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Helmer Moe, Trondheim, tildelt Norske Døves Landsforbunds
hedersmedalje i gull, og som var forbundets formann i 13 år,

er død.
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STØDIG KURS
Norske Døves Landsforbunds landsmøte i Drammen 19.-21. mai ga,
under behandlingen av landsstyrets beretninger, sin enstemmige tilslut
ning til alle spørsmål av prinsipiell karakter - spørsmål som vedrører
døveundervisningen, økonomisk støtte fra staten til forbundets arbeid
blant voksne døve og endelig hvorledes samarbeidet utad skal føres.

Dette innebærer at den linjen landsstyret hittil har fulgt i disse spørsmål,
skal fortsette, hvilket igjen betyr at landsmøtet venter at landsstyret i
den kommende periode for fullt skal arbeide med disse emner:

1. N.D.L. må i sterkere grad enn hittil komme med i drøftinger, plan
legging, rådgivning og tilsyn ved tiltak som offentlige og private
har - eller akter å sette i gang - for Norges døve. Det siktes her til
bl. a. arbeidet med døve barn i førskolealder, den vanlige døveunder
visning, utbygging av døveskolene og til ettervernet av døve.

2. De tiltak som staten ønsker å støtte for voksne døve, bør staten
finansiere gjennom N.D.L. Det er landsmøtets syn at N.D.L. best
i sine lokalforeninger kan drive sosial og kulturell virksomhet for
landets voksne døve. Den støtte som N.D.L. har bedt Sosialde
partementet om for 1967, til ulikt praktisk døvesaksarbeid, bør ut.
vides i de følgende år etter hvert som forbundet. ser seg i stand til
å intensivere dette arbeidet.. Staten bør prinsipielt se N.D.L. som
sitt beste arbeidsredskap når det gjelder å nå fram t.illandets døve
med sosial og kulturell hjelp.

3. N.D.L. bør som eneste landsomfattende organisasjon av døve stå
sterk vakt om de voksne døves plikt. og rett til å øve avgjørende
innflytelse på alle døvesaksspørsmål. - N.D.L. må i st.erkere grad
enn hittil hevde dette synet. Ut.en å være for sterkt bundet til
samarbeidsformer med andre som arbeider for døve, bør forbundet
pleie god kontakt direkte med hver enkelt av disse, så ofte og så
langt som det. fremmer de døves utvikling.

Det nettopp avholdt.e landsmøt.et hadde samlet mange st.emmeberettigete
representanter - det største ant.all hittil. De mange innlegg under for
handlingene bar t.ydelig preg av at interessen og forståelsen er for opp
adgående, og at man er enige om kursen. Det 16. landsmøtet i Norske
Døves Landsforbund har slått fast at det ønsker en stødig kurs i de oven
nevnte spørsmål.

E.O.



LANDSMØTET I DRAMMEN

Referat fra landsmøtets
forhandlinger

Fra forbundskontoret meldes det
at fullstendig referat fra landsmøte
forhandlingene vil komme i de to
neste numre av Tegn og Tale.

Eilif Ohna gjenvalgt som
forbundets formann

På landsmøtet ble bl. a. et forslag
om oppheving av soneinndelingen
ved valg til landsstyret vedtatt.
Dette medfører at landsmøtet nå
kan velge representantene til styret
uten å ta hensyn til hvor de kommer
fra. Landsstyret består av 6 stem
meberettigede medlemmer, og disse
ble valgt:

Eilif Ohna, Bergen (formann),
Thor Gisholt, Skien,
Halvor Greftegreff, Trondheim,
John Vigrestad, Oslo,
Tormod Ropeid, Stavanger,
Rolf Hansen, Drammen.

Som varamenn ble disse .valgt :
1. varamann: Thorbjørn San
der, Bergen. 2. Karl Lundqvist,
Narvik. 3. Karin Jensen, Oslo.

På landsstyremøte straks etter
landsmøtet konstituerte landsstyret
seg med John Vigrestad som nest
formann. Arbeidsutvalget består i
kommende periode av Eilif Ohna,
John Vigrestad og Albert Breiteig.

Utdeling av forbundets he
dersmedalje på landsmøtet

Ved avsluttingen av landsmøtets
forhandlinger opplyste formannen at
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landsstyret siste vinter hadde be
sluttet å tildele Helmer Moe, Trond
heim, forbundets hedersmedalje i
gull. Den er tidligere tildelt ham i
sølv. - Etter Moes plutselige bort
gang like før landsmøtet er det nå
meningen at medaljen skal utdeles i
Trondheim i nærvær av pårørende
og den stedlige døveforening.

Formannen opplyste likeledes at
landsstyret hadde besluttet å utdele
hedersmedaljen i sølv, post mortem,
til avdøde Gunvor Skog Carlsen. Ut
delingen vil finne sted noe senere i
Vestfold i nærvær av hennes pårø
rende og den stedlige døveforening'

På landsmøtets avsluttingsfest ble
hedersmedaljen i gull, under stor
mende applaus, tildelt Finn Johan
sen, Drammen.

Omtale av medaljeinnehaverne vil
komme senere i Tegn og Tale.

Neste landsmøte
til Trondheim

Landsmøtet vedtok enstemmig å
legge neste landsmøte til Trondheim
sommeren 1968, etter innbydelse fra
De Døves Forening, Trondheim. For-

bundet er 50 år samme år, og det
ble besluttet at de festligheter som
planlegges i denne forbindelse, skal
gjennomføres i mai 1968 og ikke
knyttes til landsmøtet. Sannsynlig
vis blir det lagt opp et festprogram
som skal vises etter tur i flere av
våre store byer.

HONNØR TIL DRAMMEN

Jeg vil gjerne gi honnør til Dram
men og Omegn Døveforening for
prikkfri gjennomføring av lands
møtearrangementet. Tidspunktene
for de forskjellige arrangementer ble
holdt nøye, og det er tydelig at våre
venner i Drammen har lagt stort
arbeid ned i forberedelsene.

Det ble et landsmøte man vil huske
med glede - og blant deltakerne
hørte jeg bare lovord om det hele.
Hyggelig var det også at Drammen
by viste landsmøtet sin oppmerk
somhet ved offisiell flaggheising i 4
dager og at byens ordfører var med
oss på åpningsmøtet og avsluttings
festen.

Gratulerer med innsatsen, Dram
men og Omegn Døveforening!

Eilif Ohna.

Brev til red.
Til tross for at redaktørens adresse

er å finne hele 3 steder i bladet, er det
mange som sender brevene til tryk
keriet. Vennligst vær oppmerksom på
at adressen er: Mannsverk 61, Bergen.

Red.
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VIDa begynte med

fingerspråk i klassen min
Av døvelærer Charlotte Stafford, USA.

Abonner på
TEGN og TALE

God hørsel
blant samene

uttaler ordene høyt, gjengir det på
fingerspråket og skriver ordene. For
å øve oss i innlæringen av ordene,
staver vi ordet først stumt med fin
geralfabetet, og derpå uttaler vi or
det høyt. Fingerspråket er blitt et
annet meddelelsesmiddel i klassen
vår. Det har hjulpet oss i å boksta
vere og i å tale, fordi de stavelser
som ikke er mulig å avlese på mun
nen, blir anskueliggjort med finger
språk. Klassen er nå mere en talende
klasse enn den var før vi tok i bruk
fingerspråk. Klassen er mere munt
lig enn tidligere, og den nye atmo
sfære fører tydelig til bedre resultater.

(The American Annals of the Deaf.)

Den kjente amerikanske øre-spe
sialist dr. Samuel Rosen har foretatt
en reise i finsk Lappland, for å un
dersøke samenes hørsel.

Tidligere var det alminnelig å tro
at en ved høyere alder måtte bli
tunghørt. Men det er ikke alltid til
felle. I Lappland er der ennå ingen
industri, og der er ingen larmende
kjøretøyer og maskiner. Dr. Rosen
fant at de aller fleste av samene ikke
blir tunghørt i høy alder. Dessuten
ble det fastslått at samene har lavere
blodtrykk og mindre anlegg for åre
forkalking enn amerikanerne. Sa
mene ernærer seg hovedsakelig av
reinsdyrkjøtt, som er meget magert
- og de hører altså bedre enn ameri
kanere i industriområder.

•-

-

•-
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for det døve barnet å lære å tale.
Men noen utvei til å overvinne denne
hindring, var det ikke. Naturligvis
kan man skrive ordene ned, men
det er ikke alltid det passer. Jeg
husker hvor forbauset jeg ble da jeg
oppdaget at de fleste av de døve
barna i 11-12 års alderen ikke
kjente navnene på alfabetets boksta
ver. Under min studietid som døve
lærer ble det aldri snakket om å lære
elevene fingeralfabetet, fordi det ikke
ble betraktet som lovlig.

Etter at jeg hadde lest om Roch
ester-metoden, som er en blanding
av finger-spelling og tale, og om de
forsøkene som blir gjort i California,
bestemte jeg meg for å forsøke det
selv.

I min klasse var det 3 barn som
kunne fingeralfabetet godt nok til å
kunne bruke det. Fire andre begynte
med det ut fra eget initiativ, uten
noen nevneverdig hjelp fra min side,
men 2 barn mente det var for van
skelig. Jeg forlangte ikke av noen
elever at de skulle lære det. Selv
brukte jeg det samtidig med tale,
og det framkalte en lettere stemning
i klasseværelset. Fingerspråket var
ikke lenger noe «stygt».

Under disse nye omstendigheter
tilsto den lille piken som først hadde
brukt fingerspråk, at hennes mor
hadde slått henne på hånden når
hun brukte det hjemme, mens hen
nes far fant det helt i orden at hun
brukte det. Under en konferanse fikk
jeg anledning til å tale ut med hen
nes mor, og vi kom til gjensidig for
ståelse. Mange foreldre trenger like
meget hjelp som barna deres.

Ingen i vår klasse staver hele set
ninger på fingerspråket; vi er for
langsomme til det. A bruke tale går
hurtigere og lettere. Når jeg ikke kan
forstå hva et barn sier, kommer noen
ord på fingerspråk, men jeg må til
stå at jeg ennå er for langsom til å
ta det inn. Fingerspråket har vært
til den største hjelp i våre timer. På
en forunderlig måte er vi blitt meget
mere talende siden vi lærte finger
språket. Vi skriver forskjellige ord,

Jeg merket en flagrende bevegelse
bak skolepulten. Guttens hurtige
blikk gjennom rommet fikk meg til
å tro at det ble utpønsket ett eller
annet uvesen i min klasse med døve
barn. Idet jeg lot som om jeg ikke
passet på, iakttok jeg dem og så
hvordan gutten nikket mot meg og
advarende ristet på hodet. Ble det
kanskje benyttet fingerspråk bak
ryggen min? Min utdannelse som
lærer for døve går bare ut på under
visning i tale. I studietiden hadde
jeg lest om fingeralfabetet og tegn
språket.

Om aftenen hadde jeg et alvorlig
hjemmearbeid. Jeg øvde meg i fin
geralfabetet! Med litt konsentrasjon
mestret jeg det før jeg gikk til sengs
den kvelden.

Utrustet med mine nye kunnska
per tiltrakk jeg meg neste dag hurtig
klassens oppmerksomhet, da jeg med
fingeralfabetet stavet ordet bil. Den
lille piken som dagen i forveien hem
melig hadde talt med fingerspråket,
falt nesten av stolen av bare for
bauselse. Hun kunne ikke tro sine
egne øyne. Hun ropte høyt: «Bil!» og
viste deretter på tegnspråk bilkjø
ring, for å overbevise seg om at vi
forsto hverandre.

Gutten som i går hadde vært så
forsiktig, så henrykt på meg. Lyn
snart stavet han ord med fingrene 
men jeg måtte innrømme at jeg bare
var amatør. Han kom seg snart av
skuffelsen, da han fant ut at våre
roller var ombyttet - nå var jeg elev
og han lærer. Jeg sa at jeg var inter
essert og villig til å bruke fingersprå
ket, hvis de bare ville lære meg det.
En annen gutt i klassen kunne også
fingeralfabetet helt nøyaktig, slik at
det var tre av elevene mine som
kunne fingeralfabetet. Alle barna var
blitt undervist i tale, men de kunne
tale bare svært mangelfullt.

I studieårene hørte jeg at døve
barn lærer å avlese på munnen hva
hørende barn tar inn gjennom ørene,
men det ble også fortalt meg at bare
40% av det vi sier er synlig på lep
pene, derfor er det meget vanskelig
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Til stede: Ohna, Samuelsen, Breiteig.

Landsstyremøte onsdag 18. mai
Landsstyrets medlemmer innkalles til

møte på Central hotel i Drammen, 18. mai,

kl. 12.

De som ønsker å nytte fly, kan gjøre det
p.g.a. festlighetene den 17, mai.

[,--,:t_~_Ø_D_SF_A_LL_!J

Helmer Chr. Moe
er død

Ohna redegjorde for det møtet man neste

'dag skulle ha med stortingsmann jakob Ano
m. fl. om utbygging av døve- og tunghørt
skoiene, Da han og Breiteig likevel var i

Stavanger, hadde han funnet det praktisk å
jnnkalle til A.U.-møte.

Man behandlet bl. a. disse saker:

Kurssenter i Gol
Ohna meddelte at speiderne har fattet

vedtak om at Speiderjobben 1966 skal gå til
·«En ny fremtid for unge døve». De første
kr. 250,000,- skal gå til verkstedbygg på

Hjemmet for Døve, mens resten skal gå til

,et kurssenter for døve i Gol v/ Norske
Døves Landsforbund, A dømme etter Spei

derjobbens resultater de siste årene, burde

det bli noe over kr. 250.000.- til kurssentret.
Formell melding er ennå ikke kommet fra

speiderne. - Ohna og Breiteig fortalte om
den virksomhet som man har utfoldet de

siste uker for å planlegge kurssentret og
finne fram til egnet tomt, og viser til spe

s iell redegjørelse dat. 29/41966 fra forbu nds

kontoret.
Vedtak: Man fortsetterforhandlingene med

gård bru ker Guttorm Hoftun om overtakelse

av parsellen «Narvebråten» i Gol, som er
anslagsvis 40 mål stor. - Man fortsetter drøf

tingene med Gol kommune om bistand
derfra om gjennomføringen av prosjektet.

Man ber arkitekt Gabriel Tallaksen, Kris

tiansand, om å påta seg tegnearbeidet og ut
arbeidelse av arbeidstegninger.

Melding om utbygging av spesial
skolene

Ohna refererte de konferanser som man

har arrangert i Bergen 25, mars og i Oslo 21.

april om meldingen. Til disse konferanser
har man innbudt personer som har tenkt

en del gjennom spørsmålet om utbygging
av døve- og tunghørtskoiene, Hensikten

har vært å drøfte en påtenkt uttalelse fra
N.D.L. til Stortinget om meldingen, Ohna

refererte også en konferanse som han, Er
ling Kjellid og Breiteig hadde i Oslo 25.

april med tre representanter fra Kirke- og

undervisningskomiteen. Ohna pekte på at
alle disse møter har gitt et godt grunnlag
for utarbeidelsen aven uttalelse fra N.D.L.

Vedtak: Sådan uttalelse sendes snarest til
Stortingets Kirke- og undervisnTngskomite,

etter at den først er godkjent av landsstyrets

medlemmer.

Konferanse i Sosialdepartementet
Ohna refererte en samtale han og Breiteig

hadde, 23/4, med ekspedisjonssjef Hans
johnsen i Sosialdepartementet, der man
drøftet den søknad N.D,L. har sendt inn om

kr. 170.000,- til praktisk døvesaksarbeid j

1967.
johnsen stilte en rekke spørsmål som ble

besvart. Han nevnte at statsråden gjerne
ville holde den tidligere ramme for støtte

inntil Statens Handikap-råd ble opprettet,
og i så fall ville det ikke bli stor hjelp til

N.D.L. i 1967, da forbundet for 1966 bare
er ført opp med kr. 2,500.-. Ekspedisjons

sjefen nevnte dog at N.D.L.'s søknad er så

vel begrunnet og noen av de arbeidsopp
gaver som er nevnt der er så presserende,

at han trodde søknaden ville bli imøtekom

met et godt stykke på vei.

Landsmøtets program 1966
Ohna meddelte at rektor Greenaway fra

England ikke kommer til landsmøtet p.g.a.

sykdom. I hans sted har man bedt Egil
Tresselt om å holde festtalen på avsluttings

festen,lørdag 21.mai, og han har sagt ja-takk.
Man har bedt ekspedisjonssjef Hans john

sen om å holde foredrag for landsmøtets
representanter, fredag 20. mai. Det er sann

synlig at han aksepterer.

TV-utvalget
Ohna refererte fra det møtet i TV-utval

get i Oslo som han og Breiteig hadde deltatt
i, 22. april, der Egil Tresselt også var innkalt.

Han nevnte at man på møtet var kommet til
enighet om at Tresselt burde delta i utval

gets møter så lenge forbundet benytter seg

av hans PR-tjenester.
Vedtak: Egil Tresselt tiltrer utvalget som

medlem.

Det ufattelige er hendt: Helmer
Moe er død! Vi, hans venner, står
fattige tilbake og kan vanskelig for
stå at han er borte, aktiv som han
var til det siste, tross sine 70 år.

Gjennom et langt liv innehadde
Moe mange tillitsverv i de døves
organisasjoner. Han var en av ini
tiativtakerne til å skaffe de døve i
Trondheim eget hus med møte
lokale, og han satt i flere perioder
som formann i De Døves Forening.

Likeså var han formann i Norske
Døves Landsforbund i hele 13 år,
styremedlem for Døves Aldershjem
fra starten for elleve år siden og til
sin død.

Men framfor alt er hans navn
knyttet til De Døves Menighet, hvis
formann han var i en årrekke, til sin
død. Det er ingen gitt å forstå hvor
meget arbeid han har nedlagt der.

Helmer Moe var midt oppe i ar
beidet med å anskaffe nytt orgel med
piper til Døvekirken, samt anskaf
felse av prestebolig for menigheten,
som nå er under oppførelse, takket
være hans sterke vilje og ukuelige
pågangsmot.

I mars i år fikk han oppleve «Dø
ves kirkedag», som for første gang
ble avviklet, og som var hans ide.
Han innså nødvendigheten av å
samle landets døveprester og repre
sentanter fra døvemenighetene til
drøftelse av felles problemer.

Helmer Moe gikk for 2 år siden
av med pensjon som ornament
hugger ved Nidarosdomen, hvor han
hadde arbeidet i 37 år. Han inne
hadde gullmedalje for sin store inn
sats med restaureringen av Nidaros
domen.

Helmer Moe nøt sitt otium med
å yte hjelp hvor det trengtes innen
menigheten. Arbeidet for de døve på
Madagaskar gikk han varmt inn for
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Eilif Ohna.

med ham i landsforbundets adminis
trasjon, har lært ham å kjenne som
en god representant for de døve, en
sterk forkjemper for Døvesaken og
et ytterst fint menneske. På meg
virket han alltid ung, og de ganger
jeg fikk være sammen med ham, ble
for meg alltid kilde til inspirasjon og
glede til fortsatt arbeid. Alltid venn
lig, alltid hjelpsom og alltid rede til
å ta på seg oppgaver for Norske
Døves Landsforbund var han. Så
sent som på det nettopp avholdte
landsmøtet i Drammen ble det be
handlet en rapport som Moe hadde
skrevet ferdig 2 dager før sin død.

Helmer kom inn i landsstyret i
1927 som sekretær, og i 1933 overtok
han formannsklubben. Han ble så
ledes den første døve formann i
Norske Døves Landsforbund og in
nehadde dette høye tillitsvervet til
1946. De av oss som opplevde årene
1933-1946, vet at det var en vanske
lig tid, med bl. a. stor arbeidsledighet
og med fem vanskelige okkupasjons
år. Særlig i krigsårene var det viktig
for Moe å holde forbundet sammen
trass i at forholdene ikke tillot særlig
meget reisevirksomhet. Det lyktes
ham å bevare forbundet som et sam
lingspunkt for foreningene. Ingen
var glemt og intet var tapt da han
i 1946 overlot roret til sin etterfølger.
Senere har Moe hatt forskjellige til
litsverv innenfor forbundet. Blant
annet var han med på å utarbeide
statutter for forbundets hedersme
dalje og satt selv flere år som for
mann eller medlem av innstillings
komiteen for medaljen. Han var
med på innsamlingsarbeidet for
minnetavle for Andreas Møller, Nor
ges første døvelærer, og han var den
siste tiden før han gikk bort, opptatt
av innsamlingsarbeidet for et maleri
av forbundets stifter, Johannes
Berge.

På landsmøtet i 1956 ble Moe til
delt forbundets hedersmedalje i sølv,
og like før jul 1965 besluttet lands
styret at han skulle få medaljen i
gull. Det var meningen at utdelingen
skulle finne sted ved en festlig an
ledning i Trondheim før ferien, men
slik skulle det altså ikke gå. Det står
likevel fast at Helmer Moe ved sin
død var utpekt til forbundets høyes
te utmerkelse, en heder som han så
inderlig vel har gjort seg fortjent til.
Hans innsats for landets døve, hans
rolige kristne overbevisning og hans
rettskaffenhet vil for oss være et
stadig eksempel til etterfølgelse.
Fred med Helmer Moes minne.

MINNEORD OM
HELMER MOE

Reidun.

Vennen Helmer Moe er borte for
alltid, men minnet om ham og hans
innsats for Døvesaken lever videre.
Vi som har hatt gleden av å møte
ham personlig og arbeidet sammen

som tror på Ham ikke skal fortapes,
men ha evig liv. Presten tegnet et
vakkert bilde av avdøde, som det vil
bli et stort tomrom etter. Hans bort
gang er et tap for menigheten, kirken
og misjonsarbeidet, som sto hans
hjerte så nær. Presten bar fram en
varm takk fra avdødes hustru, barn,
svigerbarn og barnebarn, fra menig
heten og De Døves Menighet i Ber
gen. Etter talen ble sunget «O, bliv
hos meg.»

Det ble nedlagt kranser fra Nidaros
domkirkes restaureringsarbeidere
ved arkitekt Thiis, fra De Døves Me
nighet ved pastor Rognstad, fra
Domkirkearbeidernes forening ved
Santi, fra Døves Menighet, Oslo, ved
pastor Evjen Olsen, Døves Forening,
Trondheim, ved Harald Størkersen,
fra Norske Døves Landsforbund ved
Halvor Greftegreff og Døves Alders
hjem ved- Bjarne Botten. Det var
også kranser fra avdødes hustru,
barn, svigerbarn, nieser, nevøer,
svigerinner og svogre, samt fra Inn
herreds Døveforening og Døves Id
rettslag.

Etter kransepåleggeisen spilte mu
sikerne «Deilig er jorden», og til slutt
ble sunget «A, tenk når engang sam
les skaL» Kisten ble deretter ført til
Lademoen kirkegård.

og støttet opp om på alle mulige
måter.

Et sjeldent fint og godt menneske
er ikke mer. Et rikt liv har tatt slutt.
Men Helmer Moes minne vil leve
lenge blant oss gjennom hans skulp
turer i Nidarosdomen og ved de
dype spor han har etterlatt seg innen
døveorganisasjonen.

Tross sine mange gjøremål var
Helmer Moe en utpreget hjemmets
mann, en trofast mann for sin hustru
og en god far for sine to sønner,
Oskar og Arne. Barnebarna elsket
sin farfar og besøkte ham flittig.

Moe var også en naturelsker, det
viser hans mange turer til de for
skjellige deler av landet. For noen
år siden fikk han oppleve Italia, som
han i flere artikler i Tegn og Tale
fortalte om. Særlig Peterskirken i
Roma imponerte ham sterkt, «tem
pelbygger» som han selv var.

Ha takk, kjære Helmer Moe, for
alt du ga!

Velsignet være ditt minne!
Reidun.

PliL~RI" kasserolle
18/8 rustfritt stål med kobberbunn

Helmer Moes gravferd foregikk fra
De Døves Kirke 13/5, som var fylt til
siste plass av deltakende. Koret var
dekket av et vell av vårens blomster
flor. Det var en vakker symfoni i
farger, som vi døve gledet oss over å
nyte synet av mens de hørende lyt
tet til strykere og organist som inn
ledet med «Litanei» av Schubert.
Arnljot Gullvåg sang «Hymne» av
Nils Larsen, og unisont ble sunget
«Kjærlighet fra Gud». Pastor Wetle
sen talte ut fra Johs. 3. 16: For så
har Gud elsket verden at Han ga sin
sønn, den enbårne, forat hver den
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Fra forbundsstyremøtet før landsmøtets åpning.
Stående fra venstre: Sverre Lindquist, Finn Johansen og Rolf Hansen. Sittende: Karsten Samuelsen, Eilif Ohna, Halvor Greftegreff,

Thor Gisholt og Albert Breiteig. (Foto: D.T. og B.B.)

Teknisk institutt for døve i USA

lover nye utdan nelsesm uIigheter Legatmidler
for døve

Norske Døves Landsforbund forvalter for

tiden 2 legater, nemlig Ingeniør Waldemar
Ramm og hustru Marie, født Paasches legat

for døve, samt fru Sofie Margrete AngelI
Petersens legat for døve.

Pr. 1. januar 1966 er det en del ledige
midler til utdeling fra disse to legater. Døve

fra hele landet kan søke om tildeling, som

gis fortrinnsvis til videre praktisk utdan

nelse. Annen videreutdannelse kan også
komme i betraktning.

Døve personer som ønsker å søke kan
innhente nærmere opplysninger hos Norske

Døves Landsforbund, Møllendalsveien 17,
Bergen.

Ovennevnte institutt, som ble ved
tatt opprettet 1965, har planer om
å sette i gang et bredt anlagt kurs
tilpasset de individuelle behov hos
unge voksne døve, med muligheter
for videre opplæring og utdannelse.
Det vil bli plass for minst 200 elever
pr. år, økende til 600, og det blir
muligheter for videre ekspansjon.

Kurset vil bli meget allsidig og
tillempe seg behovet for individuelle
studier. Noen av kursene vil om
fatte auto- og fly-teknologi, bygging
og konstruksjon, paramedisinsk og
kjemisk teknologi, maskinlære, for
retnings- og handelsfag, elektroniske
og grafiske fag, samt metall- og
mekanisk teknologi.

Kursene vil variere i lengde fra
ett til fire år. Hovedsaken er at ele
vene får ansettelse i et fag de har

fullført etter et planlagt utdannelses
program.

Opptakingen ved instituttet vil
bli basert på elevenes medisinske,
psykologiske og audiologiske stan
dard, deres akademiske nivå og sko
le-rapporter, læreres og andres u t
sagn, og om mulig etter en personlig
bedømmelse.

Instituttet vil bli plasert i et
stort by-industriområde. Det vil bli
tilknyttet et universitet for admi
nistrasjon av dets programmer og vil
bli ledet aven person med faglig
erfaring og øvelse som pedagog for
døve.

Det er å håpe at denne nye skolen
for døve vil virke inspirerende og
vise vei for skoler og institusjoner
både i USA og i andre land.

The Euff and Blue. •

-
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NYTT FRA FORENINGENE
Kvinneforenin-
gens 50--årsfest

Oslo Døves Kvinneforenings 50 års jubi

leumsfest, lørdag 23. april, ble på alle måter
en vellykt fest, som nå er gått over i histo

rien. Det var 70 personer, med pastor Evjen
Olsen og frue som gjester, da festkomiteens

formann, Karin Jensen, ønsket velkommen
og uttrykte håpet om at alle ville hygge seg

og at maten ville smake.

Middagen besto av svinestek med surkål.
og til dessert fikk en is. Det gled ned på

høykant. 4 flotte kelnere hadde foreningen
sikret seg, og disse var: Jan Johansen (som

hovmester), assistert av de øvete kelnere
Torstein Ekerbakke, Kjell Omahr Mørk og

Hans jensen, som mestret oppgaven med

glans.
Formannen i kvinneforeningen, Ruth

Karlsen, holdt tale, kort og god, og delte

ut nåler til de eldste, som har vært med såå

si fra starten: Marie Helgesen, Helene Trå
seth, Karen Lorentzen og Hjørdis Hassel.

Pastor Evjen Olsen hilste fra Døves Me

nighet, gratulerte med 50 års jubileet, og

ønsket fortsatt lykke til i de neste 50 år.
Formann Alf Olsen hilste fra De Døves

Forening og overrakte blomster.

Det var kommet en nydelig blomsterbu
kett av mørkerøde roser og fresia fra Norske
Døves Landsforbund, ved Eilif Ohna, som

var i byen, men dessverre forhindret i å del
ta på grunn av møter.

Det innløp også telegram fra Døves
Dameklubb i Bergen.

Ut på kvelden ble det delt ut twist, sjo

kolade og Jenka-Coca-cola, som foreningen
hadde fått gratis, samt 11 flotte blomster

dekorasjonsbuketter, som skapte ekstra
fest over festbordet. Gaven var fra en av

byens blomsterforretninger.
En benket seg rundt småbord med le

vende lys og hygget seg med kaffe og bløt

kake og god underholdning til langt ut i de
små timer.

Tegnkurs--avslutting
Søndag 24. april arrangerte døveforenin

gen i Oslo sin kaffefest som avslutting på

tegnspråkku rset. Det var møtt fram 130,
med styrer Sæbø og frue, og Vogt-Svendsen

i spissen av de innbudte, da nestformann
Karin jensen, på vegne av foreningen ønsket

velkommen og ga ordet til kursleder Harry

Landen, som fortalte om starten av tegn
kurset.
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Kjell Omahr Mørk hadde for anledningen
skrevet en prolog, som slo veldig godt an

(og som vi gjengir annet sted i bladet).
Filmen «Musikk i gården forbudt», som

fikk premie i nordisk smalfilmkonkurranse

for en del år siden, var utlånt fra Døves

Smalfilmklubb, og den fikk latterdøren opp
hos publikum.

john Vigrestad høstet fortjent bifall for

sin utmerkete tale, «Hvorfor tegnspråk?»,

og han ble aven av sine elever overrakt
blomster og en liten maskott-dukke i bunad.

En hygget seg så med kaffe og rundstyk
ker, og praten gi kk Iivl ig.

Aftenens høydepunkt var da kurs-lærerne

Marit Strømme, John Vigrestad og Rasmus
Bjelland delte ut diplomer til sine elever,

med etterfølgende fotografering.
Styrer Sæbø takket foreningen for inn

bydelsen, og Karin Jensen kvitterte med å

takke Sæbø og frue, og hun uttrykte håpet
om at en ville få se dem ofte i vår forening

og at det måtte knyttes en god kontakt

mellom skolen og foreningen.
Landen avsluttet kvelden med å takke

for godt frammøte, og elevene for god inn
sats i kurset. Han ble overrakt blomster

med en varm takk for særdeles god innsats

som kursleder, vI fru Strømme, og fikk sin
velfortjente hyllest.

En av deltakerne takket for god bevert
ning og hyggelig servering. Kaffefestens

leder var Kristine Martinsen, med medar
beiderne Margit Bølstad, jan Johansen, Kjell

Omahr Mørk og Tore Solberg, som skal ha

vår hjerteligste takk.

MEDLEMSMØTE I OSLO
Døveforeningen hadde medlemsmøte fre

dag 29. april, hvor ca. 75 medlemmer var

møtt fram. Til referent ble valgt Harry

Landen, og som møtedirigent ble Sverre
Lindquist valgt.

En behandlet de innkomne forslag til
landsmøtet i Drammen 19.-21. mai, og stort

sett var en enig i de fleste sakene.

KONFIRMASJON
Søndag 5. juni blir det konfirmasjon i dø

vekirken av elever fra Skådalen døveskole.

KVINNEFORENINGEN
Kvinneforeningens siste møte før ferien

blir holdt tirsdag 14. juni.

«Skaug--dagen»
De gamles tur til feriehjemmet «Skaug»

Bundefjorden blir arrangert søndag 26.

juni, og døveforeningen, i samarbeid med
feriehjemmets styre, står i spissen for dette.

En minner om den vellykte utflukten med·

samme mål i fjor, og vi håper at «værgudene»·
vil være snille og skaffe oss sol og varme

etter en kald og hard vinter.
Det blir gudstjeneste ved en av d~ve

prestene. kaffe, bevertning og underhold
ning ved muntrasjonsrådets komiker, Bryn

julf Dammen.
Alle som ønsker å være med, må melde

seg innen fredag 17. juni til styret i døve-·

foreningen. Karin Jensen.

Hamar
Hamar og Omegn Døveforening holder

medlemsmøte på feriehjemmet «Mjøsgløtt»
lørdag 11. juni kl. 18.

Cf'roLoø
ved avsluttingsfesten for tegn

kurset i Oslo 24/4 1966

Vi kom her alle, fra sør og nord,
og satte oss ned ved lærerens bord.
Vi ville lære, både tante og mor,
tegnspråkets vanskelig «ord».

Så satt vi der da, litt nervøse var vi,
for hva skulle dette dog bli?
«Det skal nok gå bra», hørte vi læreren si,
men trodde vi det egentlig?

Vi husker den første kaffefesten,
det kom ikke mange - bare fullt hus nesten.

2 mann ble kalt opp og sto i ring,
vi skjønte nok det var overhøring.

Den neste festen vi husker og,
vi kom ei alle i samlet tog.
Det var dog artig med konkurransen,
især med Ola, den store bamsen.

Jeg vil ei timene her få nevne,
det gikk nok av og til over evne.
Hva vi har lært, du kan se ved selvsyn
før vi går ut og feirer på by'n.

I dag det kanskje er siste gangen
at vi her alle får være sammen.
Vi venter spent, ja vi bier, bier,
på utdelingen av testimonier.

Til sist vi alle sender tanker ømme,
d'herrer Vigrestad, Bjelland, fru Strømme.
Vi alle sammen vil dere takke,
nå har vi endelig lært «å snakke»!

Kjell Omahr Mørk.

\



En døv maler
på keiser Augustus' tid

Hamar og Omegn Døveforening
holder

St. Hans-moro

på feriehjemmet «Mjøsgløtt»,'lørdag

25. juni kl. 18.

Dans - lek - konkurranser
Pølsesalg - forfriskninger. - Utenbys

hjertelig velkommen

Program for Bergen
2/6 to: Formannen i Vestlandske Blindefor

bund, Asmund Flatøy, kåserer om «De
blinde i samfunnet».

4/6 lø: Døveforeningens 86 års fest på Døves
Aldershjem.

6/6 ma: Ungdomsklubben.
7/6ti: Dameklubben.

8/6 on: Døveforeningen styremøte kl. 19.30
på kontoret.

9/6 to: Medlemsmøte med referat fra lands
møtet.

11. og 12. juni har ungdomsklubben utflukt

med dugnad på feriehjemmet.
13/6 ma: Idrettsklubben styremøte kl. 18

20 på kontoret.

Ungdomsklubben.
14/6 ti: Stengt (lokalet bortleid).
15/6 on: Forman nsmøte kl. 19.30 på konto

ret. Programmet for høsthalvåret fast

settes.
16/6 to: Kåseri v/ Opplysningskomiteen.
18. og 19. juni har Dameklubben utflukt.

20/6 ma: Ungdomsklubben.

21/6 ti: Dameklubben.
23/6 to: Stengt. (St. Hansaften.)
25/6 lø: Idrettsklubben, St. Hans-fest på

hytta.

28/6 ti: Servering.
30/6 to: Servering.

5/7 ti: Brussalg.
7/7 to: Brussalg.
FERIELUKKING, til vi åpner igjen tirsdag

2. august.

ertersuppe, pølser, smørbrød eller kaker,

og alt var rimelig og godt.
For barna var alt gratis. De fikk plass ved

et langbord som var morsomt pyntet i rødt,
hvitt og blått, alt til ære for dagen. Det ble

servert brus og pølser, bløtkaker og slikke
pinner.

Primus motor i år var Håkon Hoff. Han
hadde for anledningen trukket i et av sin

kones forklær, og han var en mesterlig kokk.

Fru Gjerstad og fru Ropeid hjalp barna til
rette og ga en hjelpende hånd der det

trengtes.

Alle kjenner historien om Josef og
Maria som måtte vandre til Betle
hem, fordi «en befaling utgikk fra
keiser Augustus at all verden skulle
la seg innskrive i manntall».

I det romerske riket var det på den
tid naturligvis også døve. For dem
var det en trist tid. De led under den
urgamle fordom at de ikke var i
stand til å lære noe. De klokeste
blant folket - leger, filosofer, juris
ter og prester - var ikke kommet
fram til den i dag så enkle erkjen
nelse, at stumheten bare er en følge
av døvheten. Hvis et barn ikke av
seg selv. lærte å tale, opererte en
vekk tungebåndet. Hvis en da frem
deles ikke kunne tale, gjaldt den døve
for å være uhelbredelig og åndssvak.
Han ble umyndiggjort og dermed
likestilt med de sinnssyke og ånds
svake.

Sikkert var det også den gang
dyktige døve som innen familiekret
sen ytet godt arbeid. Men i littera
turen er lite overlevert om dette.
Desto mere gledelig er det når en
hører om et slikt tilfelle. Her er en

Idrettsforeningen, representert av Gabriel

Rafoss og Arnulf Pedersen, laget i stand
konkurranse for barna, med premieutdeling.

I det nydelige vårværet foregikk alt dette

på gressplenen bak huset. Jeg var så opptatt
at jeg ikke fikk se dette, men alle barna
fikk i alle høve premier, så her må det ha
vært knivskarp konkurranse. Gabriel Rafoss

filmet begivenheten, og filmen vil bli vist
fram en gang i høst.

Klokken var over 17.00 før de siste forlot
Døves Hus, da mer eller mindre trette.

L. R.

interessant historie om en dyktig
døv maler fra «antikken» - den gresk
romerske «alderdom»:

Den berømte romerske forfatter
Plinius den eldre (23-71 e. Kr.), for
teller i en av sine bøker også om
romerske malere og om deres bilder.
På keiser Augustus' tid (63 f. Kr. til
14 e. Kr.), var der i Roma en dyktig
ung maler. Han het Quintus Pedius
og var døv fra fødselen. Han var av
en fornem familie, hans onkel hadde
vært konsul og triumfator, dvs. en
dyktig forvalter i provinsene, som
etter endt tjenestetid fikk marsjere i
triumftog inn i Roma. Det var en
stor ære.

Keiser Augustus, som elsket kunst,
ville gjerne høre litt nærmere om et
berømt bilde av den unge maleren.
Men da maleren var stum, befalte
keiseren at den store taler Messala
skulle holde et foredrag for ham om
maleriet. Keiser Augustus ble be
geistret for foredraget og for fag
mannens bedømmelse av bildet. Det
fortelles om den døve maleren at han
skapte fullendte kunstverker.

Program for Trondheim
Sø 29/5: Pinselukking.

On 1/6: Apning etter pinse.

Og en døv pantomime-kunstner
i romertiden

17. lnai i Stavanger
Det er blitt tradisjon her, at etter barne

toget, kommer de fleste døve med sine barn

til Døves Hus. Her kan mor og far sette seg

og hvile sine trette lemmer og nyte en kopp

kaffe i fred og ro. I år kunne det også kjøpes

Under keiser Julians krig mot
perserne (år 361-363), beleiret han
byen Moazamalcha, og der var det
en døv ungdom, hvis navn er ukjent,
som forlystet soldatene med sine
skuespillkunster. Han laget altså en
slags front-teater. Han må ha vært en
meget avholdt pantomimekunstner 
for ellers hadde ikke keiserens histo-

rieskriver, Ammianus Marcellinus,
nevnt følgende lille begivenhet:

«Etter ødeleggelsen av den per
siske byen, ble krigsbyttet fordelt
etter nøye verdsettelse av tjenester
og ytelser. Men en døv gutt, som ikke
var tilfreds med sin del, fikk enda 3
gullmynter etter seiren i Persia, som
takk og lønn, hvilket gledet ham
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stort. Med sitt «en-manns teater» var
han blitt meget avholdt, fordi han
ved sin pantomime og sine glimrende
bevegelser kunne gjøre seg helt for
ståelig.»

*

Disse 2 fortellinger om døve kunst
nere stammer fra en artikkel, «De
døve i den latinske tid», av Giulio
Ferrari i Wiener-tidsskriftet «EOS»,
fra 1908. Forfatteren skriver der:
Man må ikke tro at de døve gjaldt
for å være særlig egnet for panto
mime i gresk og romersk teaterliv,
ellers ville den unge døve ikke ha
vært nevnt som noe særskilt tilfelle.
Det meget kresne publikum i de
greske og romerske byer var meget
fordringsfullt og forlangte en så høy
skuespillkunst som bare i unntaks
tilfeller ville kunne gis aven uskolert
døv ungdom. Hadde en på den tid
kjent til utdannelsesmulighetene for
døve, og hjulpet fram deres anlegg,
da ville de ikke enda gjennom halv
annet tusen år blitt forvekslet med
åndssvake eller helt gale.

Madela (f. Hamre) og Eivind
Kaines, Bergen, som giftet seg 19.
mars.

FØDT
Ulrikke og Audun Kråkmo,

Trondheim, fikk en datter 11. mai.
De har en gutt og en pike fra før.

FØDT
Lena Marie fikk en lillesøster 14.

april. Anne-Lise (f. Rype) og
Per Hauklien.
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FORLOVELSE
er inngått 17. mai mellom Sonja

Jenssen og Magne Pedersen, begge
Trondheim.

FORLOVELSE
er inngått mellom Ragnhild Kle

ven og Johannes Stenseth, begge
p.t. Oslo.

85 AR
fylte vår kjære Anna Johansen

20. mai. Hun bor i sin fødeby Hor
ten, således at hun har bodd i sam
me by praktisk talt hele livet. Hun
var gift med Nils Johansen, som
kom fra Varmland i Sverige, og
sammen med ham stiftet hun hjem.
Barna vokste opp med respekt for
sin mor, og nå er hun også blitt beste
mor og oldemor for en stor barne
flokk.

Tross den høye alder, er hun i
besittelse av godt humør, og så har
hun virkelig god hukommelse. Hun
viser stor interesse for Døvesaken,og
for Vestfold Døveforening. For ikke
å glemme hennes leselyst. Hun leser
med glød utallige aviser og bøker,
selvsagt også Tegn og Tale og Vest
fold-Nytt. Hun kan lese i timevis
uten å bli trett.

Vi gratulerer Anna Johansen med
dagen og ønsker henne stadig livs
lykke i mange år framover.

Alf Melgaard.

4 GENERASJONER

På annet sted har vi en om
tale av Anna Elise Johansen, Hor
ten, som fylte 85 år 20. mai. Vi

70 AR
Skomaker Hans Ultvedt, Skjelde

rupsgate 19, Oslo 5, fyller 70 år,
1. juni.

Hans Ultvedt er en stille og venne
sæl kar, en mann som sier lite, men
som følger godt med. Han er gift
med Ingeborg, som var 85 år 15. mai.
Han har i sin tid innehatt tillits
verv i Døves Skiklubb (nå Døves
Sportsklubb), og vært formann i flere
år på feriehjemmet «Skaug», et verv
han skjøttet tilfredsstillende.

Ved siden av dette, har han sitt
daglige arbeid som skomaker i sin
egen forretning, som han har drevet
i mange år, og fortsatt driver.

Det er umulig å tro at Hans er
70 år, når en ser ham, men dåps
attesten lyver ikke.

Vi ønsker ham hjertelig tillykke
med dagen.

Karin Jensen.

BEKJENTSKAP ØNSKES

Ensom døv mann, 43 år, 1.58 m,
ønsker bekjentskap med grei ugift
kvinne 35-43 år, under 1.59 m. 
Er du mye ensom, som jeg, så skriv
brev til meg, gjerne med foto. In
teresser: Skisport, fotturer, sports
fiske. Gjerne kristelig interessert.

Brev sendes merket: Lykketreff,
Tegn og Tale, Mannsverk 61, Bergen.

bringer her et bilde av jubilanten,
med sitt barnebarns barn, Anita, på
fanget, og flankert av barnets beste
mor Lillian Aas og barnets mor Inger
Borge.
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ring. De hadde alle gjort seg straff
skyldige som svindlere.

Det var en gullsmed som kom
politiet til hjelp med å arrestere den
fremmede herren. I løpet av få dager
var 7 forskjellige personer kommet
til gullsmeden med spørsmålet : «Hva
er denne brilliantringen verd? Vil
De kjøpe den?» Og hver gang var
det en falsk brilliant-ring av samme
billige sort. Men de bedradde var
selv skyld i at bedrageren fortsatte
så lenge uten å bli arrestert. De fikk
alle sin velfortjente straff.

«Der Gehørlose»

seg en pelsfrakk av 77 ulveskinn.
Det mangler ennå det siste skinnet
til kragen. Den som vet om en ulve
hule, må melde av til jegerne, og får
høy belønning for det.»

Da haren hadde lest de siste or
dene, løp den fort avsted igjen.

Ulven tenkte: «Nå vil haren for
telle om hulen min - jeg må redde
meg hurtigst mulig.» - Nå var ulven
redd og løp alt den kunne inn i nær
meste skog. Den hadde glemt lam
met av bare redsel. Og der sto lam
met igjen alene på steppen. Da kom
haren hoppende: «Bare gå hjem,
kjære lam. Ulven er bare en redd
storskryter, når jeg lille hare kan
sette slik skrekk i ham.»

VISDOMSORD
En opportunistisk handlemåte kan

føre til en øyeblikkelig seier, men
denne blir i lengden ganske sikkert
til et nederlag.

Men kristendommen av i dag be
kjemper ikke torturen; den kommer
ikke engang med innvendinger mot
den, og den foretar seg knapt noe
som helst for å bekjempe våre dagers
overtro. Og selv om den fattet den
beslutning å prøve seg på ting som
det 18. århundres kristendom virke
lig klarte, kunne den ikke utrette
noe. Den har nemlig ingen makt over
tids-ånden.

Nå lever imidlertid denne herren
ikke lenger så bra, han er i fengsel.
Hans brilliantringer var nemlig uek
te - han hadde kjøpt dem for 50
øre pr. stk. Ingen av de teaterbe
søkende har krevd skade-erstatning
- de har alle løyet, de trodde alle at
de for en mindre finnerlønn svindlet
til seg kostbare diamantringer. De
hadde nemlig slett ikke mistet noen

Denne historien om haren, lam
met og ulven forteller man for barna
i Mongolia (Asia), og de tre dyrene
forestiller i virkeligheten mennesker.
Kanskje kjenner du deg selv igjen.

Lammet gikk seg vill og kunne
ikke finne saueflokken igjen. Så
møtte det plutselig den sultne ulven,
som gledet seg. «Goddag, kjære lam.
Jeg vil ete deg. Du er blitt så fin og
fet, og jeg er veldig sulten. Kom med
til hulen min, så jeg kan ete deg
opp i fred.»

Men lammet ville ikke la seg ete
opp. Det satte på sprang så fort det
bare kunne. Men en sulten ulv løper
enda hurtigere. Den grep lammet i
nakken og sa: «Jeg vil ikke drepe
deg ennå. Du skal først gå med til
hulen min. Der dreper jeg deg. Det
er mere bekvemt for meg enn om
jeg skulle bære den døde kroppen
din til hulen min.»

Da kom en hare springende ut fra
buskene. Den sa til lammet: «Jeg
vil hjelpe deg, men jeg er for liten.
Ulven vil likevel ete deg opp. Men
jeg vil først løpe og se om det er
jegere ute, så de kan skyte ulven.»

Ulven hørte alt sammen. Den lo
godt og sa til haren: «Bare løp du,
dumrian - du er jo selv redd far je
gerne.

Haren løp avsted, helt til den
tomme jakthytten. Her fant den et
stykke rødt papir, som hadde vært
på en the-pakning, tok det og løp
med det straks tilbake til ulven og
lammet. Her satte den seg på en
stein, tok det røde papiret mellom
potene sine og sa: «Dere ser at jeg
ikke er redd for menneskene. De ga
meg dette røde papiret, hvor det står
skrevet: «Storfyrsten har fått laget

Jl/Lettom aædige foth

Hamar:

Bergen:

Larvik:

Olav Vik,
Dronning Astridsgt. 3.
Nils Gjerstad,
Fosswinckelsgt. 54.

Trondheim: Halvor Greftegreft,
Lade Alle 70 f.

Stavanger: Aud Berge, Vikedalsgt. L
Drammen: Finn Johansen,

Kobbervikhagen 6a.
Henrik Hansen,
Morterudsgt. 24.
Alf Melgaard, Nansetgt. 24.

.il bonnement :
Bladet utkommer med 21 numre i året.
og abonnementsprisen er:
I Norge kr. 15.- pr. år
I utlandet kr. 17.- pr. år
Betaling forskuddsvis direkte til bladets
adresse, eller til nedenstående kommisj o
nærer:
Oslo:

Klokken er 22. Menneskene strøm
mer ut fra det store teatret. Gate
lampene speiler seg i de regnvåte
gatene. En av teatergjestene skal
akkurat til å stige inn i en drosje,
da en velkledd herre kommer bort
til ham: «Hallo, har De nettopp
mistet denne diamant-ringen?» 
Den fremmede mannen viser fram
en særlig vakker brilliant-ring.

Den teaterbesøkende tar ringen i
hånden og ser hurtig på den. Så sier
han: «Ja, virkelig! Det er uforståelig
hvordan jeg kunne miste denne rin
gen. Jeg takker Dem hjertelig! De
er et godt og ærlig menneske. Hva
tør jeg by Dem i finnerlønn ?»

Den fremmede svarer: «Ærlighet
bringer meg lykke i dag. For finner
lønnen kan jeg skaffe barna mine en
glede. Vær vennlig selv å bestemme
den etter verdien av denne kostbare
ringen.»

Den teaterbesøkende tar fram
lommeboken og sier: «Ta disse 100
mark. Jeg har svært liten tid. God
aften, og ennå en gang hjertelig
takk.»

Denne historien gjentok seg meget
ofte foran det store teater, nesten i
4 måneder, og hver aften med en ny
teaterbesøkende. Den fremmede vel
kledde herre levde godt av de mange
finnerlønnene.

-'
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En opplevelse under landsmøtet i Drammen 20/5-66

.~

Fyldig omtale av leiren kom
mer i neste nummer av Tegn
og Tale.

Pris: Kr. 200.-, alt inklusive.

Innmeldingsfrist 20. juni
1966 til Norske Døves Lands
forbund, Møllendalsveien 17,
Bergen. Med innmeldingen må
det sendes kr. 20.-, som for
skudd på leiravgiften.

Halvor Langeland,

Sande i Vestfold.

Ungdomsutvalget i
Norske Døves Landsforbund

Rolf Hansen

Norske Døves Landsforbund
innbyr hermed til ungdomsleir
for døve på Sagavoll Ungdoms
skole, Gvarv i Telemark i
tiden 10.-17. juli 1966.

Norske døve i alderen 18-30
år kan melde seg til leiren,
helst gjennom sin forening.

på Sagavoll
Ungdomsskole, Gvarv

Fotografier fra landsmøtet

Drammen kan fremdeles fås kjøpt.

Det store billede utenfor kirken

koster kr. 10.- + porto.

Billedene fra festen på «Spiral

toppen» koster kr. 5.- + porto.

Billeder kan bestilles hos:

FOTO
fra landsmøtet

r ~
Ungdomsleir

for døve

A.B.

Kjell Omahr Mørk.

Kjære K.jell!

Godt at du fant nøkkelhullet!

bil, ikke med bussen som Per trodde.
Bussen gikk først kl. 24, og det var
ikke plass til oss i bilen.

Etter en kort konferanse med Rolf
Hansen fikk vi vite at det fantes en
gangsti nedover. Da det ennå var
ganske lyst, ga vi oss trøstig i vei.

Som hos så mange døve, er min
balanse-evne dårlig. Da vi kom til
begynnelsen av gangveien og fikk et
overblikk over hva vi skulle begi oss
ut på, ja, da måtte jeg melde pass.
Trollstigen eller Stalheimskleiva ser
ut som rene autostradaer i sammen
likning!

Løsningen på det hele ble at vi
måtte vandre arm i arm nedover.
En forsmed,elig følelse, vi var jo to
gutter - på «Kjærlighetsstien», en
regntung vårnatt! (Siste gang noe
liknende hendte meg hadde jeg i
hvert fall en pike på hver side!)

Omtrent halvveis nede kom vi til
enfriluftskafe, Aasspaviljongen. Vei
en ble nå, om mulig, enda verre, med
stupbratte avgrunner og skrenter.
Da utbrøt Per Chr.: «Der oppe ligger
det et ølutsalg! Tenk når de gode
drammenserne, med Rolf Hansen i
spissen, skal gå ned her om kvelden!»
Stien går nok i sak-sak, men ikke i
fullt så skarpe svinger!

Det var med hjertet langt ovenfor
Adamseplet vi kom ned ved Brager
nes kirke kl. 22.30. Herfra var det
strake veien ned til Grand hotell, der
Per bodde. Selv hadde jeg enda et
stykke igjen, over broen til Central
hotell. - Men turen nedover «Kjær
lighetsstien» hadde satt spor etter
seg; det var på nokså ustøe og skjel
vende ben jeg fikk stavret meg opp i
3. etasje, nedover korridoren, rundt
hjørnet, til jeg endelig kunne stikke
nøkkelen i låsen.

Det var bra jeg ikke møtte noen
konstabel den korte strekningen fra
kirken til hotellet; min ustø og vak
lende gange kunne lett ha ført poli
tiet på villspor. Og da hadde det nok
blitt en annen (og hardere!) seng å
sove i!

•-

--

-

«I tro og rettferds styrke»
ble vårt valgspråk første stund,
det har signet hverdags yrke
langs med elv og fjord og sund.
Kraft det ga til mann og kvinne
etter nød og savn og brann,
det skal trygge olJesinne
am vår by, fra ås til strand.

':Drammen,,-

Hvor Drammens-elven iler,
frem mot fjordens brede fovn,
se vår by så fogert smiler,
den vi vie vil vår sang.
Her vi føler vi har hjemme,
her hvor far og mor har stridt,
her vi skal vårt virke fremme,
her vårt hjerte banker fritt!

Se hus og gård seg speiler
i den blanke elv og fjord,
hvor hver damper, båt og seiler
har en hilsen med ombord.
Og fra strev på bruk og brygge
går det vei til våre hjem,
som de Jigger lunt og trygge
under skogens bryn og brem.

Vi tok bussen fra holdeplassen ved
Central Hotell ca. kl. 18.30. Vel
framme på Spiraltoppen inntok vi
en bedre middag, etter at Finn Jo
hansen først hadde ønsket velkom
men. Rolf Hansen fortalte oss litt om
Spiralens historie, bl. a. at det tok
8 år å fullføre den.

Så var det hyggelig samvær; vi
pratet og diskuterte. Undertegnede
kom da til å sitte sammen med lands
møtets mest stillferdige represen
tant, Narviks Svein Ivar Skogstad,
en gutt fra Alesund og Oslo Døves
Ungdomsklubbs utsending, Per Chr.
Larsen.

Den gode Per har ikke følt seg vel
i den siste tiden, og da noen av del
takerne gjorde oppbrudd ved 22
tiden, ville Per også gå. Men så viste
det seg at disse skulle reise i privat-
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Norges Døve-Idrettsforbund:
Formann Fridtjof M. Tenden, Vetlandsveien 93 b, Oppsal, Oslo 6.

Redaktør: Tore Christiansen, Sandum, Tromøy, Arendal.
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KAPPGANG

«Grefsen rundt»

Årets første gangstevne her i lan
det ble arrangert av KFUM, Oslo.
Distansen var 10 km. Det startet i alt
43 deltakere, fordelt på 5 klasser,
juniorene gikk 5 km. Været var i
kjøligste laget, slik at alle var fullt
påkledd. Angeltvedt startet for førs
te gang i A-klassen, da han i fjor
var stadig vinner i klasse B, og hele
tiden gikk under 52 min., som er
kvalifiseringsgrensen for opprykking
i kl. A. Så nå har Oslo-Døve 2 mann
i denne klassen. Stevnet ble vunnet
av den kjente danske kappgjenger
Ole D. Jensen. Resultatet i kl. A ble
følgende:

1. Ole D. Jensen, Danmark. 45.42
2. Helge Abrahamsen, O.G.K. 46.51
3. O. Landehagen, Oslo-Døve 48.35
4. Kåre Hammer, O.G.K. . .. 49.07
5. H. Angeltvedt, Oslo-Døve 50.52

(8 deltakere).

FREDRIKSTAD

«Cisingnon rundt»

Søndag 24. april deltok Lande
hagen og Angeltvedti Cisignon rundt,
som hadde kjempestor deltakelse,
i alt 115 deltakere, derav rundt 25
svensker. Av de 115 var det ca. 65
barn og ungdom fra 10 års alderen
og oppover. I senior-klasse A var
konkurransen meget hard. Den ble
vunnet av svensken Georg Davidson
fra Uddevalla. Det var en jevn kamp
mellom ham og Abrahamsen. Lande
hagen fulgte lenge med, inntil han
fikk hold og av den grunn måtte
saktne farten, men han fulgte med

og fullførte. Veilegemet var meget
glatt etter regnværet, så det var
slitsomt når gangskoene ikke ville
bite ordenlig. Resultatene i kl. A
ble følgende:
1. G. Davidson, Sverige .... 48.04
2. Helge Abrahamsen, O.G.K. 48.32
3. Leonardsen, Sverige . . . .. 48.59
4. O. Landehagen, Oslo-Døve 49.13
5. Kåre Hammer, O.G.K. . .. 50.48
6. H. Angeltvedt, Oslo-Døve 51.33

(9 deltakere, 10 km).

OSLO
FØRSTE SERIESTEVNE

Arrangør: Oslo Gangklubb. Første
seriestevne på 5000 m ble avviklet
på Jordal Idrettsplass 29. april. Det
deltok i alt 24 deltakere, fordelt på
5 klasser. I spesialklasse A deltok
5 mann. Vinner ble arrangørenes
egen Helge Abrahamsen, med Odd
Landehagen på annenplass. Odd og
Harald gjorde her en god innsats, og
formen er nå i rute. Det ble gått i alt
12 runder. Odd ledet 9 av rundene,
men da satte Abrahamsen inn et
kraftig rykk. Odd kom i mål bare
9 sek. etter Abrahamsen. Og Angel
tvedt klarte nå å slå Hammer, som
hadde slått ham i de to andre stev
nene. (Neste seriestevne blir 5. mai,
og da i Døves Sportsklubbs regi.)
Resultatet fra dette stevnet ble
følgende:
1. H. Abrahamsen, O.G.K. .. 24.22
2. O. Landehagen, Oslo-Døve 24.31
3. H. Angeltvedt, Oslo-Døve 25.44
4. Kåre Hammer, O.G.K. .. 25.45

Trønder-Eivind, oppm.

BARNESKIRENN PÅ DØVE

HYTTA I LOMMEDALEN

Søndag 27. mars ble det arrangert
skirenn for barn av døve foreldre.
Dette tiltak ble satt i gang i år, da

man fant ut at fjorårets tilfeldige
renn ble særdeles populært. Alle
barns onkel, Brynjulf Dammen,
hadde stelt til et hyggelig renn, som
vi foreldre satte pris på, og som vi
håper må bli årvisst. Etter dette
vellykte renn, tross lite deltaker
antall, ble det foreslått at fra neste
år skulle det bli en fast oppgave for
Dame-avdelingen å påta seg dette.

Det var med spenning vi imøteså
søndagen. Dagen opprant med kraf
tig snøfall, men flere trosset snøen
og reiste oppover til Lommedalen.
Barna frydet seg og viste oss hva de
kunne. Det var mange gode emner
blant dem, især gjorde barna til
Finn Gjøen seg bemerket. Og skiene
deres hadde den fineste gli, takket
være deres pappas grundige smøring
og erfaring. Håper de andre fedrene
sørger for bedre gli, slik at deres
håpefulle kan hevde seg blant de
beste neste år. Dette rennet ble av
gjort en suksess, og «onkel Brynjulf»,
med assistanse av sine medhjelpere,
skal ha takk for strevet.

Etter rennet var det premieutde
ling, foretatt av formannen, Ola
Svare. Og hele rennet ble filmet av
Brynjulf.

Resultatene ble:

Slalåm, piker (2 omg.):
1. Sissel Gjøen. . . . . . . . . . . . .. 33.2
2. Britt Gjøen 33.8
3. Heidi Bråthen 52.5

Gutter (2 omg.):
1. Tore-Bjørn Bråthen. . . . . .. 30.7
2. Hans Victor Bråthen. . . . .. 31.2
3. Morten Andresen 35.6
4. Per Bråthen . . . . . . . . . . . .. 35.8
5. Tor Gjøen. . . . . . . . . . . . . .. 38.6
6. Stein Andresen. . . . . . . . . .. 55.5
7. Erik Mehlum 1.47.9

Utfor, piker (2. omg.):
1. Sissel Gjøen. . . . . . . . . . . . .. 41.1
2. Britt Gjøen 54.0
3. Heidi Bråthen 1.04.3

Gutter (2 omg.):
1. Hans Victor Bråthen. . . . .. 45.4
2. Tor Gjøen. . . . . . . . . . . . . .. 47.2
3. Tore-Bjørn Bråthen 48.6
4. Morten Andresen 53.9
5. Per Bråthen . . . . . . . . . . . .. 58.5
6. Erik Mehlum 1.12.9
7. Stein Andresen 1.17.7

Bjørg Bråthen.
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RAsTOFFER FOR INDUSTRIEN

IWI WILH. WILLUMSEN AS
IW POSTBOKS 517 • OSLO 1 • TLf. '410606

Bruk D U ETT soya-margarin

fra

Kongsberg Margarinfabrikk

Moderne ovner av

alle typer.

Forhandlere i alle

landets byer.

.9.'~'t?y'y;e41
ULEFOS JERNVÆRK

~~_~'5.f7

Grubernes Sprængstoffobriker A.S

Haakon den VlI's gate 2

OSLO

«SYMBOLET PÅ KVALITET»

Utenbordsmotorer i toppklasse
312-6"-9,2-20-35-45-50-75 og 105 HK

Importør og hovedforhandler:

Postboks 656 - OSLO 1 - Tlf. 420980

DALEN i Telemark

Bandak Hotell & Motell
Moderne. hyggelig hotell v/hovedvei
for gjennomreisende og faste gjester.
Øl- og vinrett. - 105 senger

Telefon Dalen nr. 8

Gunnar Hippe
BLI KKENSLAGERVERKSTED

Moelv - Tlf. 47 157

Sev, Dahrs Assurancekontor A.s
Kronprinsesse Marthaspl. 1
OSLO

Telefon sentralbord 416830

Tegner all slags assuranse

4 TANDBERGS ~
• PATENTKONTOR ilI Karl Johansgt. 13, Oslo. Tlf. 336170 .,
, PATENTER· VAREMERKER - MØNSTER

KU N DENS TILLIT ER VÅRT MÅL



BERGEN

KM-sølv til Hans Lie
Bergens Turnforening har avvik

let kretsmesterskapet i slalåm i Mun
kebotnbakken. Denne gang deltok
Hans Lie, og han kjørte godt og sik
kert i første omgang, men i annen
var han uheldig, han falt. Likevel
sikret hen seg sølvmedalje, som evig
toer i kretsmesterskapet. - Flott
gjort, Lie!

Hans Lie nr. 2 igjen
27. mars avviklet Studentenes

Idrettslag årets siste slalåmrenn, på
Voss. Hans Lie var den eneste som
deltok fra vår klubb. Lie kjørte per
fekt og sikkert i 1. omgang, og ledet.
I 2. omgang kjørte han meget for
siktig, da han var redd for fall, og
dermed ble han nr. 2 igjen. 36-årige
Hans Lie er fremdeles like sprek som
en ungdom i dag, og han vil fort
sette til neste år, til vinterlekene
for døve.

Torfinn Trondsen klubbmester i
langrenn

Søndag 24. april avviklet Døves
Idrettsklubb langrenn på Totland.
Føret var meget tungt på den 2.5 km
lange løypa, som måttes gåes 2 gan
ger. Sigmund Ness var dommer.

Hans Lie truet Torfinn i 2. runde,
og det skilte bare 20 sek. mellom
dem. Det deltok bare 3 deltakere,
og vi var naturligvis skuffet over at
det var så få deltakere.

Resultatene:
1. Torfinn Trondsen 23.08
2. Hans Lie 23.30
3. Bjarne Tømmerbakke 25.47

Gangstevne:
INGRID EIDE NR. 2 PÅ 1500 M
TORFINN TRONDSEN NR. 4 PÅ
5000M

26. april arrangerte Gangkretsen
årets første gangstevne på Skanse
myren. Fra vår klubb deltok den
unge Ingrid Eide på 1500 m bane,
og Torfinn Trondsen på 5000 m.
Ingrid ble nr. 2 på tida 10.52 min.,
og Torfinn kom på 4. plass med tida
28.56 min.

Begge startet for første gang i
denne grenen, og vi håper de vil

fortsette med framgang. Meget hyg
gelig er det å høre at «det svake
kjønn», en pike, dukker opp på
konkurransebanen hos oss.

Ingrid Eide nr. 1, 5000 m
Torfinn Trondsen nr. 4, 10.000 m

3. mai avviklet Gangkretsen igjen
stevne på Skansemyren. Denne gang
gikk Ingrid Eide 5000 m, og hun ble
her nr. 1 på tida 36.13. Tiden hennes
ser meget lovende ut, og vi håper
hun vil trives med gangsporten.

Torfinn Trondsen gikk sin første
10.000 m, og konkurransen var me
get hard, men etter 5000 m sakket
han av på farten, utkjørt. Da 4 run
der gjensto, kom farten opp igjen,
og han kom i mål som nr. 4 med tida
58.55 min.

Oppm. Tor-Tro.

På Kjellid best i kl. 1949
Treningsstevne i sprang uten tilløp

ble holdt på Ringerike Folkehøgskole
lørdag 23. april. Vårt medlem Pål
Kjellid vant i sin klasse, 1949, lengde
ult. på 2.73. Pål går for tiden på
Alm skole.

Kjell Fiskergård, som starter for
«Aksla», Ålesund, ble kretsmester i
høyde u/to på 1.51, og tok bronse i
lengde u/to på 2.88 m. Det er fint
å høre at han holder formen ved
like. Kjell var som kjent den beste
i høyde u/to med mange døverekor
der en tid, før Bjarne Gunnerud
overtok hans plass.

N.B.

HÅNDBALLKAMP

Oslo-TrollhCittan 19-29

16/4: Trollhattan DIKs håndball
lag gjestet Oslo, og i en kamp mot
Oslo-Døve ble det gjort fin propa
ganda for håndballen. Trollhattan
seiret med de store tallene 29-19,
men Oslo spilte godt i annen omgang,
da det bare ble 2 mål i forskjell
(16-14) til Trollhattan.

Oslo Døves Sportsklubb har som
første norske døve-idrettslag tatt
opp håndball på sitt program. Man
har under den nylig avsluttede se
songen spilt i 3. divisjon, som er den
laveste i Norge. Bare en seriekamp
vant man. For å stimulere interes-

sen, innbød Oslo Trollhattan i egen
skap av svenske døvemestere for
1965. «Trollene» kom, så og vant,
som det heter. Det ganske tallrike
Oslo-publikum beundret merkbart
«trollenes» mange mål og leken i
spillet.

Håndballandskamp mellom Sve
rige og Danmark ble spilt 20. mars i
Malmo. Sverige vant med 14-9, etter
omgangsresultatet 8-4.

Vinterlekene 1967

Ved en sammenkomst i CISS, le
verte de tyske representantene,
Siepmann og Karstens, rapport om
forberedelsene for vinterlekene 1967
i Berchtesgaden og fastsatte datoen
til 20.-25. februar.

EM i håndball
og svømming

CISS har godkjent Sveriges for
slag om å arrangere EM i håndball
og svømming, år 1967 i Sverige,
samt EM i fotball, som arrangeres
av CISS selv, år 1967.

Finsk skimesterskap

Finlands døvemesterskap på ski
gikk i St. Michel 26.-27. februar.
Første dags stevne gikk i disig vær,
og andre dagen falt litt snø. Tempe
raturen var omtrent minus 26-27
grader Celcius.

Senior 10 km
1. Eino Kolu, Jalo 40.45
2. Pauli Johansson, Jalo 46.22

(6 deltakere.)

Oldboys
1. Pauli Leikas, Lahden KU . 42.35
2. Paavo Hantunen, Jalo ... 44.55
3. Pentti Turki, Mikkelin KU 48.51

Junior 10 km
1. Antti Heikkanen, MKU 44.37
2. Mauri Anttila, MKU 46.02
3. Jorma Heiskanen, MKU .. 46.43

(15 deltakere.)
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FEST

DØVEM ESTERSKAPET
I SKYTING

Smørbrød, kaker, kaffe, øl, mineralvann
m. m. fås kjøpt. - DM-skyttere gratis
adgang.

avholdes lørdag 18. juni 1966 i døve
foreningens lokale, Sven Brunsgt. 7,

Oslo, kl. 19.00, i anledning

Dans

Entre: kr. 3.50

Underholdning

Premieutdeling
Dans

Alle velkommen!

Hva idretten gir oss
En idrettsmann trenger avveksling

i det hverdagslige. Idretten gir oss
avkopling fra arbeidet.

Hver idrettsmann vet at den
minste uregelmessighet fra den
kroppslige vane før en konkurranse,
minsker hans utsikter til å seire.
Under treningstiden må han legge
seg til gode vaner.

Idretten kan stundom føre til
overdrivelse. Det fins noe som kalles
konkurransegalskap.

Idrettslivet har i stor grad dradd
ungdommen ut i naturen og gitt
den luft i lungene, mot i brystet,
og energi i viljen. Den gir styrke og
handlekraft.

Merk at den 51-årige Pauli Leikas
ville blitt nr. 2 i seniorklassen om
han hadde startet der. Videre er å
merke at mange damer og juniorer
stilte opp. Noen av junioren," kom
fra døveskolene.

Damer, 5 km
1. Liisa Sarkijarvi, Jalo 27.16
2. Kirsti Lehtila, Hero 27.32
3. Marja Kulmala, MKU 27.58

(9 deltakere.)

27/2:
Senior 20 km
1. Eino Kolu, Jalo 1.23.48
2. Pauli Savolainen, Jalo 1.25.17
3. Pauli Leikas, LKU 1.28.55

Arr.: as/o Døves Skytter/ag.

Sovjet dominerte

VM-terrengløp

Det 8. terrengmesterskap for døve
samlet et hundretall deltakere fra
fjern og nær, og for første gang ar
rangerte man VM for senior, som til
dro seg den største oppmerksomheten
Denne konkurransen mistet nok noe
av sin betydning da landene utenfor
Europa sendte avbud i siste stund.

Ved den lille, pittoreske byen
Pavia, utenfor Milano, kjempet del
takerne i en meget dårlig terreng
løype som målte ca. 1500 m og ble
løpt i forskjellige antall runder. Til
skuerne sto helt tett langs banen
hele veien, og patruljerende motor
sykkelpoliti holdt seg bakom lø
perne.

Juniorene innledet konkurransen,
og det viste seg snart at polakken
Adam var sine konkurrenter over
legen og vant lett.

Løpet for damene ble ganske dra
matisk. Seieren gikk riktignok til
Sovjet, men tyskeren Windbrake og
jugoslaven Lelas blandet seg i stri
den om andreplassen, der tyskeren
dro det lengste strået. Løperne falt
helt sammen straks over mål og
måtte bæres av funksjonærene til av
kledningsrommet.

I VM-klassen dominerte de fire
russerne ettertrykkelig og holdt
følge med hverandre gjennom alle
rundene. Det var først i oppløpet de
kunne skille lag. Finnen Savolainen,
som ble toer sist, pådro seg en for
stuing og måtte slippe belgieren

Italia

Rebry og polakken Kolacz forbi seg
og havnet på 7. plass.

Sverige sendte 3 representanter,
hvorav den beste svensken havnet
på 22. plass.

Norge kunne ikke sende noen til
løpene p.g.a. økonomiske vanskelig
heter.

Resultatene ble:

EM jor junior, 4000 m
1. A. Kot, Polen 14.15.4
2. M. Barbaro, Italia 15.04.4
3. G. Caputo, Italia 15.24.6
4. J. Bedin, Frankrike 15.34.8
5. K. Treudel, Tyskland 15.34.8
6. A. Torresani, Italia 15.42.8

(11 deltakere.)

EM jor damer, 1000 m
1. V. Soloviova, Sovjet ..... 4.08.2
2. R. Windbrake, Tyskland .. 4.26.4
3. A. Veremieva, Sovjet 4.33.0
4. N. Kuznetsova, Sovjet 4.37.2
5. A. Lelas, Jugoslavia 4.37.4
6. B. Teraud, Frankrike 5.09.8

(25 deltakere.)

VM jor senior, 6000 m
1. A. Boitsov, Sovjet 20.07.2
2. A. Krivov, Sovjet 20.07.4
3. G. Dvornikov, Sovjet 20.09.6
4. A. Zelenine, Sovjet 20.13.6
5. J. Rebry, Belgia 20.46.4
6. Kolacz, Polen 20.49.6

(45 deltakere.)

Verdensstatistikken 1966
Fri-idrett jor damer
80 m hekk
1. N. Ivanova, Sovjet. . . . . .. 12.0
2. R. Windbrake, V-Tyskland 12.2
100 m
1. N. Ivanova, Sovjet. . . . . .. 12.4
2. A. Veremieva, Sovjet. . . .. 12.5
200 m
1. R. Windbrake, V-Tyskland 25.5
2. G. Doering, Polen. . . . . . .. 25.7
400 m
1. R. Windbrake, V-Tyskland 59.1
2. A. Veremieva, Sovjet. . . .. 59.8
800 m
1. V. Solovieva, Sovjet 2.16.9
2. W. Brzoska, Polen 2.17.4
4 x 100 m - Landslag
1. Sovjet. . . . . . . . . . . . . . . . .. 49.0
2. USA 50.0
Klubblag
1. Koln, Vest-Tyskland ..... 51.9
2. Motor-Dresden, Ø-Tyskland 55.5
Høydehopp
1. T. Smirnova, Sovjet. . . . .. 1.55
2. M. Manska, USA 1.52
Lengdehopp
1. A. Boubnova, Sovjet. . . . .. 5.41
2. T. Smirnova, Sovjet . . . . .. 5.31
Kulestøt
1. F. Varakina, Sovjet 12.99
2. F. Antonova, Sovjet 12.62
Diskos
1. K. Andok, Ungarn 43.70
2. F. Varakina, Sovjet. . . . .. 40.96
Spyd
1. L. Kania, Polen 39.00
2. S. Maiwald, Polen. . . . . .. 36.68
5-kamp
1. Windbrake, V-Tyskland 4.193 p.
2. G. Doering, Polen ..... 3.414 p.
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Inderøy Meieri

SAKSHAUG

Brødr. Glomsrød a.s
HALDEN

Telefon 3730

SEMENTRØR I ALLE DIMENSJONER
SILOBLOKKER - BRØNN RINGER

GUMMISTEMPLER
1. kl. utførelse - Hurtig levering
Lave priser

Kvik Stempelfabrik
Osterhausgt. 21 - Tlf. 426524 - O S L O

Fritz Bergstrøm
Kjøtt- og pølsevareforretning

HALDEN
Festningsgt. 20 - Tlf. 1322 - Svenske
gate - Tlf. 1339 - Torvet - Tlf. 1673
Privat 1683

Møller & Ringstad
KJEMISK FABRIKK

SANDVIKA
Telefon *530690

A. & R. Ødeby
HERREEKVIPERING

LILLESTRØM

Kongsberg Sparebank, en god

forbindelse når det gjelder alle

banktjenester i Kongsberg

KONGSBERG SPAREBANK
125 år i byen og distriktets tjeneste

Brødr. Melby's
Konfeksjonsfabri kk

Spesialitet: 8arnekonfeksjon

Skyttervn. 10
FREDRIKSTAD

Telefon 5484

Bugge & Gjertsen A.s
Møbelfabrikk

Drammen

Grøseth's Kafeteria
I krysset. OPPDAL

Varmretter
Gode smørbrød
Hjemmebakte kaker

Spesialforretningen

Den Røde Mølle A.s
ALT I KOLONIAL

Telefon 25886
TRONDHEIM

Kjelstad Kafe
BAKERI & KONDITORI
Anbefales

SKREIA



ORAS

Wilhelm Dybing

Egersund

Olav Line

Telefon 91 180

OSLO RØRLEGGERBEDRIFT AfS

ø. Slottsgt. 29 - OSLO
Telefon 336890

TEIKNEKONTOR 
BYGGJEFORRETNING

Sentralbord 81035
BRYNE

Bøndernes Salgslag
TRONDHEIM

Alt i KJØTT - FLESK - PØlSEVARER 
SPEKEVARER - FISKEMAT lH.NliVDALA.5
Til SØR- og OSTERFJORD-OSTERØY
med båt eller bil

Indre Nordhordland Dampbåt/ag
Strandgaten 6 - Telefon 13686
BERGEN

Johan Aksdal A.s
KOLONIAL EN GROS

BERGEN

BYGGEFORRETNING ' SNEKKERVERKSTED

Sverresgt. 31 - Tlf. 10525

BERGEN

GLASS - STENTØY - KJØKKENARTIKLER

PRESANGARTIKLER - LEKETØY

Alt på et sted - Best oJg billigst i

KORTEVAREMAGASINET A.S
Jonsvoldsgate 4 - Bergen

AKTI ESELSKAPETtPUL KÅHRS

Telegramadr. :
«Landmandsbank»

Telefonar:
Ekspedisjonen 11822

Banksjefen 11717

TRELAST - BYGGEVARER

TELEFON 19695 - JEKTEVIKSVEI 2 - BERGEN
VOSS VEKSEL-

OG LANDSMANDSBANK
Skipa 1899

Døves Trykkeri A.s, Bergen


