste lands
møte. Det skriv vi mottok fra
Norske Døves Landsforbund, da
tert 30. april, angående landsmø
tet i Skien, kom altfor sent fram,
slik at det var umulig for meg å
få sammenkalt et medlemsmøte.
Men det lykkedes da heldigvis å
få samlet styremedlemmene til et
møte noen dager før svar skulle
gis. Det ble etter forslag fra Odd
Lohrmann vedtatt at man skulle
søke om neste landsmøte til øst
fold 1959. Senere ble dette forslag
kritisert. Etter at jeg hadde mot
tatt kommentar til sakslisten, be
sluttet jeg å sammenkalle til med
lemsmøte. De utenbys ble tilskre
vet, mens de andre fikk muntlig
beskjed om dette. Men på dette
møtet uteble de 2 som hadde kri
tisert. Tross det var bare to som
var uenig med styrets forslag, ville
vi helst hatt et forbehold for atter
en gang å behandle saken på et
medlemsmøte. Dette gikk jo ikke
representantene med på. Men da
der ikke forelå noen annen søknad

'jeM i Øotlolcl

Østfold Døveforening av
holder fest på Moss Restau
rant Hotell lørdag 24. novbr.
kl. 19. (7). Der serveres varm
aftens, kaffe og kaker. Pris
kr. 20.- pr. person.

Underholdning og konkurranser!
Alle som ønsker å delta må
melde seg til: Erling Petter
sen, Eskeviken pr. Halden,
innen l: november.

Deltakerne må selv ordne
med losji.

om landsmøtet 1959, så ble det til
at Oslo eller Østfold kunne motta
med forbehold, med Stavanger og
Drammen som reserver. Ved av
stemning viste det seg at Oslo fikk
17 stemmer, Østfold 9 st., mens
Stavanger og Drammen hadde
henholdsvis 2 og l stemme.

Etter hva jeg forsto på Bjelland,
trodde han det var vanskelig å
endre Oslos forslag, de ville jo ha
landsmøtet i 1958, i forbindelse
med sitt 80 års jubileum.

J eg har nå framlagt et forslag
for Oslo Døveforening om et felles
landsmøte i 1959, et sted mellom
Oslo og Halden, nemlig i Moss.
Jeg er spent på om de vil gå med
på dette. Vi er jo ikke så mange
i Østfold, så det ville hjelpe godt
om Oslo Døveforening gikk med på
et felles landsmøte og således få
dele det ærefulle oppdrag.

Bjelland mente at Larkollen
Hotell ville bli et populært sted
for landsmøtet om det ble henlagt
til Østfold, men det vil" vel bli
vanskelig da hotellet mottar faste
sommergjester. Men det skulle vel
ikke være noen vanskelighet å fore
ta en dagstur dit, i likhet med
Skiensturen til Langesund Bad.

Skulle det vise seg at Oslo selv
ikke vil motta eller gå i samar
beid med oss, så vil landsmøtet bli
henlagt til Fredrikstad eller Sarps
borg. Begge byene er godt egnet
for oss om vi må overta arrange
mentet alene.

Så snart vi får svar fra Oslo, vil
vi underrette Stavanger og Lands
forbundet hva det blir til.

Østfold Døveforening
Erling Pettersen, formann.
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Bunadskledde jenter på kirkeferd.

På stevne l Hallingdal
Et hyggelig samvær på Gol.

Jeg kom undervær med at Hal
lingdal og Valdres Døveforening
(en liten passiv forening) skulle
holde stevne for døve på Gol i Hal
lingdal 25----:26. august. Dette var
noe nytt, da vi aldri før hverken
har vært eller har hørt noe fra disse
stevner her i Tegn og Tale.

Foreningen samles bare en gang
om året, vekselsvis i Valdres og
Hallingdal. Vel, etter en konfe
ranse med forbundet ble det til at
Tegn og Tale skulle være tilstede.
N å var det ikke bare for å få et
referat til Tegn og Tale fra stevnet
derborte, at jeg reiste, men også
for å bli kjent med de døve, se litt
på foreningen med tanke på å få
den inn i mere organisasj onsmes
sige former.

Vel, j eg sa til kona: "Nå drar
vi til Gol alle sammen! Men da
hadde jeg nok gjort regning uten
vert, for da barna hørte at de måtte
skulke skolen, satte de seg på bak
bena. Skulke skolen, ikke tale om,
sa Arve. Det var ikke noe å gjøre
ved det. Kona resignerte og ble
hjemme. Jeg fikk i stedet reise
følge med min niese, Marie. Fj orten
dager før snakket jeg med pastor
Hammer om tidspunktet for stev
net, og han nevnte at det var passe
å være framme ved· 2-3 tiden
løl·dag ettermiddag. Altså tok jeg
meg fri noen timer på arbeidet,
slik at Marie og jeg kunne dra
avsted med 10 toget lørdag for
middag. Olaf Hassel og hans kolle
ger på meteorologiske var ikke
nådige mot oss, og varslet regn
begge dager, men vi dro likevel
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fortrøstningsfullt i vei. På Viker
sund fikk vi reisefølge av Nils
Landsverk fra Numedal, og så
ble vi altså tre til selskap. Da vi
nærmet oss Gulsvik speidet vi
spent etter Anders ved samme
navn, men han var ikke å se. Da
der heller ikke på Bromma eller i

esbyen kom på noen døve, gikk vi
ut fra at de tok bussen og det vis
te seg å holde stikk. Da vi kom til
Gol st. pøste regnet ned. Heldig
var det for Olaf Hassel at han var
så langt unna. Vel, vi ble blid på
ham like etterpå, for det klarnet
opp og vi fikk til og med enkelte
solgløtt.

Så var det å finne fram til Ung
domsherberget, og det gikk jo
ganske greitt ved å spørre seg
fram. Det viste seg å være et gan
ske pent ungdomsherberge som
både hadde god mat og hyggelige
lokaler. Men hvor var alle stevne
deltakerne? Dette ble snart opp
klart. Ved en forespørsel til ser
veringsdamen kunne denne fortelle
at stevnet ikke skulle begynne før
ved 6-7 tiden om kvelden. Pas
tor Hammer gjør klokest i å
holde seg unna meg den første ti
den framover!

Vel, vi ble altså de første stevne
deltakerne og vi forkortet vente
tiden med et måltid mat. Innen vi
var ferdige med dette, var de døve
begynt å innfinneseg, ogsomseghør
og bør, var førstemann formannen
i foreningen, Mathias Holden fra
Røn i Valdres, sammen med sin
kone og noen døve til, deriblant
min gamle "kjæreste" Marie Sy-

vertsen fra Nordstrand. Med en
senere buss kom Anders Gulsvik,
Kåre Smedsgård og noen til.

Vi samlet oss i den koselige
salongen på Ungdomsherberget,
og praten gikk livlig mens vi ven
tet på de øvrige deltakerne. Mange
nye fjes var å se, men også mange
gamle kjente fra tidligere stevner.

Ved fem tiden kom pastor Bon
nevie-Svendsen og sammen med
ham, en dansk gjest, pastor Poul
Hansen, som er prest for de døve i
Århus, samt vår gode venn Gun
nar Vatn. Pastor Hansen var et
behagelig bekjentskap som stevne
deltakerne satte stor pris på. Han
viste seg å være en god forteller,
og var dertil i besittelse av et strå
lende humør som gjorde ham meget
populær. Da alle var kommet, i alt
ca. 23 døve, samledes man rundt
middagsbordet, mens vi som aller
ede hadde inntatt vår middag,
holdt selskap over en kopp kaffe.
Da det hyggelige måltidet var til
ende, opplyste pastor Bonnevie
Svendsen at han hadde filmfram
viser med, men at det var for lyst
til å vise film. Man ble derfor enig
om å ta en pause til kl. 20. Kåre
Smedsgård kunne fortelle at Knut
og fru Ellen hadde besøk fra Dan
mark, og hadde tatt med seg Ellens
foreldre opp på stølen. Da pastor
Hansen fikk høre at der var fire
dansker så like i nærheten, ble
han i fyr og flamme, og det endte
med at Bonnevie-Svendsen sa
seg villig til å kjøre ham opp på
stølen! Kåre og jeg ble med opp
over, og jeg gledet meg til atter å
hilse på mine venner på Gire!
Dessverre fikk jeg ikke det, da det
viste seg at regnværet hadde gjort
den nye veien så bløt at bilen ble
sittende fast. Vi var da kommet så
langt at det kun var ca. 10 min.
kjøretur igjen. Men klokken var
blitt så mange at vi fant det ikke
forsvarlig å fortsette resten av vei
en tilfots på grunn av mørket. Vel,
vi måtte snu, men vi fikk da an
ledning til å beundre den stor
slagne utsikt man hadde fra de
mange punkter der veien slynget
seg oppover fjellsiden.

Ved 20 tiden var vi forsamlet i
salongen på herberget igjen for å
se på film, men dessverre streiket
filmapparatet. Antakelig hadde det
ikke tålt ristingen oppover til
Gire. Nå fikk vi imidlertid fullgod
erstatning i Poul Hansen! Han
fortalte så interessant at han holdt
oss fangen til langt på kveld.



Først ved 23 tiden brøt vi opp og
gikk til sengs.

Søndag morgen inntok vi vår
frokost på Ungdomsherberget. Spi
sesalen var vinkelformet, og da
vi kom inn var der dekket to lang
bord, det ene for oss stevnedel
takere, og det andre for en tropp
skotske speidere! De døve damene
var kledd i vakre bunader og spei
derne i sine nasjonaldrakter med
fargerike kilter! Jeg vet ikke
hvem som vakte mest oppsikt,
men jeg tror det var åpenlys be
undring på begge sider!

Etter frokosten talte underteg
nede til deltakerne. Fortalte om
forbundet, foreningsarbeidet og
feriehjemsaken. Kom også inn på
den lokale forening, om fordelene
ved å komme oftere sammen, kort
sagt drive et aktivt foreningsar
beid. Dvelte ved tanken om et
feriehjem for de døve i Valdres
og Hallingdal, beliggende i Gol.
Mente det ville være bra å ha en
sak å arbeide for, og et sted å
samles på som de døve kunne kalle
sitt eget. Ba de døve derborte å
overveie saken, uten å treffe noen
forhastet beslutning. Hilste fra
forbundet og ønsket de døve og de
res forening alt godt i tiden fram
over.

I flokk og følge dro vi så til Gol
kirke hvor der var gudstj eneste ved
pastor Bonnevie-Svendsen, som
talte over dagens tekst: "Den barm
hjertige samaritan". Denne guds
tjenesten i den vakre Gol kirke
ble en høytidsstund for oss alle, og
ved den etterfølgende nattverd
var det mange som gikk til alters.
Etter gudstjenesten var der foto
grafering utenfor kirken. Vi dro så
til Nils Hoftun hvor vi ble vist
rundt på gården. Det var en pen
gård, med moderne maskiner.
Hovedbygningen som i det siste
hadde gjennomgått en større for-

andring, bød på en blanding av
gammel bondekultur og moderne
innretninger. Vi sender en hilsen
til Hoftun med takk for oss!

Etterpå agerte Bonnevie-Svend
sen drosjesjåfør og fraktet oss i
tur og orden tilbake til et veIdek
ket middagsbord. Vi samledes så
atter i salongen hvor pastor Hansen
fortalte om livet i storbyen Kø
benhavn. Det var en morsom fram
stilling han hadde å gi om livet i
millionbyen, og vi fikk oss mang
en god latter.

Tiden gikk og etter en god kopp
kaffe tok vi farvel med våre ven
ner fra Hallingdal og Valdres for
å vende nesen hjemover. Det var
to festlige dager vi hadde i Gol
og det var oss en glede å hilse på
de døve fra bygda. Neste stevne
vil bli holdt i Valdres om et år,
eller kanskje før? ! ! Så sender vi
en hjertelig hilsen til alle stevne
deltakerne med takk for hyggelig
samvær.

Red.

Fra Hamar
40 svenske døve fra Arvika og

Karlstad Døveforening vår på be
søk på Hamar St. Hansaften.
Først var de på tur til Gudbrands
dalen og var så heldige at de på
Lillehammer traff en døv gutt på
gaten, nemlig Asbjørn Finsveen,
som ble med som kjentmann og
veileder gjennom Gudbrandsdalen
og tilbake til Hamar. Egentlig var
det meningen at alle svenskene
skulle ut til hytta, men de fleste
var så trett etter den lange turen
at de foretrakk å holde seg i ro.
Bare 8 av dem fulgte Asbjørn ut
til "Mjøsgløtt". Her var det tendt
et stort bål på Mjøs-stranda, og
det ble sikkert et hyggelig minne

for de svenske døve hvis besøk vi
satte stor pris på. - Der ble ser
vert kaffe og forfriskninger til de
utenlandske døve, og hytta var
nesten fullt besatt. Våre gjester
forærte oss et skjold som var ut
skåret i tre, og prydet med det
svenske riksvåpen "De tre kronor" .
Dette ble hengt opp på veggen i
hytta til minne om besøket.

Svenskene innbød så Hamar og
Omegns Døveforening til å komme
på gjenvisitt til Arvika eller Karl
stad neste år. Takk for besøket.

Søndag den 26. august var fore
ningen på tur til øyer Døveskole.
Der var ordnet med buss for oss og
vi var tilsammen 33 døve, l hø
rende og et barn, i alt 35 personer.
Vi startet fra østre torg kl. 8.30
om morgenen. Det regnet litt ved
avreisen og underveis. Fra Hamar
stoppet vi av og til for å ta opp dø
ve på veien som skulle være· med
på turen. Vi passerte Lillehammer
uten å stoppe, da vi hadde avtalt
med bestyrer Bertheussen at vi
skulle være framme ved øyer kl.
Il om formiddagen. Men det viste
seg at vi ikke hadde noen grunn
til å være redd for å komme for
sent, for kl. 10.30 var vi framme
ved skolen, ca. en halv time tid
ligere enn avtalt. Bestyreren var
derfor ikke tilstede da vi kom,
men ikke lenge etter var han på
pletten og ønsket oss velkommen,
og sa at det var hyggelig å få besøk
av Hamar Døveforening. Vi ble
så vist rundt på skolen fra kjeller
til loft og vi var imponert over
hvor pent der var over alt. Mor
somt var det å hilse på elevene.
Det var i alt ca. 70 elever, og noen
av dem var ganske nye førsteklas
singer som nettopp var begynt un
dervisningen.

Vi fikk benytte spisesalen til å
innta vårt måltid, og det var også

Kontorer:
Bergen - Oslo - Haugesund - Fred
rikstad - Trondheim • Svolvær
Harstad

Filialer:
Lillestrøm - Odda - Sandvika 
Sørumsand - Åkrehamn -
Åndalsnes

Bergens Privatbank
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Eget brevkurs for døve foreningsledere?

Opplysningsarbeidet i vårt forbund

J eg var dessverre ikke tilstede
under behandlingen av denne sak
(nr. 12) på landsmøtet. Men jeg
har bitt merke i at Oslos forslag bl.
a. gikk ut på at det burde undersø-

anledning til å få kjøpt kaffe.
I to timer var vi på skolen, og så
sa vi takk for oss og satte kursen
hjemover. Vi tok nå en annen vei
tilbake og reiste gjennom Fåberg
til Aulestad, Bjørnstjerne Bjørn
sons hjem. Det var et interessant
besøk. Her hadde vår store dikter
bodd og skrevet mange av sine
berømte verker. Man skrev sitt
navn i gjesteboken, og ellers sikret
man seg kort og bøker med hjem
som souvenirs. Bussen kjørte så
videre gjennom vakre landskaper
hvor veien gikk i krappe svinger
ned .til Vingnesbroen, ved Lille
hammer. Her tok vi rast, fikk oss
en kopp kaffe, og så benyttet vi
tiden til å se oss om, bl. a. på Mai
haugen. Kl. 20.30 var vi hjemme
på Hamar etter en helt igjennom
vellykket tur. Så står det da igjen
å si noen ord om vår enestående
dyktige sjåfør, som hele tiden gjor
de sitt beste for oss. Takket være
hans gode kjøring ble reisen strå
lende vellykket. Alt i alt var det en
strålende tur som frister til gjen
takelse!

St. Hans dag var våre svenske
gjester på besøk på "Døves Vel"
hvor de ble godt mottatt. Som
takk for den gode mottakelsen,
overrakte en av svenskene på
samtliges vegne, Døves Vel en
frokostduk til minne om besøket.

A.A. Hamar.

kes hvilke utdannelsesformer som
egner seg best for døve forenings
ledere, og nødvendigheten av eget
brevkurs (i foreningskunnskap ).

Jeg tror at jeg er kompetent til
å uttale meg om disse ting, da jeg
har gjennomgått både Einar Ger
hardsens "Litt foreningskunnskap"
og brevkurset i lagsarbeid som er
utarbeidet i fellesskap av Folkets
Brevskole og Norges Idrettsfor
bund, i tillegg til en aktiv deltakel
se i diverse styrer fra jeg snaut var
17 år. Min konklusjon er: Prinsi
pielt, altså i hovedtrekkene, føl
ger alle (eller bør man følge) de
samme retningslinjer i styrear
beidet. (Det er derfor ikke riktig å
hevde at det som passer for en
(orening, ikke passer for en annen,
når det gjelder kurs i forenings
kunnskap/lagsarbeid). Men stor
parten av de som sitter i våre sty
rer i dag må betegnes som ukva
lifiserte. Man er av den mening at
f.oreningslederne skal læres opp
ved praksis når de er valgt inn i et
styre, altså at veteranene skal lære
opp nykomlingene. Dette betyr
som regel at de unge lærer å gj øre
de samme feil som er blitt gj ort
gjennom både en og to mannsald
rer. - Av naturlige grunner er
det derfor nødvendig at hver fore
ning regelmessig avholder kurs i
foreningskunnskap, i form aven
studiesirkel som kommer sammen
en kveld i uken over et lengere tids
rom. Man må ha god tid. Man un
derviser dårlig ved dag etter dag
å forsøke å banke inn i hodet på
folk innholdet aven hel bok (slik
som det ville bli ved et sammen
hengende kurs over flere dager).
"Fort lært er fort glemt", sier ord-

taket. Men de to kursene i fore
ningskunnskap som jeg har gjen
nomgått (og som er nevnt her)
passer virkelig slett ikke så godt for
våre forhold, eller rettere sagt for
det publikum det her dreier seg
om. De er utmerket nok, men alt
for omfattende, språket er typisk
departementalt - og kjedelig.
Følgen er at man leser det med
ulyst og stadig føler trang til å
gjespe. Og den som studerer med
ulyst, lærer knapt noe. Jeg mener
derfor at det absolutt bør utar
beides et eget kurs for døve i fore
ningskunnskap, en lettfattelig vei
ledning bare omfattende sådant
som det er behov for å kunne og/
eller kjenne til, særlig for de som
skal skjøtte et eller annet tillits
verv i en forening, men også for
mindre aktive medlemmer, f. eks.
regler for hvordan man skal opp
føre seg på talerstolen, tips for
arrangement av fester o. l. og
meget annet - j a, en håndbok
for enhver innen døveorganisa
sjonen som ønsker å være noen
lunde våken og orientert om saker
og ting.

J eg stiller meg med glede til
disposisjon dersom Landsforbun
det ønsker min hjelp til utarbei
delsen av et sådant kurs eller en
håndbok. Noe må ihvertfall gjøres
på dette område, slik at denne
passus i Oslos forslag på lands
møtet ikke skal bli bare som et rop
i ørkenen - så noen hver mister
motet og får gyldig grunn til å si
med dikteren:

- -:- allikevel blir jeg som blind
av blinde leid til graven. - 

Thorbjørn Sander.
P. s.

Ovenstående betrakter j eg som
liggende utenfor det oppdrag lands
møtet påla Gunnar Vatn og meg
m.h.t. utarbeidelse aven rapport
om opplysningsarbeidet. D.s.

Confectionsfabriken A.s

MOLDE
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Denne liste brukes til å notere navn og adresse på alle dem som bestiller nØVES JUL
1956. Heftet blir på 32 sider + et vakkert omslag trykt i tre farver, uten annonser. Det
passer utmerket som en liten julehilsen til familie og venner, også i utlandet. Prisen er kr. 2.00,
som betales ved leveringen av heftet. Blant bidragsyterne: Biskop Marthinussen, Johan
Falkberget, Magnhild Haalke, Øivind Bolstad og Hans Børli.
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BERGEN

OPPLYSNINGSKOMITEEN I AR
BEID.

Det er tegn som tyder på at ar
beidet vårt begynner å bære virke
lig fine frukter. Interessen innen
foreningen i Bergen holder seg
godt oppe, og andre foreninger be
gynner å røre på seg. Etter hva vi
har hørt fra pålitelig hold, vil fore
ningene i Stavanger og Drammen
med det første forsøke å sette i gang
opplysningsvirksomhet etter møn
ster av Bergen, og vi gleder oss
over dette, fordi det er en stor
oppgave å øke medlemmenes kunn
skaper og utvide deres horisont.
Opplysningsvirksomheten ble jo
også viet ganske stor oppmerksom
het på landsmøtet i Skien, og de
foreninger som ikke går igang på
eget initiativ, vil med tiden få et
ordentlig puff av landsforbundet.

Vårt siste påtenkte arrangement
før ferien, båttur til Bjørøy, hvor
det skulle være demonstrasjon av
livredning og ellers et riktig lødig
program, måtte dessverre avlyses
da det viste seg at pastor Stueland
skulle holde avskjedsgudstjeneste
samme dag. Flytting av an'ange
mentet til et senere tidspunkt den
ne sommer var ikke mulig.

Ellers utførte komiteen et stort
al'beid ved å påta seg alle innmel
delser til landsmøtet, ordnet med
moderasjoner, billetter m. m. for
de som skulle avsted. Det var ikke
så enkelt som en skulle tro, men
resultatet ble ihvertfall at lands
møtedeltakelsen fra Bergen og
omegn slo alle rekorder. Annlaug
Koppen var så vennlig å påta seg

å være reiseleder på fellesreisen,
og den oppgaven klarte hun fint.
Hun fikk bare en klem som takk,
men hun kan gjerne få flere når
hun måtte ønske det. Henvendelse
Th. Sander. Litt trist var det nok
at bare to av de over 40 vi hj alp
har takket for hjelpen (den ene var
fru Jacobsen fra Kristiansand S.!)
Takknemlighet er nok ikke ber
gensernes sterke side.

Etter ferien var det nokså van
skelig å komme igang igjen.
Første post på programmet falt
i fisk, fordi den fyren som skulle
være hovedperson var alt for sje
nert til å opptre. Ja, fyren var
mere sta enn noe esel vi har hørt
om. Selv Oddlaug, som påtok seg
å overtale ham, måtte melde pass.
Han var ikke til å rikke en milli
meter. Tenk at det finnes noen som
kan motstå Oddlaug!!! Det kan
ikke finnes røde blodlegemer i den
fyren! (Eller kanskje Oddlaug ikke
er uimotståelig?)

Apropos blod, så var vårt neste
program besøk av lederen for
blodbanken ved Haukeland syke
hus, men han stakk av for å nyte
en forsinket ferie. Å ja!

Omvisning på Bergen Fiskeindustri
A.s, 27. august.

Bergen Fiskeindustri A.s er or
dens største kjøle- og fryseanlegg.
Det sto ferdig foret par år siden.
Byggesum: 30 millioner kr. Der
møttes vi altså mandag 27/8, for
å få en titt bak kulissene. Vi hadde
gjort oppmerksom på at det nok
ville bli litt kj ølig for årstiden der
inne, og dette var blitt fortolket
slik av enkelte at de måtte ta på
seg vinterklær for å slippe å komme
ut igjen som dypfrossen fisk. Der
for møtte de ikke fram. Av forskjel
lige grunner var omvisningen satt

til kl. 17, og dette passet selvføl
gelig ikke så godt, da mange ikke
sluttet arbeidet så tidlig at de
kunne bli med. Inspektøren, som
skulle lede omvisningen, hadde
imidlertid frarådet noe senere klok
keslett.

Det var derfor gledelig at så
pass mange som 25 personer møtte
fram. Inspektør Paulsen viste seg
å være en kar av rette slaget. Han
oppførte seg som om han hadde
kjent oss hele livet, sInilte bredt
så det glinset i to rader gulltenner
og hengte seg fast i knappehullet
til tolken vår, Konrad Rendedal.
Vi begynte vandringen, først på
kaien hvor båtene legger til for å
losse fisken eller for å bli forsynt
med is til nedising av fisk, og hvor
fiskehandlerne står i kø for å slippe
til om morgenen og forIniddagen,
og hvor det da er et så yrende liv
at man holder på å tråkke ned
hverandre. Fisken blir sortert; en
del skal selges videre straks, en
del skal bli fiskemat, (fiskepudding
osv.) og må derfor ikke fryses, og
resten forsvinner inn i de forskjel
lige fryselagrene. Silden går gjen
nom en spesiell prosess, en maskin
som fjerner raspet (skjellen) på
den. Raspet selges til Stavanger og
blir godt betalt; det lages nemlig
smykker av det, bl. a. kunstige
perler. Vi fartet rundt i det veldige
bygget, opp og ned med svære hei
ser, stakk inn i det ene kj ølelageret
etter det andre, hvor frostrøyken
nesten skjulte oss fullstendig. Tem
peraturen varierte fra omkring O
grader til 7, 10, 24, 30, 36 og 40
kuldegrader. Visst var det gøy!
Et sted var det størje beregnet på
eksport til Italia. Med forenede
krefter kunne vi kanskj e ha klart
å bære en av dem. Et annet sted,
der vi koste oss i 40 kuldegrader,
var det lagret laks til en verdi av

~ndersen
OSLO - CENTRALBORD 6830400

Beste leverandør (Ill

KJØTT-FLESK-P0lSEVAREil

Titlestad & Hauger
Prinsensgt. 2

OSLO

6rUl.J Jnansen ~
MOSS

Grunnlagt 1877

Bøndernes Salgslag
TRONDHEIM

Alt i KJØTT - FLESK - PØLSE·
VARER - SPEKEVARER - HER·
METIKK.
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Ledig og fritt - i Karson snitt



2 mill. kroner. l isfabrikken, som
mest liknet en stor gymnastikksal,
fryses 200 kilos isblokker i former.
Den vesle stunden vi varder inne
ble det produsert 10 tonn is aven
eneste mann. På lageret har de
plass til 3.000 tonn. Blokkene knu
ses, og den knuste isen går gjennom
rør ned i båtene. Temperaturen i
de forskjellige rom er under stadig
kontroll. Temperaturen skrives au
tomatisk på papirruller døgnet
rundt, så enhver klager kan få
forelagt seg et fullstendig av
gjørende bevis for hvordan tem
peraturforholdene har vært hele
tiden. Ved å trykke på en knapp i
kontrollrommet kan en straks av
lese temperaturen i et bestemt rom.

Omvisningen tok litt over en
time, og inspektør Paulsen fikk en
fortjent og hjertelig takk fra del
takerne. Han syntes også det had
de vært morsomt, fordi vi tydelig
var så interesserte, sa han. Rende
dal kom fint fra oppgaven som
tolk.

Jeg bør vel forresten ikke un
derslå historien som inspektøren
fortalte til slutt, så her er den:

Det var for en tid siden noen
russere som beså anlegget. De var
imponert og uttalte at det var
fine saker. Men så spurte de omsi
der hvor det maskinelle utstyr
var blitt konstruert.

- l Amerika.
~ Ja, det var nå ikke så rare

greiene heller! sa russerne.

ARRANGEMENTS I BERGEN

Det er ofte svært vanskelig å
følge med i hva de forskjellige av
delinger innen våre døveforenin
ger hllr planer om ,å arrangere.
Medlemmene bør ha en oversikt
over arrangements som er planlagt,
og opplysningskomiteen i Bergen
vil derfor i tiden framover under
Bergens-spalten så godt som mulig
orientere medlemmene og andre
som kanskje tenker åavlegge Ber
gen en visitt om hva sOIll skal fore
gå. Kanskje det også kan gi andre
foreninger impulser, og vi håper
at de kommer etter med å sette

opp program i likhet 'med det vi
her begynner med.

22. sept. i Døveforeningen. Fest
med andespiII. Arr. Døves ldr.kl.

28. sept. i Døveforeningen. Fo
redrag med film om blod, blodty
per, blodoverføring m. m. Arr.
Opplysningskomiteen .

6. oktober. Sildefest i Døvefore
ningen. Arr. Døves Sjakklubb.

7. oktober. Marsj fra Fanahallen
til hytta, herrer, fra Nesttunbroen
til hytta for damer og old-boys.

27. oktober. Døves ldrettsklubbs
årsfest på hytta. VarmlIlat.

10. november kl. 19 i småsalen.
Døves ldrettsklubbs årsmøte. Kun
adgang for medlemmer.

17. november kl. 19 i Døvefore
ningen. Fest med varm mat. Arr.
Feriehjemskomiteen.

1. og 2. desember. Bykamp i
sjakk Bergen - Stavanger i Ber
gen, med fest om lørdagen.

Dette er altså de arrangelIlents
i Bergen som vi i dag med sikkerhet
kjenner til. Opplysningskomiteen
kommer sikkert til å fylle ut med
forskjellige arrangements, som
filmkvelder, kåserier og omvis
ninger, innimellom så ofte vi
finner det forsvarlig. Vi ber derfor
medlemmene om å studere opp
slagene i foreningen, selv om de har
ovenstående program.

BDOpp-form.

NY PREST

Som ny prest for Vestlandets
døve er ansatt pastor Hammer,
som for tiden har sitt virke i Oslo.

,Sitt embede vil han overta utpå
høsten når alle formaliteter er i
orden.

Bergen og Vestlandets døve øn
sker ham velkommen til sitt ar
beide og håper han og familien
vil finne seg vel blant oss.

OLA SVARE som har stått lære
tiden på Døves Trykkeri A.s 
som setter - fikk tildelt sitt sven
nebrev lørdag 8. sept. Gratulerer!

referenten.
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Ekteskap inngåes22: september
av frk. Agot Ellingsgård, Oslo og
hr. Stig Johansson, Sverige. Adr.
for dagen: Brudeparet Johansson
c/o Ellingsgård, Leveld, Ål, Hal
lingdal.

SØLVBRYLLUP
Skredder Johannes Samuelsen

og frue Rakel, Bergen, kan onsdag
12. sept. feire sølvbryllup.

Johannes er født i Bryggen,
Nordfjord og gikk døveskolen i
Trondheim. Konen, som er høren
de, er født i Breim, Nordfjord. De
ble viet i Bergen.

Johannes Samuelsen har vært
klokker for døves kirke i mange år,
og har samvittighetsfullt og med
stor interesse skjøttet sitt verv.
Døve i Bergen gratulerer og ønsker
dem gode år framover.

80 ÅR
Johanne Nilsen, Bergen, fylte

80 år 4: sept. Hun er født i Bø
vågen. Gikk døveskolen her i Ber
gen. Hun har i mange år vært med
lem av Døves forening. Møter tro
fast fram på møtedagene, og føl
ger med i hendinger. En fabelaktig
hukommelse, og mangen beretning
fra gamle dager kan hun fortelle
like friskt som fra ungdoms år,
den dag i dag. ,

l døves syforening har hun hjul
pet meget med strikking og syar
beide, og meget arbeide har gjen
nom årene kommet til gode for
foreningen. Det er godt å se at
hun tross sine 80 år er i full vigør,
og våken og interessert. Vi gra
tulerer med dagen og ønsker henne
alt godt for årene framover.

ref·

8o'AR.
Skredder Lars Johannessen,

Breistølen 27, Bergen, fyller 80 år

Norsk og

utenlandsk
kryssfiner
Møbelplater

Afs OSTERHAUSGATENS H0VLERrr
TREWTUTSALG

OSTERHAUSGATEN 15-18

SPESIALITET: LISTVERK I EK OG FURU

Fiberplater
, Lakkplater

Steinull. Papp,
spiker, stift etc.
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den 26. september 1956. Han er
født på en fjellgård ved Fotlands
våg på Osterøy, nær Bergen. Sin
skolegang fikk han på den gamle
døveskolen i Bergen, og bodde da
hos en pleiefar som selv var skred
der. Det var ikke fritt for at gutten
Lars i skoledagene også måtte
hjelpe "pleiefar" med skredderar
beide.

Lars Johannessen ble en dyktig
og meget samvittighetsfull skred
der, og har alltid vært en pryd for
skredderstanden. Bortsett fra 2
ungdomsår i Oslo har han hatt sitt
virke i Bergen. Både han og hans
avdøde hustru, Agot, har betydd
meget for de døve der, hun ved
aktiv innsats i Bergens Døvefore
ning, og han særlig for Døves
Idrettsklubb.

Lars Johannessen har alltid
vært glad i fjellet, og var vel en av
de første i Bergen som tok ut på
skiturer til Gulfjellet. Han lærte
mange unge døve å sette pris på
fjellturer i godt kameratskap. Jo
hannessen var virksomt med da de
døve.i Bergen fikk sin første hytte
i Jordalen, senere sin annen hytte
på Langelien, og endelig var han
en av de ivrigste ved reisingen av
den prektige hytten på Totland.
Her var han i en årrekke fast
hyttekasserer, og mange døve
og hørende har satt pris på den
kaffen som ble laget av ham i døve
hytten.

Nå nyter Lars Johannessen sitt
otium i eget hus på Breistølen,
oppe i fjellsiden med utsikt over
byen og Vågen. Barna har fått en
trygg oppvekst, og en datter stel
ler nå kjærlig for ham. Han er i
fin form, og har nå sin største glede
av å besøke sine barn med barne
barn, der han alltid er velkommen..

Alle døve i Bergen og mange an
dre utover landet sender Lars Jo
hannessen sin hjertelige hilsen på
80-årsdagen. Veteran.
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DØDSFALL
Skofabrikkarbeider Andreas An

dersen døde plutselig natt til søn
dag den 2. sept. Andreas var født i
Bergen 27. sept. 1895 og ville så
ledes snart fylt 61 år. Han gikk
på Lysthaugen skole, Trondheim,
men har siden vært bosatt i Ber
gen. Han har vært medlem av fore
ningen og Døves Idrettsklubb si
den 1912. Innehar klubbens 25
års medlemskapsmedalje, og drev
meget med skisporten innen klub
ben. I flere år var han hyttesjef
for klubbens hytte, hvor han med
flid og arbeidslyst holdt den i god

. stand.
Begravelsen fant sted onsdag

5. sept. Kapellet var fylt av slekt,
venner og arbeidskamerater. Kis
ten var fylt med vakre blomsterflor,
en siste hilsen fra slekt, venner og
arbeidskamerater.

Pastor Hammer forrettet. 
Fred ved hans minne!

ref.

Rettelser i referatet
fra landsmøtet

Etter at det samlete forbunds
styre har gått gjennom referatet
fra landsmøtet, finner man å måt
te komme med følgende korri
geringer og tilføyelser til det refe
rat som var inntatt j forrige num
mer av bladet:

På side 259 øverst på 3. spalte
er nevnt den inndeling Oslo har
foreslått man skal foreta av fore
ningene m.h.t. valgordningen på
landsmøtene. Her er Møreforenin
gen nevnt under sone Midt-Norge.
Dette er feil. Oslo foreslo Mørefore
ningen plasert i Vest-Norge, men
det var forbundsstyret som kom
med tilleggsforslag om at forenin
gen skulle plaseres i Midt-Norge,
og det ble da vedtatt, hvilket man
kan lese lenger ute i referatet.

Midt på samme spalte står det:
"Oslos forslag ble lagt fram av
Rasmus Bjelland. Deretter tok
Finn Johansen ordet på vegne av
Drammen og sa at hans forening
gjerne trakk sitt forslag tilbake,
dersom Oslos forslag ble vedtatt."
Denne siste setning er feil. Det
som foregikk var følgende: "Der
etter tok Finn Johansen ordet på
vegne av Drammen og sa at hans
foren'ng gjerne trakk sitt forslag
tilbake, og ville støtte Oslos for
slag, dersom Skien-Telemark og

Vestfold Døveforeninger selv øn
sket å flytte over til Sør-Norge."

Under debatten omkrjng Ber
gens forslag om at formannens
stemme ved stemmelikhet ikke
skulle være avgjørende, har man i
referatet uteglemt et tilleggsforslag
fra Karsten Samuelsen om at det
ved stemmelikhet skulle foretas en
ny votering. Samuelsens tilleggs
forslag vakte en god del debatt,
først og fremst fordi man ikke til
å begynne med kunne bli enige om
hans forslag i det hele tatt skulle
behandles, eller om det skulle hen
vises til neste landsmøte. Etter en
del diskusjon ble det vedtatt at
Samuelsens forslag henvises til
neste landsmøte.

Under sak nr. Il om landslotter
iet bør det tilføyes i referatet at
Melgaard foreslo at den forening
som kom med forslag om lotteri,
nemlig Drammen, burde ta på seg
det· tekniske arrangement hvis
forbundsstyret ikke selv maktet
det. Fra representantbenken svar
te da Finn Johansen på vegne av
Drammen at dersom foreningen
fikk en slik henvendelse fra for
bundsstyret, ville den stille seg så
positivt som mulig, uten at han
på nåværende tidspunkt kunne
gi noe løfte om at foreningen mak
tet å påta seg et slikt arbeide.

Under sak nr. 16 om økt klasse
fradrag for døve, gikk referatet
bl. a. ut på at Johan M. Dahl,
Bjelland og Ohna i sine innlegg ga
uttrykk for enighet med forslags
stilleren. Dette er ikke korrekt, i
det Dahl og Bjelland tvertimot
erklærte seg uenig med forslags
stilleren.

..:-:-- Sjakk

DØVEMESTERSKAPET I POST·
SJAKK.

Vi sender innbydelse til Døve
mesterskapet i postsjakk for 56/57.
Vi ber derfor klubbene gjøre med
lemmene oppmerksom på dette.
Etter vedtak på forbundstinget
gjelder døvemesterskapet i post
sj akk kun for spillere i mesterklas
se. Anmeldelse sendes til Helge
Kjølleberg senest 15. okt. Start
kontingenten er kr. 5.00 pr. per
son: Ang. turneringsleder skal vi
komme tHbake i neste rundskriv.

Med hilsen Norske Døves Sjakk
forbund

Helge Kjølleberg (form.)



Dans m.m.

D.LK.

med

Fest

andespill
(for første gang i

Norge)

Alle velkommen!

Entre kr. 3 pr. pers.

lørdag 22. septbr. kl. 19 (7)
i Bergens Døveforening.

Gratis bevertning.

Nye filmer av H. V. Larsen.

terskap i orientering for døve, som
fant sted ved detidylliskeHeivan
net, vel 1 mil nordøst for Skien.
Den dagen var været helt strålen
de og varmt, så det tegnet til å bli
et fint arrangement. Men det var
litt aven skuffelse at bare 5 del
takere møtte fram. Vi hadde ven
tet å se Ivar Kj øsnes, Ragnar Woll,
Gunnar Vatn, Brynjulf Dammen
og Kjell Larsen stille på startstre
ken, men de ble på en eller annen
måte forhindret, og andre var
heller ikke opplagte, (kanskje det
ikke var så heldig å arrangere et
løp dagen etter en fest.) Men vi
orienteringsløpere var ikke lite
spente på hvordan det ville arte
seg for oss, og om vi kunne klare
å finne alle postene.

Vi kj ørte oppover i bil med Har
ry Landen, han er alltid på pletten
når det gjelder orientering, og for
resten var det ham som var primus
motor ved dette arrangementet.
Kjell Eriksen fra Orienterings
gruppen i Hauketo Idrettslag,
Oslo (han er egentlig fra Skien)
hadde vært så elskverdig å legge
en løype i et nydelig terreng, en
løype på ca. 3 km for damer og ca.
4 km for herrer. Og han fungerte
også som dommer. Den eldste av
deltakerne, Sven Braathen, var
førstemann avsted, så Bernt Kjøl
leberg, Andreas Ermesjø, Haldis
Birkenes og undertegnede, med 1
minutts mellomrom. Jeg løp først
til et sted hvor det var slått opp
et kart med 1 post merket. Og så
merket jeg denne posten av på
kartet mitt, og så begynte jeg å
orientere meg for å finne fram til

':Døveo 9clrettoverclen

M.

BEKJENSKAP ØNSKES
Gårdbrukersønn, døv, 33 år

gammel, ønsker å brevveksle med
døv dame, helst fra landet. 20-35
år. Formål ekteskap. Skriv til
Bill. mrk.: Rolig kar, Tegn og
Tales redaksjon, Skippergt. 32,
Drammen.

Søndag den 15. juli - da lands
møtedagene var talte - og alle
var i ferd med å dra fra Skien,
ble det arrangert et uoffisielt mes-

I neste nummer av Tegn og Tale
kommer reisebrev fra Ole Reine
mo, om en ferietur sammen med
døve venner i Amerika. Reisebre
vet er ledsaget av bilder fra turen.

Den L sept. dro Ole ut på en ny
tur på 250 mil for å delta ved et
idrettsstevne for døve. Vi kan vel
også i tiden framover få høre litt
om den turen også.

Neste nummer av Tegn og Tale
utkommer ca. L oktober. Stoff
som skal inn i dette nummer må
være red. i hende senest 20. sept.

Red.

Orienteringsløpet i Skien

"Feriehjemsfond". Men det ble
ikke gjort det år, og følgen ble at
flere store beløp til feriehjemsfon
det havnet i feil bankbok etter
følgende år. - Nok om det, styret
er nå blitt enig om at foreningen
heretter skal ha bare en bankbok
og en kassabok for hele forenings
virksomheten, med foreningens
navn.

Undertegnede ble for en tid
siden enig med "en annen" om å
oppta en sak i bladet, og så la
andre kommentere den. Under
tegnede var svært lite lysten til
det akkurat da, men da "en annen"
foreslo at intet skulle røpes av
hensyn til hverandre og deres fore
ning, så gikk han med på det. Det
var altså ikke av hensyn til at
undertegnede var redd for å tape
en sak med andre. Altså var det
andre som skulle bedømme saken,
og i den anledning var den skrevet
så navnskjult at ingen kunne opp
dage hvor det kom fra og hvem det
gjaldt.

Spørsmålet var så i saka : Var
det riktig eller uriktig å gjennom
føre vedtaket når det ikke var
endret? Jeg fastholdt at min
handlingsmåte var riktig, og "en
annen" det stikk motsatte. Red.
svarer bl. a.: Personlig mener jeg
at kassereren som utbetalte be
løpet har handlet feil osv. Til dette
vil jeg bare si at jeg aldri har ut
betalt noe av kassa uten at det har
vært forelagt styret.

Det var en overføring dette her
gjaldt. Beløpet har altså ikke gått
ut av foreningen, selv om det var
bevilget eller gitt til det formålet.
Det var til feriehjemsfondet be
løpet ble overført, og dette var
jo og er foreningens eiendom. Dette
vedtak ble fattet 1951, og ikke i
1952. Hadde det vært en bevilg
ning til noe utenfor foreningen, så
ville denne handlemåten vært urik
tig. Saken ville da selvfølgelig
blitt forelagt styret til ny behand
ling. "En annen" skriver i siste av
snitt: "Men kardinalpunktet i saka
var et annet. Har en kasserer rett
til på egen hånd å forandre sin
forenings bankboks navn og num
mer? Hadde vedkommende spurt
meg om det samme, så hadde mitt
svar blitt som redaktørens. Dette
spørsmålet vedkommer i grunnen
ikke saken om spørsmålet: "Hva
er riktig"? Men når spørsmålet
likevel dukker fram, så får jeg vel
svare på det også. "En annen"
skriver at foreningens bankboks'
beløp i 1952 var (nesten) steget
til kr. 5.000.- osv. Dette holder
ikke stikk. Disse kontanter hadde
nemlig aldri havnet i denne bank
bok, om der var blitt gjort som
årsmøtet vedtok, nemlig å skaffe
til veie en bankbok med navnet:

Hva er riktig?
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Hallgerd Wroldsen.

Brynjulf Dammen, som vant spydkast.

Arnulf Pedersen, som vant høydesprang.

FriidreUsserien 1956 '

Det er merkelig hvor dødt det er
blitt på friidrettsfronten etter DM
i Skien. Det ser ut som om det
bare er liv i Bergen, for også denne·
gang er det bare derfra vi kan mel
de om nye resultater, som begge
er nye juniorrekorder for døve,
nemlig Harald Angeltvedts 800 m
på 2.09.9 (før 2.12.3) og Jarle
Lids tresteg på 11.25. Med disse
to nye res. har Bergen scoret 86
p., og har nå alle sine resultater
over 400 p. Både Stavanger og
Oslo har 8 resultater under 400 p.
Dette tyder på at Bergen er klart
best i bredden, men Stavanger le
der fremdeles serien, nå med knap
pe 46 p.foran Bergen. Merkelig
er det at vi fra serien startet i mars
og til i dag ikke har fått et eneste
resultat som er oppnådd av Oslo
gutter i konkurranse med hørende.
Stavangers resultater er fordelt
på 5 personer, Bergens, på 7,
Oslos på 10 og Trondheims på 5
personer.

Stillingen pr. 9. september:

1. Stavanger
1. A. Pedersen 400 m hekk 58.6 618 p.
2. A. Pedersen høyde 1.65 605«
3. A. Pedersen 100 m 12.0 597«
4. Endre Grytnes høyde 1.60 '.. 555«
5. A. Pedersen 400 m 54.6 550«
6. I. Sinnes 100 m 12.2 548«
7. A. Pedersen 200 m 24.7 527«
8. A. Pedersen 800 m 2.07.2 517«
9. A. Pedersen 110 m hekk 16,7 473«

10. E. Grytnes lengde 5.81 468«
11. G. Rafoss kule 10.43 454«
11. A. Pedersen tresteg 11.47 454«
13. A. Pedersen kule 9.68 398«
14. E. Grytnes kule 9.64 395«
15. A. Pedersen lengde 5.38 374«
16. E. Grytnes diskos 29.59 366«
17. A. Kallevig kule 9.22 365«
18. A. Pedersen 1500 m 4.46.6 360«
19. I. Sinnes 400 m 59.1 349«
20. A. Pedersen diskos 27.73 325«

Sum 9298p.
2. Bergen
1. Finn Gjøen1500m4.16.4 660«
2. Erling Eriksen 100 m 11.9 623«
3. Jarle Lid 100 m 12.1 572«
4. Erling Eriksen lengde 5.90 488«
5. Erling Eriksen 400 m 56.0 480«
6. H. Angeltvedt 800 m 2.09.9 462«
7. B. Tømmerbakke 100 m 12.6 '" .461«
8. Nils Bjørø h. ult. 1.31 447«
9. H. Angeltvedt 100 m 12.7 441«

10. Jarle Lid I. ult. 2.73 440«
11. H. Angeltvedt 400 m 56.9 436«
12. Jarle Lid tresteg 11.25 430«
13. Nils Bjørø I. ult. 2.70 422«
13. Johs. Samuelsen 100 m 12.8 422«
15. H. Angeltvedt høyde 1.45 420«
15. Jarle Lid høyde 1.45 420«
17. J. Samuelsen 1500 m 4.39.6 418«
18. H. Angeltvedt lengde ult. 2.67 .. 404«
18. Jarle Lid lengde 5.52 404«
20. Jarle Lid ku le 9.73 402«

Sum 9252p.
Utgått: Sv. Johansen 1500 m 442.6 (392 p.)

Skien

Og her er resultatene:

Fra DM

vil gå inn for denne sporten som
er så populær blant de hørende.
Så får j eg sitere Andreas' uttalelse:
Når jeg får se de rød-hvite post
flaggene, så er det som å finne gull!
Men det ble lite gull på Andreas
denne gangen, for han bommet
nemlig, men bedre lykke neste
gang.

Damer - 2,8 km.
l og døvemester Haldis Birkenes

................... 1.33.26.
2. Hallgerd Wroldsen .... 1.34.21.

Menn - 3,8 km.
1. og døvemester Bernt Kjølle-

berg 1.04.52.
2. Sven Braathen 1.05.42.

de todelte rød-hvite flagg festet
mellom trærne. Ja, nå gjaldt det å
holde hodet klart. Fant både 1. og
2. post som lå henholdsvis i en myr
og på en kolle. Og så var det 3.
post som sto for tur, den lå i en
skogbevokst myr. Jeg fikk rettet
på kompasset og stuoerte kartet,
og fant ut at det v~r best å følge
en sti helt til en kjørevei,trodde
jeg. Jeg regnet også ut avstanden
mellom kollen og kjøreveien, den
var vel på 200 meter. Og så la jeg
på sprang, mens sola steikte på
det verste. Jeg hadde løpt både vel
og lenge, men det var ingen kj øre
vei å se, og forresten syntes jeg at
jeg hadde løpt mere enn 200 meter.
Vel, j eg blåste i hele kj øreveien og
studerte kurvene og terrenget og
løp et stykke tilbake og kretset
nokså lenge om denne, for her måt
te 3. post ligge. Så fikk jeg omsider
øye på det rød-hvite flagget som
dukket opp; og fikk også øye på
Haldis. Om hun hadde funnet den
ne posten ante jeg ikke. Og så var
det 4. post som også var den siste.
Sprang nedover uten noen holde
punkter, og da jeg skulle kikke på
kartet for å se om det stemte, var
kartet borte, det var bare det grøn
ne pappunderlaget som lyste mot
meg. Au da, ikke kan jeg komme til
mål uten kartet l Ja, der gikk de
dyrebare minuttene, og jeg måtte
pent snu og lete etter det. Lette
intenst mellom buskene og trærne,
og det var kanskje gått 5 minutter
før jeg fant det, og så snudde jeg
og sprang til 4. post som jeg fant
fort, og så bar det mot mål. Der
fikk jeg vite at det var ingen kj øre·
vei, tvertimot var det en kraftgate.
Ja, j a, av skade blir man klok.
Etter en herlig dukkert i Heivan
net benket vi oss rundt et bord og
drakk forfriskninger, mens vi ven·
tet på Andreas som ennå ikke var
kommet til mål. Her foregikk pre
mieutdelingen. Før det ble delt ut
premier, holdt formannen i Norges
Døves Idrettsforbund, Anders
Haukedalen, en tale og han uttryk
te sin glede over dette tiltaket og
sa også at det var første gang Nor
ges Døves Idrettsforbund arran
gerte dette løpet. Samtidig takket
han Kjell Eriksen for hans in
teresse og hjelpsomhet ved dette
løpet og forærte ham en gave som
en erindring.

Jeg synes det er en herlig idrett,
og det er en fin stimulans for
legeme og sjel, det å komme ut i
naturen. Jeg håper at flere døve
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3. Oslo·
1. Kåre Smedsgård 1500 m 4.19.2 .. 625p.
2. Kåre Smedsgård 5000 m 16.15.2 602«
3. E.Walbakken 100 m 12.3 525«
4. B. Dammen høyde 1.55 509«
5. Erik Andresen 100 m 12.4 503«
6. Kjell larsen 400 rn 56.1 475«
7. Kjell Larsen 1500 m 4.33.3 473«
8. G. Løvskeid høyde 1.50 464«
8. Ulf Pedersen høyde 1.50 464«

10. Erik Andresen 400 m 57.5 412«
11.Willy Mauer I. ult. 2.68 410«
12. Ingv. Trondsen kule 9.72 401«
13. G. Løvskeid kule 9.36 375«
14. B. Dammen kule 9.29 370«
15. B. Dammen spyd 40.56 364«
16. Ingv. Trondsen diskos 29.21 358«
17. B. Dammen lengde 5.26 349«
18. Olav Vik spyd 39.55 348«
19. G. Løvskeid I. ult. 2.56 344«
20. G: Løvskeid diskos 28.15 335«

Sum 8706p.

4. Trondheim.
1. Thor Harper høyde 1.50 464 p.
2. Thor Harper 100 m 12.9 404«
3. Thor Harper 400 m 58.0 392«
4.Thor Harper I. ult. 2.62 374«
5. Thor Harper h. ult. 1.24 362«
6. Oskar Nilsen 1500 m 4.47.0 357«
7. Ivar Kjøshes I. ult. 2.58 354«
8. Oskar Nilsen 4001)1 59.2 345«
9. Oskar Nilsen 5000 m 17.58.2 343«

10. Thor Harper 200 m 26.6 341«
11. Thor Harper tresteg 10.08 307«
12. Oskar Ni.lsen tresteg 10.00 299«
13. Peder Fuglem spyd 36.32 296«
14. Oskar Nilsen I. ult. 2.46 294«
15. Oskar Nilsen h. u/t.1.14 262«
16. Oskar Nilsen lengde 4.71 240«
17. G. Kirkreith I. ult. 2.30 226«
18. Ivar Kjøsnes spyd 31.51 223«
19. Peder Fuglem I. ult. 2.28 218«
20. Ivar Kjøshes h. ult. 1.05 193«

Sum 6294p.

2 nye kretsmesterskap til Kåre
Smedsgård.

MEDLEMSMØTET 1/9

Frammøtet var til å begynne
med dårlig, men dette skyldtes
nok først og fremst at vi ikke had
de noen særlig viktige saker på
dagsordenen. Verre var det at
mindre enn halvparten av styrets
medleinmer hadde innfunnet seg
til det fastsatte klokkeslett. For
mannen åpnet omsider møtet med
å diktere følgende protokollasjon:

Da møtet ble åpnet 1/2 t. over
tiden, var kun følgende av
styret møtt fram: form. San
der, sekr. Larsen, kasserer
Fristad og dameavdelingens
oppmann Bjørg Alisøy. Opp
mennene Nils Bjørø og Hans
Lie hadde lovlig forfall. De
tre øvrige fraværende.

Form. fortalte først om DM i
Skjen. Det framkom en del klager
over dommerne som var benyttet
ved mesterskapet. Sivert Samuel
sen hevdet at de umulig kunne
være autoriserte. Det gjaldt spe
sielt sprang.

Deretter referertes fra forbunds
styremøtet i Skien. Vedtaket om

DM i slutten av juni, med etter
følgende treningsleir - og så reise
til sommerlekene til høsten, ble
hilst med ren forferdelse, som ri·
melig er. Først må våre idretts
menn være i sitt livs form i måned
skiftet juni/juli, for i det heletatt
å få en sjanse til å bli uttatt, og
så skal de være i enda bedre form
2 måneder senere. De som skal
være med i DM må før de I'eiser
til Stavanger ordne med vel en
ukes permisj on, med forbehold.
Og de uttatte må igjen ha 14 da
gers permisj on i månedsskiftet
august/september. De aller fleste
bedrifter har j o fellesferie, som
faller midt mellom disse to tids
punkter. Blir dette vedtaket til
noen glede for Norge, så får vi
takke skjebnen for miraklet, men
vi må jo nå allikevel forsøke å gjø
re vårt beste for at det skal gå bra.

Til slutt fortalte form. litt om
hva styret hadde utrettet siden
siste medlemsmøte og planer i ti
den framover. Det ble litt kamer
atslig diskusjon om enkelte saker.
Som avslutning fikk Halle og Jarle
velfortjent applaus for sine nye
juniorrekorder.

5 min. etterpå ble dørene åpnet
til fastsatt klokkeslett for de som
ville ha smørbrød og kaffe og litt
underholdning. Bjørg Alisøy og
Annlaug Koppen hadde laget ltikre
smørbrød, men appetitten var
større enn de hadde regnet med, så
snart var fatene toinme. Selv skal-

Ved kretsmesterskapet for Hal
lingdal, sikret Kåre Smedsgård
seg to nye mesterskap ved å vinne
800 m på 2.11.5 og 1500 m på
4.47.0. Tidene ble ikke så gode som
ventet, da der var meget dårlig
vær under stevnet.

TRYKKSAKER

fra visittkort

utgis av Norske Døves Landsforbund. Bladet ut
kommer 2 ganger i måneden, og årskontingenten
er kr. 10.-, som betales forskuddsvis direkte til
bladets adresse, Møllendalsveien 17, Bergen, post
gironr. 13691, eller til kommisjonærene. I ut
landet koster bladet kr. 12.- pr. år.

Redaktør: Finn Johansen
Forretningsfører: Døves Trykkeri A.s

til tidsskrifter og bøker

Møllendalsvn. 17. Bergen
Telefon 95640

Kommisjonærer:
Olav Vik, Dronning Astridsgt. 3, Oslo
Nils Gjerstad, S. Skogvei 22 c, Bergen
Halvor Greftegreff, A. Tvereggens vei 11, T.heim
Lars Berge, Vikedalsgt. l, .Stavanger
Finn Johansen, Skippcrgt. 32, Drammen
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kene ble vekk. Karl-Gunnar dro
da på byen etter mer brød, og
kom tilbake med fin fangst. Ny
forsyning og alle ble endelig mette.
Walter fram med filmframviseren,
mens Helge (som nå har kastet
stokken på skraphaugen) og Gun
vald hjalp til med oppvasken.
Sander fortalte litt nytt om den
døve verdensmester (?) i boksing,
d'Agata. Like før dette hadde vi
fått en amerikanerinne og en eng
lenderinne (døve) på besøk, og de
ble hjertelig mottatt. De ville
gj erne se noen filmer fra de døves
foreningsliv i Bergen, så program
met ble utvidet. Ellers var leid
2 filmer. Den første var fra den
spanske borgerkrig, "Madrid i
flammer", og var mer realistisk
enn noen hadde regnet med, så
enkelte scener fikk det til å løpe
kaldt nedover ryggen på det 50
hodede publikum. Kanskje var
det allikevel ikke av veien med
filmen, for vi fikk en alvorlig på
minnelse om hva krig er. Til slutt
ble vist en tegnefilm, "Den store
boksekamp".

Etter filmframvisningen var det
kameratslig samvær med lek og
dans. Det morsomte var vel likevel
den lange duellen mellom ameri
kanerinnen og Sverre Bjørø.Ameri
kanerinnen fortalte om sine inn
trykk fra reisen i Europa, og om
Texas og New Orleans, meget in·
teressant, og Sverre forsøkte seg
som tolk ved å oversette til 5 meter
lange tegn med både armer og ben.
De to utlendingene var meget
sjarmerende bekjentskaper, og for
håpentlig fikk de på sin side et for
delaktig inntrykk av oss også.

Jan Johansen
deltok i Nordåsvannsløpet, som
er en langdistansesvømning, 27.
aug., og oppnådde fin plasering,
nr. 5 i sin klasse, forresten samme
plasering som han fikk ifjor.

REKORD AV JARLE LID
Jarle var temmelig uheldig ved

kretsmesterskapet for juniors på
Skansemyren 21.-22. august. El
ler skyldes det at han spiste alt for
mye i ferien? Men i hans siste
øvelse, tresteg, tok han igjen det
forsømte, da han slo den gamle
norske juniorrekorden med hele
38 cm. Resultatet ble 11.25, og
han forbedrer det nok igj en ved
første anledning. Den gamle rek.
hadde Petter Holberg, Trondheim.
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Jarle og Halle, som har satt hver sin norske
juniorrekord for døve siden sist.

IGJEN REKORD AV HALLE

Ved Friidrettsalliansens inter
nasjonale stevne på Krohnsminde
9 sept. startet igjen Harald Angel
tvedt på 800 m for juniors. Også
dennegang regnet vi med rekord
og møtte fram med rekordskjema
klart. Været var ideellt, men akku
rat ved starten på 800 m begynte
regndråpene å falle. Halle åpnet
svakt og ble fort liggende som sis
temann, men han mistet ikke hu
møret.. Etter 300 m merket vi at
han virket sterkere enn tidligere.
De lange benene hans økte farten
og han gikk forbi to mann før mål.
Han så ut til å ha bra med krefter
igjen også. Tiden ble bedre enn
vi hadde turd å regne med, nemlig
2.09.9, som er en forbedring av
hans gamle rekord for døve med
nærmere 21/2 sekund. Godt gjort!
Dette var Halles 4. juniorrekord
for døve i år. Kanskje kommer det
flere.

To kommunearbeidere sto og
arbeidet da en snegle krøp fram
ved den enes føtter. Uten et ord
tok han sp~den og drepte den med
et eneste slag.

Hvorfor iallverden gjorde du
det? ville den andre vite.

-Jeg ble så eitrande sinna på
den. Den har nemlig diltet etter
meg i hele dag! ! !

GODKJENTE VERDENSRE
KORDER FOR DØVE

CISS' rekordkomite har god.
kjent følgende rekorder:

100 m bl'yst, damer, 1.36.6 min.,
satt av Hannelore Weiss, Tyskland
15. mai i Magdeburg.

800 m, 1.57.2 min., satt av
Christian Hille, Tyskland, 3. juni
i Leipzig.

110 m hekk, 16,4 sek., satt av
Christian Rille, Tyskland, 10. juni
i Berlin.

400 m hekk, 55,9 sek., satt av
Christian Hille, Tyskland, 17. juni
i Potsdam.

Hille har altså satt 3 verdens
rekorder i løpet av vel 2 uker, i tre
forskjellige øvelser, og det er sik·
kert også litt aven rekord . Med
disse resultater seiler han opp som
klar favoritt i Milano neste år,
ihvertfall i 400 m hekk og sann
synligvis også på 800 m. Og Tysk
land har flere andre gode kort.

Brigitte Richter, Tyskland, har
løpt 100 m (for damer altså) under
gjeldende verdensrekord, da hun
ved en konkurranse i Dresden fikk
tiden 13,4 sek.

SVENSKE RESULTATER
Sverige har nå en god garde av

døve mellomdistanseløpere, som
stadig går framover. Nedenstående
årsbeste resultater forteller oss litt
om det:

Robert Sundell 1500 m på
4.15.8.

Lars Sundstrøm (junior) 1500
m på 4.20.4 og 800 m på 2.04.7

Jan-Ake Ekholm 1500 m på
4.27.8 og 3000 m på 9.36.0.

Rune Nyqvist 1500 m på 4.33.2
og 400 m på 55.6 sek.

En nybygger syntes at naboen
hans hadde en så dugende kj ekk
og fredsfylt kone, og spurte ham
en dag om grunnen til det.

- Jo ser du, sa naboen. Den
gang vi kom ridende hit satt kona
foran meg på hesten. Plutselig
snublet den. Første gang, sa jeg.
Etter en stunds forløp hendte det
samme påny. Det var andre gang.
Og like etter ble det tredje gang.
Jeg tok kona av hesten, hoppet av
selv og gav den en kule mellom
øynene. Kona ble sinna og ga seg
til å bruke en forferdelig munn for
at jeg hadde skutt den fine hesten.
Jeg så litt på henne og sa så ganske
kaldt: Det var første gang. . . ..



Olav Ringdal
SKIPSREDERI

OSLO

{]; (j. (j)ahl & @b. dl.J
Sandakerveien 35 - o S Lo

Sentralbord 375485

Als Bryns Patentkontor
HARALD BRYN

Etterfølger av Alfred J. Bryn. - Etablert 1877.

Harald Bryn - Per Aubert - A. T. DeinhoU - Jacob
Larsen - Haakon Øgle - Kjell Gulbrandsen.

Medlem av Norske Patentingeniørers Forening.

PATENTER - VAREMERKER - MØNSTRE

TOSTRUPGARDEN - OSLO
Karl Johansgt. 25.

Siv. ing. JOSTEIN SKJETNE

M.N.I.F. Teknisk konsulent M.T.K.F.

Varme - Sanitær - Ventilasjons - Kjøleanlegg
Sterilisasjon - Vaskeri - Kjøkkenanlegg m. m.Kjøtt & Pølsevarer

Rosenborggt. 3, St. Olavsgt. l
TRONDHEIM - Tlf. 25477

Ole P. Hansen

OSLO
Agmund Bolls vei 48

Telefon 6741 00

TRONDHEIM
O. Tryggvasons gt. 42

Telefon 29 346.

MURMESTER

HARSTAD
Telefon 27 71 - 2240

Tromsø Sparebank
TROMSØ

Forvaltningskapital kr. 47.000.000

A. G roth & CO.
Spesialjabrikk for
Lommetørklær og preserver

HALDEN

Telefon 3399

Støtt døvesaken

Fredrikstad Montering Co.
& Metallstøperi A.s

Telefon 1494
FREDRIKSTAD

JOS. Torgersen
FABRIKK FOR

ELEKTRISK SIKRINGSMATERIEL

MARITIM - OSLO



T.S.Jacobsen A.S
Ullevålsvn.1 - OSLO

KREMASJONER - BEGRAVELSER
Tlf.: 332334 - 33 22 46 - Privat 335569
-694372

Ventilasjonsanlegg
Vifter - Varmluftsapparater

RANDEM & HUBERT Afs
LUFTIEKNISKE ANLEGG

Telefon 56 52 95 - OSLO
Cort Adelersgt. 16

A.s Norsk Fjærfabrik
FJÆR. DUN

Gøteborggt. 33 - OSLO
Telefon 37 69 94

Drammens Port- og Gjærdefabrikk
Innehaver: Wiermyhr og sønn

Telefon 1144 - Privat 7107.
DRAMMEN

SkedsIno - Betong - Fabrikk
Ferdigblandet betong

Fabrikken Skedsmo telefon 207

Harry Bråi.(jen
ENTREPRENØRFORRETNING

Nygaten 41, STRØMMEN Tlf. 71 18 50

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

TANKREDERI AfS
AfS HERON

ARENDAL

a.s Heen Dampsag
HEN - Telefon 3001

'mgu~ @D.ml. 11 tlri.
Brødrene Stoltz

EID S BER G • Telef. 4087

Kull, koks, cinders og fyringsolje
Sand og sement - Ildfast sten og lere
Glasserte lerrør - Linolitt gulvbelegg

Wessels Kulforretning A.s
DRAMMEN
Centralbord 2480

P. A. Ellingsen
Maskinforretning
Ingeniørfirma
Bygdøy Alle 19 - OSLO

S. D. Cappelen
Ulefos Jernværk
Grunnlagt 1657

M...derne ovner av alle typer.

Forhandlere i alle landets byer. l
Nr. 727 - Kr. 299.-.

Arendals Farvehandel
Tlf. 1460 - 1680 ARENDAL
Inneh.: P. & G. Syrdalen
Farvehandel - Parfymeri
Tapet- & Linoleum

Støtt døvesaken!

Feitsildfiskernes Salgslag

TRONDHEIM - HARSTAD



DAHL, JØRGENSEN
Stål og jern

OSLO - Telefoner 423217 - 4·25408

& co.

Th. Falkanger A.s
TRONDHEIM

Godt utvalg av porteføljelær

De er sikker på å få en god fyllepenn

når De velger en

PAN
«Pan» fyllepenner er helt gjennom førsteklasses

og leveres under full garanti

«Pan» fyllepenner er til salgs hos

alle bok- og papirhandlere

A. Storm Ildahl
Telegramadr.: »ASTIL« DRAMMEN

PAPIR, KARTONG
VEGGPLATER OG CELLULOSE

Kr. Knudsen
SKIPSMEGLER - SPEDITØR
TRELAST
Telegr.adr.: "Nesdunk»
KRISTIANSAND S.

Rens og farg hos fagmannen

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

PORSGRUNDS PORSELÆNSFABRIK
OG

AVD. SANITÆRPORSELEN

Skabo Jernbanevognfabrik A.s

SKØYEN

Smigods - Parkett

A.s SJiofabril\.en Ørnen
LARVIK

SKIPSEKSPEDISJON
~KIPS""II!:GLER.SPEOIS.JO..... ASSURANS.

TRONDHEIM

Telegr.adr.: "Shippinglund»
Sentralb. 29 692 - Telex 5036



A.3 Ha.ra.ld M. Aa.gaard
SKIBSMEGLERE

OSLO

AKTIESELSKAPET

Sulitjelma Gruber

anbefaler sitt prima sølv 999

Kaldnes Mek. Verksted A.s

TØNSBERG

"'OBO FABRIKKER ~

TRONDHEIM

Brødr. Melby's

Konfeksjonsfabri kk
Spesialitet barnekonfeksjon

Skyttvn. 10
FREDRIKSTAD
Telefon 548'\

Als Rygene Træmassefabrikker

ARENDAL

Døves Trykkeri A.s - Bergen


