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Det heter at det er i nødens

'stund at en lærer sine venner å

kjenne. Disse ord har i de 5 årene

vi har levd under trykket av na

zismen, bevist sin gyldighet. I dis

se fem årene da vi famlet oss fram,
i åndelig mørke, da vold og terror

hørte til dagens' orden, da hentet

vi nye krefter til fortsatt mot

stand, ved tanke på vårt broder

folk i sør ~om kjempet den samme

kamp som vi. Det var med bange

anelser vi så hvordan den politiske

utvikling i Danmark i de første

årene tok en tyskvennlig kurs, men

det varte ikke lenge før det dan

ske folk reiste seg mot sine under

trykkere og deres leiesvenner. Det

som er det vakreste og beste trekk

hos det danske folk, nestekjærlig

het, fikk vi nå i full monn erfare

riktigheten av. På tross av at de

selv hadde mer enn nok med sin

egen kamp, så rakte de også Norge

en hjelpende hånd. Verdien av

den hjelp som er ytet oss av det

danske folk, kan ikke måles i pen

ger. Mange nordmenns liver

blitt reddet ved den danske ille

gale matvareforsendelse til Norge.

Likeledes har den vært en stor

hjelp for våre landsmenn som

måtte gjemme seg i skogen når

gestapo var etter dem. Den ma

terielle og moralske støtte som de

fikk, varen spore til å holde ut.

Det er et naturlig ønske hos oss

her hjemme at et godt samarbeid

med d,et danske folk, som felles

skjebne har knyttet sammen, opp

står til beste for begge land. I dis

se fem år har vår kontakt med de

danske døve ikke vært som den

skulle være grunner reiserestriksjo

ner og postsensur, men nå må for

bindelsen igjen knyttes, så et in-

timt samarbeide kan begynne. Vi

har høstet megen erfaring i disse

årene om at samarbeid må det til,

dersom de mål vi har satt oss skal

nåes. Det ville være en stor for

del for saken om ledende menn fra

begge lands døveforbund kunne

møtes. Disse kunne da orientere

seg om hvordan samarbeidet skulle

legges an. Det er kanskje litt for

tidlig å foreslå et møte allerede nå,

da det sikkert er mer enn nok å

gjøre med å ordne med det indre

foreningsliv, men det er ikke for

tidlig at det første skritt blir tatt

i nær framtid. Så snart reisefor

holdene tillater det. Det vil sei

nere her.i bladet bli anledning til

å komme nærmere inn på dette.

Vi sender våre danske venner

de beste ønsker og hilsener og tak

ker for den hjelp og støtte som er

VIst oss. Waieland.
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Norske Døves Landsforbund
holdt representantskapsmøte
Oslo Døveforenings lokaler i da
gene 26.-27. juli 1945.

Følgende dagsorden ble opplest
og godkjent:

1. Velkomsttale ved forman
nen, Helmer Moe. Han kom bl. a.
inn på alle vanskeligheter som for
bundet har hatt i 5-årsperioden
under krigen, og uttalte at alle sa
ker nå måtte bringe fram resulta
ter for døvesakene.

2. Valgt til sekretærer ble Os
vald Kleppe, Gjøvik Døvef., og
Harald Nesse, Bergen.

3. Beretningen om døvefor
bundets virksomhet i 5-årsperio
den opplest og godkjent.
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4 a. Regnskapet for forbundet
i 5-årsperioden ble opplest og god-
kjem.

4 b. Regnskapet for fru Sofie
Pettersens og herr Ramms legat ble
opplest og godkjent.

4 c. Regnskapet for «Tegn og
Tale" ble likeens godkjent.

5. Kretsenes gjenopprettelse:
Formannen redegjorde for krets
inndelingen. W aielands forslag om
gjenopprettelse og grensedeling
som er avhengig av reisekombina
sjoner, måtte utsettes til neste
landsmøte. Dette ble vedtatt.

6. 0st- og Sør-Norges krets'
statutter og kulturfondet. For
mannen redegjorde for dette. På
initiativ av herr Fleischer og fru
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Ester Pedersen opplyste fru Peder
sen at hun hadde innsamlet 1660
kr. + 300 kr. som var overrakt
Fleischer. Fleischer hadde innsam
let ca. 1000 kr. Beløpet ble be
sluttet overført til beste for døve
i kretsene eventuelt til gamlehjem
for døve.

Kleppe, Gjøvik, uttalte at det
var mange ensomme, unge døve
som først og fremst trengte hjelp
til faglig opplæring.

Waieland, Oslo, foreslo et ut
valg av 4-5 døve som skulle kon
trollere alle innsamlinger til døve.

Forbundet fikk fullmakt til å
velge en komite.

Det ble besluttet å søke depar
tementets godkjennelse aven slik
komite.

7. Legatnevnden. Legatnevn
den bestod av pastor Stokke.

Det ble besluttet å henstille til
alle døveforeninger i Norge å opp
spore evemuelle legater for døve.

Sitrende fra venstre: Kasserer Lunde Johansen, viseforma nn Ester Pedenen, formann Helmer Moe, Nils Gjerstad,
Olav Foss, styremedlemmer, og forbunds-sekretær Arne Waicland.

Stående i første rekke fra venstre: Representantene Osvald Kleppe, Alf Larsen, Harald esse,
Torstein Simonsen, Finn Johansen, Ansgar Breiteig, Wil heIm Schrøder og Eivind Hogstad.

Bakerst: Aksel Karlsen, Sverre Lindkvist, Øistein Ording og Gunnar Iversen.
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Osvald Kleppe,
sekretær.

Det ble enn videre besluttet å
bevilge 100 kr. til legatnevndens
foreløbige arbeid.

8 a. Tegnspråk og håndbok.
Breiteig, Bergen, redegjorde angå
ende tegnspråkets innførelse.

Formannens forslag om at
Breiteig og pastor Stueland skulle
arbeide med håndboken ble ved
tatt.

Det ble besluttet å ta fotogra
fier av fingerspråket (enhåndssy
stemet) og sende alle døveforenin
gene i Norge et hver i glass og
ramme tilopphengning i forenin
gen. Likeens i døveskolene.

Kleppe foreslo at forbundet be
kostet glass og rammer. Det ble
vedtatt.

Tegnspråket i sykepleien. Sa
ken ble forkastet, da det var håp
løst å gjennomføre.

9 a. Forslag av Innherad Døve
forening. De foreslo at alle døve
foreninger i Norge tilsluttet lands
forbundet ble tildelt et eksemplar
av «Tegn og Tale» gratis. Det ble
vedtatt.

9 b. Jakkemerke. Besluttet ut
satt til de døves kongress for å
søke om et felles nordisk merke.

9 c. Medlemsbok med merke
systemet. Besluttet at enhver dø
veforening fikk avgjøre det selv.

10. Landsforbundets framtidige
stilling. Formannen opplyst om
at Toralf Strømme hadde skrevet
om at hørende burde være med i
forbundets styre.

Kleppe, Gjøvik, ville helst at
styret bestod av· bare døve.

11. Nordisk døvekongress. For
bundet hadde mottatt skriv fra
Sveriges Doveforbund om avhol
delse av kongress i 1947. Forsla-

get ble godkjent.
12. Landsforbundets avholdel

se i Østfold. Etter en del debatt
ble det besluttet at kretsforman
nen, Finn Johannessen, skulle
prøve å ordne med avholdelse av
forbundsmøte 1946. Det vil bli
bekjentgjort i god tid før lands
møtet.

13. Valg. Etter en del debatt
ble det besluttet at formannen,
Helmer Moe, ble gjenvalgt for 1
år. Som nytt styremedlem ble
Ane Waieland, Oslo, valgt.

14. Eventuelt. Formannen opp
lyste at landsstyret hadde beslut
tet å holde fest for representan
tene i Håndverkeren lørdag den
28. juli som avslutning på repre
tantskapsmøtet.

Formannen opplyste at for
bundsstyret og representantene
skulle bli fotografert, da det var
det første representantskapsmøte
etter krigen.

Av foredragvirksomhetens fond
på 500 kr. var det bare brukt 75
kroner.

Under eventuelt ble det spurt
om herr Strømmes forhold til
«Tegn og Tale».

Formannen opplyste at det
ville bli altfor vidtløftig å rede
gjøre for det på dette landsmøte,
da her Strømme ikke var til stede
og kunne forsvare seg.

Det ble besluttet at redaktør
Arne Waieland skulle ha en godt
gjørelse av 75 kr. for hvert utgitt
nummer, da det har vært sterk
økning i arbeidet med bladet for
hans vedkommende.

Kassereren ble besluttet en godt
gjørelse av kr. 300.- pr. år.

Enn videre ble det besluttet å

. I juli måned mottok Døves

Landsforbund en postanvisning på

kr. 50.-, som var adressert til

Døves forening, Oslo. Ved et be

klagelig uhell kom avsenderens

navn bort.

Landsforbundet vil på denne

måten sende giveren sin beste takk

for den våkre gave samt for den

hyggelige hilsen til bladet.

For Norske Døves Landsforbund

Helmer Moe.

sende gratulasjonstelegram til kong
Håkon VII.

15. Foreningskalender. For-
mannen redegjorde Om en even
tuell foreningskalender i lomme
format og fremhevet betydningen
aven sådan. Waieland, Oslo, fo
reslo at arbeidet med kalenderen
skulle utsettes inntil det var sam
let nok materiale til dens utgivelse.
Etter en del debatt ble Waielands
forslag nedstemt med 10 mot 5
stemmer. Det ble overlatt til
landsstyret å utarbeide den videre
ideen.

Til slutt takket formannen for
all tillit i de forløpne 5 år, og ut
talte håpet om en god framgang
for forbundet i de kommende år.

Fru Ester Pedersen takket for
mannen for den gode måte møtet
var ledet på i disse 2 dagene samt
for godt samarbeid gjennom flere
o
ar.
Harald Nesse,

sekretær.

NORSK SKINNFOREDLING

KONGENS GT. 6 - OSLO - TELEFON 25124, 24834

Mottar alle slags skinn til beredning og farging
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Uøl'es loreninqs

Ar~eiJsull'alg, Oslo
I «Tegn og Tale» har A. Waie

land holdt foredrag med regjørel
se om mål og mening med opp
rettelse av et arbeidsutvalg. Til
slutt ber han om at medlemmene
må være behjelpelig med å fram
komme med forslag til å sette dem
i gang, om det skal svare til sin
hensikt.

Jeg går ut fra at det er arbeidet
med de indre forhold i foreningen
det er tale om.

Herr Helmer Moe spurte meg
for en tid siden hva meningen var
med dette utvalg. Han tenkte det
var å øve kontroll over forenin
gens styresetts virke og handling.
Nå får Moe svar i omtalte fore
drag i nr. S. Det tales om å opp
rette «studiesirkel», men det sav
nes erfaring for hvorledes
det skal legges an. Jeg har
tidligere de . døves presse
talt om at diskusjon er et
viktig element for at enkelte per
soner som har noe på hjertet, får
anledning til å uttale sin mening
om saken. Har de først opptrådt
som taler, vil de få mot til å opp
tre igjen, selv om de har bange
anelser om sine evner. Det er min
erfaring som bygger på· dette.
Derved kan man få se hvem som
kan utsees til å være med i den
såkalte studiekrets.
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Nå vil jeg gjerne uttale meg om
et forslag som arbeidsutvalget bur
de ta til overveielse å fremme.
Det angår Døveforeningens faste
medlemmer som har stått i for
eningen i all sin tid og ellers har
hatt tillitsverv til tjeneste for
medlemmene, og at de erindres
med æresmedalje for trofast virke
til almen beste.

De Døves Skiklubb har således
beæret sine medlemmer som har
stått i klubben i over 40 år, med
fritagelse av kontingent og me
dalje.

Det kan bli en spore til de yn
gre medlemmer om å stå fast i
foreningen, selv om fri kontingent
ikke kan vedtas.

A. Fl.

I «Tegn og Tale» nr. 3 stod det
noen historier fra skoledagene un
dertegnet signaturen M. La oss få
flere av slike historier i bladet.
På døveskolen, hvor så mange bor
sammen dag ut og dag inn og hvor
alle er som en eneste stor familie,
hender det jo bestandig mye mor
somt. Det vet jeg av alle de skole
historiene som jeg har fått servert
av døve. Og nå håper jeg mange
av «Tegn og Tale»s lesere har en
god skolehistorie som de minnes
godt og vil sende oss. Her kom
mer en til å begynne med. Jeg vet
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ikke om leserne vil synes den er
morsom, men jeg som opplevde
den, kan ikke la være å le ved meg
selv, når jeg tenker på denne epi
soden.

Det var i klasseværelset. Vi
hadde time i bibelhistorie. Lære
ren vår var en av dem som prøvde
å banke lite granne lærdom i oss
med kjeppen, og som var blitt
gammel og grå før tiden av å
streve med så mange dumme ho
der på en gang. Ja, nok om det.
Det var altså time i bibelhistorie
denne gangen. Læreren fortalte
om Jesus som 12 år gammel gutt
i templet. «Han satt så stille som
en mus,» begynte han, «og hørte
på alt hva de vise hadde å si, og
var det noe han ikke skjønte be
tydningen av, så gikk han opp til
de lærde og bad dem forklare ham
det. Slik skal dere også gjøre,
barn. Er,--J.a noe som dere synes
er vanskplig å forstå, så skal. dere
bare spørre, og det vil gå fortere
for dere å lære. Forstår dere nå
dette, barn?"

Jo, de fleste av oss greide nok
å begripe såpass. Men se, der var
det sannelig en som ikke hadde
skjønt noe allikevel, for han reiste
seg.

«Nå, hva er det du vil da?» sa
læreren vår.

«Jeg forstod ikke alt hva De
fortalte, vær så snill og fortell det
en gang til.»

Men da skulle dere ha sett læ
reren vår. Han Mr opp i en fart
og bort til den uheldige stakkaren
og gav ham en herlig omgang og
ris~et ham, så jeg trodde mest ho
det skulle trille av.

«Hva? Sitter du og sover midt
i undervisningen istedenfor å føl
ge med? Utpå gangen med deg!»

Dette var hans form for under-,
vlsnmg. A. W.
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Av døvelærer K. E. Teigen.

døves sprog.De

I motsetning til de fleste andre
land har vi her i Norge to offisi··
elle skriftspråk: riksmål og lands
mål eller nynorsk. Den historiske
utvikling og sambandet med Dan
mark førte med seg at vi ble på
tvunget det danske språk, vårt
nåværende riksmål. De danske em
betsmenn som ble satt inn her i
unionstiden, brukte utelukkende
dansk i embetsverket. Det var jo
helt naturlig at den danske poli
tikk overfor Norge gikk ut på og
så språklig å smelte de to land
sammen mest mulig. Og skole og
kirke gjorde også sitt aller beste
for å fordanske vårt land. Men
det norske talespråket var jo ikke
så lett å gjøre dansk. I de mange
dialekter utover vårt vidstrakte
land, vedble det også i danske
tiden å være uforandret, mens by
språket nok fikk mer dansk an
strøk. Da omsider Norge etter
den lange unionen fikk sin atskil
lelse fra Danmark, var det danske
riksmål ganske godt grunnfestet.
Ja, så godt innpodet at vi har det
den dag i dag, om enn riktignok
sterkt fornorsket.

Landsmålets far eller konstruk
tør, er som vi vet språkmannen og
dikteren Ivar Aasen, denne geniale
språkforsker fra Sunnmøre, som
av våre dialekter forsøkte å gjen
reise vårt gamle norske språk,
upåvirket av dansk. Det er jo
vårt håp at disse to språk, riks
mål og landsmål, om ikke alt for
lang tid må smelte sammen til et
eneste norsk riksmål.

I de fleste norske skoler må ele
vene lære de to språk, eller i hvert
fall foruten riksmålet, også ha at
skillig kjennskap til landsmålet. I
våre døveskoler er det ikke slik.
Der er riksmålet det eneste under
visningsspråk. I døveskolen, hvor
språket må bygges opp og læres

fra grunnen av, har VI mer enn
nok med ett språk. Våre elever
blir ved avsluttet skolegang ute
lukkende riksmålsfolk, selv om de
stammer fra landsdeler hvor dia
lekten eller det daglige talespråk
ligger atskillig nærmere landsmå
let enn riksmål. De døve kan da
ofte på sine hjemsteder støte på
vanskeligheter, særlig med avles
ningen og forståelsen av ord og
uttrykk som de ikke har lært på
skolen. Sitt riksmål bruker den
døve som regel upåvirket, i skrift
og tal'e så vel på landet som i
byen. - Men de døve har nå sine
to språk allikevel: Tegnspråket og
talespråket eller lydspråket.

Dette var nå nærmest en paren
tes til det jeg egentlig hadde tenkt
å skrive om i denne artikkel. For
anledningen var herr Reidar
Ruuds foredrag i De døves for
ening om tegn, gjengitt i «Tegn og
Tale» nr. 3. Her kommer han inn'
på de døves språkvansker, og hev
der at tegnspråket er for lite brukt
i undervisningen ved våre døve
skoler.

Den strid som for en menneske
alder siden stod om tegnspråkets
anvendelse som undervisnings
språk, stilnet etter hvert mer av.
Og i den seinere tid har dette
spørsmål mer sjelden kommet
fram til offentlig diskusjon blant
døveskolens folk. Derimot har de
døve selv gjentatte ganger slått til
lyd og stillet krav herom, og
spørsmålet er langtfra klarlagt el
ler løst. Det er fremdeles delte
meninger om dette for undervis
ningen så viktige spørsmål. Ved
århundreskiftet da taleundervis
ningen for alvor fikk vind i sei
lene, stilte man store forhåpninger
til denne. Den rene taleundervis
ning ble innført i våre døveskoler,
og tegn ble bannlyst. De måtte

ikke anvendes. Man anså tegnene
som en uvane. De måtte bekjem
pes hvor og når de såes anvendt,
også blant elevene. Tegnene var
ugraset og ukrutt som hemmet og
kverket talespråket hos den døve.
Ved å bekjempe tegnene, skulle
man tvinge de døve til utelukken
de å lære og gå fullt og helt over
til talespråket. Men ukrutt er som
kjent seiglivet, og tegnene levde
på tross av forbud og smekk på
fingrene. De bruktes og dyrkedes
i smug av elevene ved våre døve
skoler også i den rene talemetodes
tidsalder, til stor ergrelse for fana
tiske motstandere. Hva kunne nå
dette komme av? Hvorfor lot ikke

tegnspråket seg utrydde, eller i
hvert fall dempes og bringes til
mindre anvendelse? Enkelte døve
pedagoger stilte seg nok også alle
rede i denne tiden slike spørsmål,
men vi skal huske på at psykolo
gien stod på et ganske annet trin
den gang enn i våre dager. Tidens
hjul ruller alltid videre, og således
også på dette område. Vi har i
dag atskillig bedre psykologisk
forståelse av de døves mentalitet
og språkvansker enn forrige ge
nerasjon. Dette være sagt uten

forkleinelse og dadel for dem som
i den tiden arbeidet med disse pro
blemer og brukte sin ærlige vilje
for å løse dem til beste for de
døve. De var optimister dengang.
De trodde etter endt skolegang å
kunne gi det døve barn tilbake til
samfunnet med de hørendes tale
og skriftspråk tilnærmelsesvis fullt
ut, slik at det ble deres hoved
språk, eller morsmål, om man vil.

Det er jo en kjent sak at den -døve
har vanskelig for å tenke i lyd
språket, som ganske naturlig er.
Lyd krever hørsel.. Uten et åpent,
hørende øre er lyden død. Tale
språket er ikke lydspråk for den
døve. Hva er det så? Ja, hva er
det annet enn tegn, en rekke små
tegn som gjøres med taleorganene?
Disse «munntegn" som talen be
står av, er jo meget små, gjøres
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hurtig, og blir til dels avbrutt og
utydeliggjort av de skjulte bok
staver. Det er ikke noe rart i at
munnavlesningen er en vanskelig
kunst som krever spent konsentra
sjon og virker fort trettende.

Det jeg vil ha framhevet, og som
ikke alle synes å være oppmerk
somme på, er følgende: T alesprå
ket eller lydspråket er for den
døve et kunstig språk, et tegn
språk bestående av miniatyrtegn
gjort med taleorganene. Disse
«taletegm følger ikke den døves
tankerekke eller tankegang. Den
døve tenker i sitt eget tegnspråk,
og må således omsette talespråket
etter de regler han har lært ved sin
skolegang, - eller omvendt fra
tegn til tale. Denne kjensgjerning
kommer man ikke forbi. Tegn
språket er fra begynnelsen av
skapt av de døve selv, av behovet
for et meddelelsesmiddel. Når
høresansen er borte og således
utjenlig i korrespondansens og
meddelelsenes tjeneste, måtte en
av de andre sanser overta. Syns
sansen hos den døve får dermed
en dobbelt oppgave. Under van
skelige akustiske forhold griper
selv hørende til tegn. Kommer
man inn i et verksted eller en fa
brikk hvor det er en øredøvende
støy og larm, kan man iaktta at
arbeiderne bruker atskillig tegn og
minespill for å meddele seg. Det
samme gjelder også under sam
kvem mellom folk av forskjellige
nasjonaliteter som ikke forstår
hverandres språk. Det har vi vel
under denne okkupasjonens tid
sett atskillig av.

Så er det da et par spørsmål

Eidskog Meim'i A-L

Skotterud - Tlf. butikken 5413

Kontoret og bestyreren privat 5414
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som ligger nokså nær å stille:
Hvorfor skal man da lære de døve
lydspråket, dette språk som for
dem faller så tungt å lære og som
de buker med synlig besvær? Kan
de ikke i større utstrekning nøyes
med sitt eget tegnspråk, som fal
ler så naturlig og er så lett å bru
ke? Dertil er å svare at de døve
er omgitt aven hørende verden og
må innrette seg mest mulig der
etter. De må derfor lære det hø
rende samfunns språk og medde
lelsesmidler for å få størst mulig
del i den kultur og de goder dette
har å by på. De blir ellers isolert
og sjaltet ut. Det blir derfor døve
skolens største og viktigste opp
gave å lære sine elever språket så
vel i tale som skrift og dermed gi
dem nøkkelen til kunnskapen. Det
er en lang og møysommelig vei
både for lærer og elev, og som
krever arbeid og gjentakelse nær
sagt i det uendelige, og ikke minst
tålmodighet. Læreren og skolen
må herunder bruke de forskjellig
ste midler for å nå sitt mål. Hvor
for skulle man da slå vrak pårdet
gode hjelpemiddel som tegn er.

Herr Ruud skriver i sin artik
kel: «Et hjelpemiddel har man til
rådighet, nemlig tegn, noe som
skolen ikke vil benytte. Det vil
'være meget interessant å få en re
degjørelse herforl»

Det er joen god del år siden
herr Ruud var ele~ på døvesko
len, så jeg tror at hvis han i dag
setter seg på skolebenken igjen, vil
han finne merkbar forandring, og
så med hensyn til lærerpersonalets
innstilling til tegnspråket. De nå
værende døvelærere stiller seg ikke
så avvisende til bruken av tegn i
undervisningen som den forrige
generasjon i hans skoletid gjorde.
Det brukes atskillig tegn i under
visningen i våre døveskoler i dag.
Det er jo en kjent sak i all språk
undervisning at man ved innlæ
ring av et nytt språk må gå ut fra
morsmålet og forklare det nye ved
hjelp av dette. Således også ved
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døveskolen. Særlig som kontrolle
rende middel, om det lærte er for
stått, kan vel ingen i dø'Veskolen
unnvære tegnspråket. Jeg kjenner
ikke noe mer effektivt middel som
kan erstatte tegnspråket her. Og
likeledes når et ord i undervisnin
gen ikke kan avleses eller på an
nen måte vanskelig kan oppfattes
eller forståes, at det da skulle være
skadelig eller noe til hinder for å
«tegne" det, er meg uforståelig.

Den døve lever og ånder i tegn
spåket, og skal man tale til eller
påvirke hans følelser, så er nok
tegnspråket langt mer effektivt
enn tale. Da blir det liv, farge og
nyangscring i foredraget. -

Herr Ruud etterlyser også en
statistikk over avgåtte elevers tale
og og skriveferdighet f. eks. ti år
etter endt skolegang, og mener
denne vi! bli skuffende. Dette er
en interessant tanke. Om dette vil
jeg bare her ganske kort få si: Vi
brevveksler av og til med våre av
gåtte elever og treffer dem ikke
så sjelden personlige mange år et
ter konfirmasjonen, og stort sett
må vi si at gleden er større enn
skuffelsen over hva som «sitter»,
så vel muntlig som skriftlig. Om
resultatet ville bli bedre med en
mer vidtgående tegnundervisning
er jo et åpent spørsmål. Men de
fleste døvepedagogers syn i dag
på disse spørsmål tror jeg kan
sammenfattes i følgende: Tegn
språket er et verdifeullt hjelpemid
del i undervisningen, som brukt
med skjønnsomhet heller ikke ska
der taleundervisningen. Tegn bør
brukes, men ikke misbrukes.

Vinger Spa,. eban le

Opprettet 1851

Distriktets eldste bank
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«Se der Guds lam, som
bærer verdens synd."
(Joh. ev. 1, 29.)

Av forstander Fredrik Eriksen.

Egypten. Det skulle sone for den
synden som de hadde begått. Sli
ke lam ble ofret seinere opp igjen
nom tiden også i den samme hen
sIgten.

Og nå sier Johannes at Jesus er
Guds lam, for ham var det han
pekte på da han sa disse ordene.
Alle de andre lammene var bare
forbilder, men Jesus er det virke
lige Guds lam som bar verdens
synd. Derfor sier også apostelen
Paulus: «Men også vårt påskelam
er slaktet, det er Kristus.»

Når Gud gav sin egen elskede
sønn hen i døden som et soneoffer

og dem som ligger for døden av
forskjellige sykdommer stå friske
opp og prise Gud for befrielsen.
Han utgjør et grusomt skue, han
hverken ser eller hører dem som
vil tvinge ham tilbake, idet han
nærmer seg Jesus Kristus. Han ser
bare Guds sønn, han hører bare
den stemme som taler liv til de
døende.

Idet han trenger seg fram til
Jesus, kaster han seg ned for hans
føtter med ropet: «Herre! Om
du vil, så kan du rense meg!» Og
Jesus svarer: «Jeg vil. Bli ren!"
og legger sin hånd på ham. øye
blikkelig foregår der en foran
dring med ham, han føler blodet
flyte sunt gjennom sitt legeme.
Den spedalske kunne nå vende
hjem til sine kjære, for prestene
kunne bevitne at han var helbre
det.

Tenk for et gjensyn når de fikk
se ham som de mente aldri å få
se mer komme sunn og frisk hjem
igjen! For en lovprisning det ble
i det hjemmet! Husk at enhver
av oss som vil falle ned for Jesu
føtter og si i tro: «Herre! Om du
vil, så kan du rense meg!", da vil
vi få til svar: «Jeg vil! Bli ren!»

Ester Pedersen.

•du vit.

Det var den store vekkelsespre
dikanten Johannes som uttalte dis
se ordene nede ved Jordans bredd
for over nitten hundre år siden.

Dem han talte til forstod meget
bedre enn folk i dag hva Johannes
mente med dette. De kjente godt
til fra sin gudstjeneste hva offer
lammet betydde. Et slikt lam ble
slaktet for hvert hus den gangen
de ble utfridd av trelldommen i

dømt til livsvarig avsondren fram
stille seg for den store hige? Og
vil Kristus hjelpe ham? Vil ikke
han likesom fariseerne og selv læ
gene uttale en forbannelse over
ham og be ham fjerne seg fra de
steder hvor mennesker bor?

Han tenker på alt hva som er
blitt ham fortalt om Jesus, ikke
en som har søkt ham om hjelp, er
blitt bortvist. Den ulykkelige
mann beslutter seg til å oppsøke
Frelseren. Stående langt borte
oppfanger den spedalske noen ord
fra Jesus' -lepper. Han ser ham
legge hendene på de syke. Han
ser de halte, de blinde, de lamme

Av alle de sykdommer man
kjente i østerland, var spedalsk
het den mest fryktede. Dens uhel
bredelighet og smittsomhet og dens
fryktelige virkninger på den an
grepne, fylte selv den modigste
med forferdelse.

Jødene anså den som en straff
for synd, og inngrodd, uutslette
lig og drepende som den var, ble
den betraktet som et symbol på
synden. Dersom noen mistenktes
for å ha sykdommen, måtte han
framstille seg for prestene. Hvis
de erklærte ham for spedalsk, så
ble han avsondret fra sin familie,
.avskåret fra hele omverdenen og
dømt til bare å omgåes dem som
led av samme plage.

Borte fra sine kjære og venner
måtte den spedalske bære den for
bannelse hans sykdom medførte.
De måtte selv kunngjøre om sin
ulykke ved advarende å rope:
«Uren! Uren!" som vi kan tenke
oss måtte lyde med sørgmodig
stemme om ikke å komme hans
smittefarlige person nær.

På den egn Jesus virket var det
mange av disse lidende, og da be
retningen om hans verk nådde
dem, var det en i hvis hjerte troen
begynte å spire. Dersom han bare
kunne komme i nærheten av- Jesus,
så kunne han bli helbredet. Men
hvorledes kan han finne Frelse
ren ? Hvorledes kan han som er
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for alle våre synder, var det helt
sikkert et meget nødvendig offer.
Uten det kunne nok ingen av oss
våge å tro oss frelst, for det er
intet annet middel som gjelder til
frelse.

Johannes ber folket på sin sam
tid å se Guds lam. Har du sett
Jesus som ditt påskelam? Vi kan
ikke lenger se ham med vårt na
turlige øye, men vi kan tro på
ham, se ham med troens øye. «Se,
se, se og lev! Der er liv i et blikk
på det blødende lam, der er frelse,
o synder, for deg!»

Til å begynne med var det bare
to stykker som hørte på Johannes
og gjorde som han sa. Om dem
står det at de fulgte Jesus. Det er
ikke massen som tror på Jesus som
sin Frelser i dag heller, men det
skal du ikke bry deg om, for Jesus
har selv sagt at porten er smal og
veien er trang, men den fører til
livet.

Vil du følge Jesus? Veien kan
bli tornefull og trang, men Jesus
går foran deg, og da kan ingen
ting stenge veien, for han har sei
ret over alt. Det står om noen som
en annen Johannes ser stå på Sions
berg i himmelen. Om disse sies
det at <<de følger Lammet hvor det
går». Du vet hvordan veien til et
lam kan være. Det kan bli jaget
av ville dyr, og da blir det nok
grepet av redsel, men har det bare
en god hyrde, så blir det likevel
reddet. Djevelen går omkring som
en brølende løve og søker å opp
sluke hvem han kan. Men vi har
en god hyrde som både har kjær
lighet og makt nok til å passe på
oss.

Og så er Lammet så tålmodig,
og de som følger lammet Jesus,
blir også tålmodige. Det er en lek
se som ikke er så lett å lære, men
Jesus kan lære oss den, for han er
saktmodig og ydmyk av hjertet.

For ikke så lenge siden var jeg
inne på et slaktehus på Vestlan
det, og der så jeg hvorledes de
klipte lam og sauer i hundrevis.
Jeg syntes a~ han som grep tak i
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Foruten takkegudstjenesten Kri
sti Himmelfartsdag, har vi hatt 2.
festgudstjenester til i vår kirke
denne vår. Den ene var gudstje
nesten pinsedag, da det ble kunn
gjOrt at nå hadde den norske kir
kes biskoper og prester på ny
overtatt sine embeter, dem de had
de sagt fra seg 24. februar og 5.
april 1942, da nazistregjeringen
hadde forsøkt å tvinge dem til å
følge dens instrukser. Og den an
dre var takkegudstjenesten 3 uker
seinere, nemlig den 10. juni, 2.
søndag etter Trefoldighet, 3 dager
etter kong Håkons hjemkomst 7.
juni. Den dag ble det holdt takke
gudstjenester i alle landets kirker,
hvilket vel også var tilfelle Kristi
Himmelfartsdag. Ved alle disse 3
høver var Oslo døvekirke fylt til
siste res~rveplass. Kristi Himmel
fartsdag virket som før nevnt beg
ge prester med, men ved de to
siste pastor Bonnevie Svendsen
alene, da pastor Stokke forrettet

dem og klipte dem, var nokså
hardhendt. Men jeg hørte ikke en
lyd fra et eneste av disse fårene,
og da tenkte jeg på Jesus. Det
står om ham at han var stum som
et får for den som klipper det.
Det er naturligvis Hrets natur
som er slik, ellers gikk det nok
ikke. Og av oss selv kan vi nok
ikke være hverken tålmodige eller
snille, men når vi blir frelst og
følger Jesus, får vi en ny natur i
oss. Det blir Jesus selv som kom
mer inn i hjertene våre, og da kan
vi seire over alt som er vondt og
stygt i verden.

Det står også i det kapitlet vi
leste at Jesus snudde seg og så på
de to som fulgte etter ham. Han
var interessert i dem, og da de
forstod det, fikk de frimodighet
til å spørre hvor han bodde. Han
sa de kunne komme og se, og så
fulgte de med ham hjem der han
bodde og ble hos ham hele dagen.
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gudstjeneste annetsteds.
Før gudstjenesten 10. juni ble

delt ut det flaggsmykkede pro
gram som ble benyttet i Vår Frel
sers kirke i Oslo, hvor kongefami
liens. medlemmer var til stede og
hvor biskop Berggrav forrettet.
Dette program ble også i det ve
sentligste fulgt i våre kirker, bare
ganske litt forkortet. De salmer
«Herre Gud, ditt dyre navn og
ære» (nr. 25), «Alene Gud i him
merib (nr. 21), «Var Gud ei med
oss denne tid" (nr. 629) og «Vår
Gud han er så fast en borg» (nr.
243). Så kom prekenen med takk
til Gud for all den glede som fyl
ler våre hjerter fordi vi nå har
fått vår kjære Konge og hans hus
hjem igjen i god behold etter de
5 tunge årene de og vi alle med
dem har måttet gå igjennom. En
takk for hva Gud har gitt oss i
denne vår Konge, Håkon VII,
som selv i krigens mørkeste stun
der aldri tvilte på at sannhet og

Jeg tenker de hadde meget de
gjerne ville snakke med Jesus om
"på to manns hånd». Det er det
gode for dem som følger Lammet
at de kan få lov til å snakke ut
med Jesus om alt som ligger dem
på hjertet. Det er å be! For bønn
er hjertets samtale med Gud. Je
sus kjenner oss og forstår oss så
lett, og han kan også hjelpe oss
i alle de vansker om vi ikke kan
klare selv.

Må vi da få se Guds Lam som
bar alle våre synder med seg opp
på korset, klarere i denne påske
høytid enn noen gang før! Og
når vi skuer ham med troens øye
til syndernes forlatelse og frelse,
blir vi så grepet av hans vidunder
lige kjærlighet til oss at vi gjerne
vil følge ham hele veien. Og un
derveis hjelper han oss med alt
det vi ikke selv kan klare, og til
slutt får vi stå med Lammet på
Sions berg i himmelen.
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rett måtte komme til å seire til
slutt, og som holdt ut til seiren
var vunnet, et eksempel på opp
høyet ro og mot. Sannhet, rett og
kjærlighet - disse tre er de gud
dommelige støtter som våre fien
der forgjeves har forsøkt å stor
me og velte. De står og skal all
tid komme til å stå. Det gjelder
bare for oss å være tro mot dem
likesom vår Konge var og sikkert
vil vedbli å være det. Måtte det
skje i tiden som ligger foran oss!
Ja, dette var hovedtanken som
gikk gjennom prestens varme og
vakre ord. Under prekenen sang
man stående begge vers av Konge
sangen. Da bare første vers av
denne står i salmeboken (nr. 790),
tar vi her inn sangen i sin helhet:

Gud, sign vår Konge god!
Sign ham med kraft og mot,
sign hjem og slott!
Lys for ham med din ånd,
knytt med din sterke hånd
hellige troskaps bånd
om folk og drott!

Høyt sverger Norges mann,
hver i sitt kall, sin stand,
troskap sin drott!
Trofast i liv og død,
tapper i krig og nød,
alltid vårt Norge lød
Gud og sin drott!

Etter prekenen ble sunget, like
ledes stående, det første og de tre
siste vers av fedrelandssalmen
"Gud signe vårt dyre fedreland»
(nr. 791) og etter kirkebønnen
"Guds ord det er vårt arvegods»
(nr. 684) og til slutt, etter velsig
nelsen, «Kirken den er et gammelt
hus» (nr. 723) første og siste vers,
hvoretter den vakre gudstjeneste
sluttet med stille bønn. H. D.

Pastor C. Bonnevie Svendsen.

I regjeringen Gerhardsen som nå
har avløst Nygaardsvold, er pre
sten for Norges døve, pastor Con
rad Bonnevie Svendsen, konsti
tuert som konsultativ statsråd.
Som prest for Norges døve har
Bonnevie Svendsen nedlagt et stort
og oppofrende arbeid for de døves
åndelige vekkelse. Ved siden av
dette har han også deltatt i de· dø
ves foreningsliv som styremedlem
og som tolk og administrator av
våre mange landsmøter. Det kom
mer derfor ikke som noen overra
skelse for oss, som har hatt den
glede å samarbeide med ham, at
mor Norge nå har utsett ham til
den viktige oppgave som statsråd
for at hans arbeidskraft og inn
sikt skal komme landet til gode i
den vanskelige overgangstiden som
kommer. Vi har alle døve med
oss når vi nå ønsker ham hell og
lykke i sitt arbeid for Norges
framtid. 1,f/.

Som et tidens tegn kommer en
hilsen fra en av våre mange lesere
som ber om å bli orientert i
spørsmålet. Dette er ikke noe
nytt at døvefolket ber om å få
opplysning om hvordan døve skal
få sertifikat. En kan ikke henvise
døve til sjåførskolen eller til de
opplysninger som fåes i boken
ABC for førerprøve, fordi avgjø
relsen om vedkommende døve an
søker skal få sertifikat eller ei be
stemmes av politiet på stedet.

Det er i dette spørsmålet megen
vilkårlighet som spiller inn. Det er
mange døve som har kostet på seg
mange penger for å lære å kjøre
og som har fylt fordringene som
kreves, men allikevel har blitt av
vist av politiet. Det virker derfor
urettferdig at noen skal få, mens
andre like så skikkede blir nektet.

Det er mange døve som har ser
titikat og som ved sin sikre kjø
ring har bevist at døve kan be
troes det store ansvar å kjøre bil.

Det er derfor på sin plass at vi
henleder landsforbundets opp
merksomhet på dette spørsmålet,
så der kan sendes en henstilling til
trafikkmyndighetene om å ut
arbeide nye forskrifter for døves
adgang til å erholde sertifikat,
som kan bli ·ensartet for hele lan
det.

Det må bli slutt med at det er
ansøkerens forbindelser innen po
litiet som er avgjørende om ansøk
ningen skal innvilges eller ei.

La oss få klare bestemmelser
heroIn, - like rett for alle.

Red.

BE""rONGBYGG A-S
INGENIØR OG )~N'I'REPRENØRFORRErI'NING

Sentralbord 4000 - Kristiansand S.
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Personalia
75 år fylte Petra Isaksen, Le

vanger, den 14. juni. Hun er elev
fra Lyngs skole, Trondheim.
Gjennom de mange år har hun
gjort et trofast arbeid hos sin sø
ster som hushjelp der.

Fru Hanna Kirkeberg, Tøns
berg, fyller 70 år 28. september.

Fru Kir-keberg har i mange år
vært et skattet og ivrig medlem av
Vestfold Døveforening. Mange er
de gjøremål hun har hatt innen
foreningen, og vi sender henne i
dagens anledning vår hjerteligste
gratulasjon.

Fru Kirkeberg bor på «Kjelle»,
Tønsberg. N.

80 år.
Vår eldste i Kr.sand Døvefor

ening, skomakermester K. Kristen
sen, fylte 80 år den 27. desember
(3. juledag) Han er født på Ule
foss i Telemark, men han har det
meste av sin tid bodd her i byen,
så han regnes som ekte kristian
sander. Han kom her til byen i
1893 og har vært her siden. Han
gikk på døveskolen her. Han for
teller at skolen lå i Tordenskjolds
gate og at bestyrer av skolen var
herr Zisler. Etter skoleutdannel
sen sio han seg ned her som sko
maker. Han ble gift her med en
døv dame fra Gyland ved Flekke
fjord, men hans kone er død for
flere år siden. Han bor nå hos sin
sønn, hvor han nyter sitt otium.
Han er fremdeles frisk og rask og
er daglig å se blant oss unge. Han
følger daglig med i det som hender
og er meget åndsfrisk. Vi ønsker
ham alle en lang og god livsaften.

Fru Karen Breiteig, Bergen, fyl
ler 60 år mandag den 13. august.
Hennes interesse for foreningen
og døvesaken har holdt seg sterkt
oppe gjennom årene. I syforenin
gen innehar hun en av lederstillin
gene. Hun har vunnet seg mange
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venner over hele landet som sik
kert vil huske henne på 60-års
dagen. Gratulerer!

Skotøyarbeider Kristen Ander
sen, Hamar, fyller 60 år 14. sept.

Berthe Pedersen, Strandgt. 31,
Harstad, fylte 50 år den 11. juli.
Hun er født i Trondenes. 18 år
gammel begynte hun sitt virke
som sydame. Etter utdannelsen
som hun fikk her i Harstad, reiste
hun til Trondheim. Der arbeidet
hun på A. Dahls kåpefabrikk.
Derpå reiste hun til Oslo og ble
ansatt som sydame ved kåpefa
brikken hos Brinch A/S. Så reiste
hun hjem til Harstad, hvor hun
begynte sitt eget syverksted. Har
nå i alt arbeidet i 31 år som sy
dame, og hun er meget,kjent. Hun
er ennå like kjekk og rask og er
fremdeles i arbeid. Det er sikkert
mange som vil gratulere henne på
hennes 50-årsdag.

Hjertelig takk for all oppmerk
somhet på min 80-årsdag.

Anna Wedaa.

Forlovelse er inngått mello~

Beathe Fugestad, Forus st. pr. Sta
vanger, og Magnus Teigen, Odda,
Hardanger.

Forlovelse er inngått 18. april
mellom frk. Edith Ravnanger og
Kjell Andersen Håland, begge
Bergen. H. N.

Forlovelse er inngåt mellom As
laug Rovde, Rovde, Sunnmøre, og
John Vigrestad, Oslo.

Forlovelse er inngått mellom
frøken Karin Myhre og skredder
Anfinn Rofoss, begge Oslo.

Bergens Døveforening kunne
onsdag den 30. mai feire sin 65
årsdag, men på grunn av tiden og
forholdene, og ikke minst på
grunn av rasjoneringen, ble festen
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besluttet utsatt til høsten, da man
håper det vil bringe mange lettel
ser for en fest i stort format.

H. N.

Fru Anna Maria Chronholm av
gikk stille og rolig ved døden den
30. mai 1945, 74 år gammel.

Hun ble begravd 5. juni. Pa
stor Stokke forrettet. Der ble lagt
på kranser fra døve venner i øst
fold, fra døve venner i Halden,
fra døve i og ved Oslo og fra
slekt og venner. Fred med hennes
mInne

Etter begravelsen var det sam
menkomst i hjemmet, hvor pastor
Stokke også holdt andakt.

Frk. Karin Myklebust, Bergen,
avgikk ved døden søndag den 27.
mai 1945 av krupp (difterisk stru
pebetennelse). Hun ble 55 år
gammel. Fred over hennes minne!

Fru Anna Kvinge, Bergen, døde
mandag den 28. mai 1945 kl. 7
morgen av lungebetennelse. Hun
fylte nylig 70 år. 17. mai var
hun ute og så på hovedprosesjo
nen, men i trengselen falt hun i
gaten med den følge at hun fikk
lårbenbrudd. Hun ble innlagt på
sykehus, hvor hun så døde som
ovenfor nevnt av lungebetennelse.
Vi lyser fred over hennes minne!

H. N.

Helgeland Døveforenings
. ferieheim-fond.

Innsamlet vi Peder Kosmo kr. 299,-
-»- vi Anton Drevland » 180,-

]. Sandtorv " 10,-
Marius Mørk 30,-
Olaf Arntsen 50,-

kr. 569,-
Tidligere innkommet se nr.

2 i år » 1090,-

kr. 1659,

Bidrag mottas fremdeles med takk.
For Helgeland Døveforenings feriehjem

Olav Foss,
kasserer.
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M obe7j(w1'etning

Godt utvalg - Hauges gt. 24

Telefon 3158 - Drammen

Man kan ikke komme bort fra
at Frelsesarmeens virksomhet
blant de døve har vært et tvistens
eple i mange år, og det kan være
forståelig nok ut fra det synspunkt
som mange hevder at all virksom
het hvortil de døves navn benyt
tes, også virkelig skal komme de
døve til nytte. Det spørres nå om
nytten' av Frelsesarmeens forkyn
ning av Guds ord, besøk hos døve
og - kaffetilstelninger 0.1. står
i forhold til den fortjeneste Frel
sesarmeen har ved å bruke døve
navnet til utlodninger, basarer,
møter 0.1. Dette vil bli et ube
svart spørsmål så lenge de døve
ingen som helst kontroll har, hver
ken i den ene eller annen retning,
og så lenge ingen slik haes, kan
det slåes fast at uenigheten vil
fortsette, til tross for om man er
religiøst innstilt eller ei. Kunne
ikke Frelsesarmeen la denne gren
av sin virksomhet gå inn som et
ledd i sin helhet, altså uten å ut
basunere døvenavnet i tide og
utide? Da tror jeg mange døve
vil væ~e Frelsesarmeen mer takk
nemlig enn de nå er, for det er
utvilsomt mange døve som ikke
liker at døvenavnet brukes som re
klameobjekt, det være seg i Guds
navn eller annet. Kunne det ikke
være en tanke verd om ikke dette
spørsmål: For eller imot forsøks
vis sattes under avstemning i for
eningene rundt i landet, så man
fikk se hvordan stemningen lå an
i dette spørsmål?

Nr' 6

VII DØV~ l!
«Alt har en årsak, derfor skal

vi døve legge fram påstander som
vi tror er årsaken til de døves
manglende interesse for livsnød
vendige rettigheter i samfunnet.»

Disse manende ord av hr. Schrø
ders foredrag i Oslo Døveforening
22. mars og som er inntatt i «Tegn
og Tale» nr. 4, er fullt påkrevd
og gjeldende. Jeg må her si at
årsaken til at det ikke tidligere er
gjort noe løft dertil, nærmest er
at det ingen leder har vært eller
som ville påta seg å fremme for
slag for å samle døve til felles ak
sjon for sine livsnødvendige ret
tigheter, fordi det alltid ble stolt
på at våre prester skulle ta det
første skritt. Det gleder meg nå
at vi har noen som modig og åpent
appellerer til døve lidelsesfeller å
forene seg i full enstemmig med
program for å løfte oss fra de
uholdbare tilstander som har sve
vet over foreningens åndstilværel
se i lang tid. Håper det er flere
som kan gi en pekepinn til å kom
me ut av uføret.

Anbefaler nå at vi samles om

de ledende krefter vi har og ikke

lar gammelt nag forblinde oss, så

vi mister dem. Det er et stort

offer å arbeide fram de forskjel

lige programsaker vi har, og de

som er valgt trenger full og varm

støtte, så de kan få inspirasjon og

kraft til målene er nådd.

å er snart kretslovene utarbei

det, og så snart reisevanskene er

forbi, blir det første kretsmøte i

Sør-Norge istandbrakt til god

kjennelse av lovene og valg av

kretsstyre, som N. D. L. har å

sanksjonere. Jeg tenker det blir

Oslo Døveforening som tar initia

tivet ti l det første kretsmøte, da

den har det største medlemstall.

Axel Fleischer.
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Døl'enal'nef og
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Freltetarmeen.

Observators innlegg om Frelses
armeen og de døve kommer ikke
som noen overraskelse. Vi døve
har i mange år undret oss over
den måten som døvearbeidet i
Frelsesarmeen er blitt drevet på.
At Frelsesarmeen ser som sin opp
gave å forkynne Kristi ord blant
oss døve, er mottatt med glede og
forståelse. Men når den samme in
stitusjon også driver veldedighet
og driver rhed innsamling av mid
ler til sitt døvearbeid, da kan det
være på sin plass å forlange å få
vite resultatet av det som er gjort
for oss døve. Så vidt vites har
Frelsesarmeens døvearbeid ikke
kunnet framvise noe positivt re
sultat av sitt virke for de døve.
Det er ikke små summer som Frel
sesarmeen har samlet inn år om
annet på sine mange tilstelninger
ved å benytte seg av de døves
vanskjebne. Vi døve vet selv best
hva som trenges for å kunne hjel
pe de mange dårlig stilte døve>
men Frelsesa;meen har alltid gått
sin egen vei når det gjelder hjelpe
arbeidet. Frelsesarmeen hadde vun
net mer aktelse hos oss døve der
som det hadde innledet samarbeid
med døveforeningene når hjelp til
de døve skulle ytes. Men når Frel
sesarmeen ikke selv vil innlede noe
samarbeid med de døve, som de
selv reklamerer med å ville hjelpe,
da får vi ta saken opp på bredt
grunnlag ved å følge «Observa
tor»s forslag om å ta dette spørs
mål opp til drøftelse i foreninge
ne. Det vil være en fordel om
Frelsesarmeen nå da vi går inn i
en ny tid, selv tar dette spørsmål
opp til drøftelse innen sin midte.

Red.

Annonse.
En døv gårdsgutt får plass hos

en døv. Henvendelse Olaus Sol
berg, Etnedal, Valdres,
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De Døves Hus, Stavanger
···l

På bildet ovenfor presenteres
«Døves Hus" i sin nåværende
skikkelse. Og jeg vil herved gi le
serne en orientering om personer
som har hatt med bygget å gjøre
og litt om selve huset og dets for
mål. Huset som er enestående i
sitt slag i Norden, bør omtales og
bli kjent for de døve i dette land.

Det var på generalforsamlingen
31/1 - 1936 at Stavanger Døve
forening enstemmig besluttet å gå
i gang med reisningen av bygnin
gen, som er avbildet ovenfor og
som fikk navnet «Døves Hus».
Før man var kommet så langt, var
det selvsagt nedlagt meget arbeid
før planene kunne bli realisert til
virkelighet. I første rekke av dem
som må nevnes i forbindelse her
med, er Kvinneforeningen, som
ved sitt trofaste arbeid og årvisse
basarer har hjulpet til dette re
sultat. Og det er spørsmål om
huset i det hele tatt ville blitt fer
dig uten deres hjelp. Av enkelt
personer må nevnes pastor H.
Ruud, pastor Anthon Larsen og
pastor M. A. Brekke samt Samson

O. Hauge (døv), hvis arbeid for
sine skjebnefeller er almen kjent
i Stavanger. Det har selvsagt vært
flere som har vist saken sin inter
esse og støtte, men det vil bli for
langt å nevne hver enkelt. At sa
ken fikk slik interesse og støtte,
kommer vel av at arbeidet helt fra
første stund av ble lagt på kriste
lig grunnlag. Især etter at pastor
M. A. Brekke ble fast prest for
de døve i Stavanger og Rogaland,
gikk det økonomiske raskt fram-

Samson O. Hauge

over. Foruten utlodninger etc.
kom det også inn gaver og bidrag
av legatmidler. Dessverre ble ar
beide en del stagnert ved at Døve
foreningen led et stort tap ved
bankkrakkene etter forrige ver
denskrig.

Etter at foreningen hadde fått
sitt første hus, Storhaugveien 10,
ble det for full kraft arbeidet for
å få et gamlehjem for de døve i
Stavanger og Rogaland. Men da
planene for gamlehjemmet skulle
realiseres, ble det etter forslag av
pastor Brekke også omfattet pike
hjem og arbeidsskole, og planene
måtte derfor forandres en del. Det
ble valgt en byggekomite beståen
de av pastor Brekke, P. Gilsvik,
A. E. Carlsen, Torjus Rapeid, fru
Rapeid og fru Gjesteland. Og for
å klare det økonomiske i forbin
delse med oppførelsen av det nye
hus, ble Storhaugveien 10 solgt.
Og høsten 1937 stod huset ferdig.
Innvielsesfesten fant sted 19. sep
tember samme år under stor til
slutning av så vel hørende som
døve. Huset som er på 3 etasjer,
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Pastor M. A. Brekke

kos'tet i alt 156,000 kroner. Dertil
kommer tomten som er gitt av
Stavanger kommune. Tomten er
så stor at om det er nødvendig
kan gå til utvidelse. Selve byg
ningen har en grunnflate på 460
kvm. med i alt 40 store og små
værelser. I 1. etasje er det stort
kjøkken med matbod, vask- og
strykerom, sentralvarme, spisestue,
arbeidsrom og et par beboelsesrom.
I 2. etasje (hovedl:<J.sjen) er det
kirke, stor festsal, døveforening,
kontor- og beboelsesrom. 3. etasje
er forbeholdt gamlehjemmet med
enkeltværelser for enslige, værelser
med sovealkove og tekjøkken for
ektefeller samt kjøkkener for 2-3
som er felles om disse, hvor der er
egne kokeplater, hvor de kan ha
anledning til litt eget stell utenom
de nødvendige måltider. Så en
forstår at huset er meget komfor
tabelt. Med innredning og tomt er
huset taksert til 200,000 kr. Lo
vene for huset er stadfestet av de
partementet og kan vanskelig for
andres. Forsøksvis har det vært
satt i gang arbeidsskole for døve
piker, men dessverre kom krigen
og satte en stopper for det videre
arbeidet. Huset ble av myndig
hetene tatt i bruk som nødhjelp
stasjon. Pikene måtte sendes hjem
og noen av de gamle på landet.

TEGN OG TALE

Men en del fikk lov å bo i 3. eta
sje, men den kan også bli tatt, om
de' finnes nødvcndig. Det er bare
å håpe at ti.den snart blir normal,
slik at de døve i Stavanger for
full kraft går inn for å få en fort
eettclces~kole for piker som er vårt
r,13.1. Men hertil trenges statsstøtte,
fo~' det er ikke å vente at Stavan
Ecr D0veforening skal makte det
21er::e. Følgende er nå huskomi
teen for Døves Hus: P. Gilsvik,
fcn112n!1, pastor Brekke, A. E.
Carlsen og Tormod Rapcid.

Karsten Samuelsen.

Intervju med formannen.
for Døves Hus, PI Gilsvik

Besøkte formannen for Døves
Hus for å få en del opplysninger
fra styret.

- Hvor lenge har du vært for
mann i styret, og fortell litt fra
begynnelsen?

- Jeg ble valgt til formann den
25. mai 1938. Til å begynne med
gjaldt det om å kjøpe inn de nød
vendige ting til huset og å ordne
med leieforhold, ansette husmor
og nødvendig tjenerhjelp. Vi be
gynte også med systue, da det kom
så mange forespørsler fra døve pi
ker om å få bo i Døves Hus og
lære søm. Vi var alt kommet godt
i gang med dette da krigen kom
og de 2 underetasjer av Døves Hus
ble tatt som nødhjelpstasjon for
det sivile luftvern. De døve piker
måtte da reise hjem, og alle gamle
døve som bodde i huset, ble flyt
tet opp i 3. etasje, som vi siden
har brukt som gamlehjem. Kirken
og forsamlingssalen som lå i 2.
etasje, ble også tatt. Vi har dog
heldigvis hatt ett rom i 3. etasje
som er brukt til samlingssted for
døve og hvor pastor Brekke har
holdt gudstjeneste om søndagene.
Vi ble av luftvernet gjort bekjent
med at hvis forholdene gjorde det
nødvendig, måtte styret være for-
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Pastor Anton Larsen

beredt på at alle, både hørende og
døve, fraflyttet også 3. etasje.
Heldigvis har dette ikke vært nød
vendig å gjennomføre hittil, og vi
får håpe at nå da krigen er slutt,
snart kan få disponere over huset
til formål for døve.

- Har du inntrykk av at de
døve er fornøyd med å bo i Døves
Hus?

- Ja, mange er svært takknem
lige, men du vet at det finnes men
nesker som aldri blir tilfreds, og
slike finnes også blant de døve.
Min mening er at de som bor i
Døves Hus har det godt. I van
skelige tider som de vi nå har, da
det er mangel på alt, ville det være
nesten umulig for gamle, svake
døve å skaffe seg det nødvendige
til opphold. I Døves Hus kan de
gå til dekket bord hver dag, og
varme får de på sine værelser fra
sentralanlegget i huset. For tiden
bor det 10 døve, derav noen unge
som er i lære og som har sitt hjem
i byen.

- Har du noe ønske for fram
tiden?

- At vi hurtigst mulig fikk
huset frigitt, så vi kunne gå i gang
med systue og lære opp døve pi
ker, så de fikk lære noe så de ble
selvhjulpne, og ellers skaffe unge
døve et sikkert og godt sted å bo.
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~Lien - TelemarLFra Sfal'anger.
Onsdag 23/5 holdt Stavanger

Døveforening sin årlige general
forsamling iPetri Daghjems loka
ler. Frammøtet måtte sies å være
bra. Pastor Brekke gav først en
liten orientering om «Døves Hus»,
som etter freden var tatt i bruk
av de allierte som militærsykehus.
Men han trodde ikke at det ble så
lenge til at vi døve kunne få ta
huset til eget bruk igjen, så vi
døve her i Stavanger får være tål
modig så lenge. Men det er jo en
glede for oss at vi kan få lov å
betale litt av på gjelden til dem
som har vært med og befridd lan
det. Etter at ett vers av fedre
landssangen var sunget, gikk man
over til å lese opp regnskap for
foreningen og huset. Det ble god
kjent uten bemerkninger. På
grunn av de ekstraordinære for
hold innen døveforeningen ved at
huset ble tatt i bruk til militær
sykehus, ble det etter pastor Brek
kes forslag ikke valgt noe nytt
styre. Da det gamle styret er godt
inne i sakene angående «Døves
Hus», ble det besluttet å holdt.
ekstraordinær generalforsamling
når huset ble tilbakelevert og da
velge det gamle eller eventuelt
nytt styre.

Det ble så opplest en skrivelse
fra Helgeland Døveforening med
søknad om bidrag til feriehjem for
foreningen, og det ble enighet om
å bevilge kr. 75,-. Etter en del
diskusjon om diverse ting, ble så
møtet hevet.

Styret i Døves forening består
nå av: M. A. Brekke, P. Gilsvik,
A. Carlsen, T ..Rapeid (sen.) og
M. K. Samuelsen og H. Rasmus-

hadde søndag 17. juni utflukt til
losjehytten «Fjelly» i Gjerpen.
«Tunghørtes Vel» var innbudt.
Stedet lå ca. 1 times vei fra byen,
og det ble således bare en fin spa
sertur søndags morgen. Flere be
nyttet også sykkel. Ved framkom
sten ble vi mottatt av fru Skifjell
som hadde reist i forveien for å
ordne med kaffekoking. Da det

I

var litt kjølig vær, spiste vi inne.
Etter måltidet var det andagt i

sen som suppleanter. I Døves Hus
av følgende: P, Gilsvik, M. A.
Brekke, A. Carlsen, Halvorsen og
Nygård. Referent.

P. s.
Etter at Døves Hus var blitt

tatt i bruk som sykehus, kom de
døve som bodde der i en litt kje
delig stilling. I begynnelsen fikk
de døve lov til å beholde et par
værelser i huset, men etter at de
militære så seg nødsaget til å ta i
bruk alle disponible rom, ble de
døve nødt til å flytte ut. Og nå
var spørsmålet: Hvor skulle de
flytte hen? Men ved Brekkes ut
merkede initiativ lyktes det å få
leid Forbundshospitset, hvor de
døve nå holder til. Det er å håpe
at dette ikke må vare alt for len
ge. «Ute er bra, men hjemme er
best,» heter det. Og det er jo helt
forklarlig at de døve helst vil bo

sitt eget hus.

Karsten Samuelsen.

Døl'eloreninq.
hytten ved A. Detlesen. - Vi nyt
tet så tiden til å nyte den vakre
utsikten fra hyttens veranda. På
en slette like nedenfor hytten had
de vi leik. Så var det håndball
kamp - herrelag mot damelag.
Det var nå blitt så varmt vær at
vi kunne sitte ute i det grønne, og
vi fikk nå høre et kåseri over
«Fangenskap i Tyskland» ved A.
Wetlesen. - Formannen sammen
kalte så til et medlemsmøte, hvor
man drøftet sommerutflukt med
buss. - Så kom atter kaffen, og
vi lot oss maten smake. Deretter
kom igjen fotballen fram, og den
ne gang ble det fotballkamp. 
Så kom oppbruddets stund, og den
helt igjennom hyggelige utflukt
var avsluttet.

Vi takker fru Skifjell som ord
net med hytten for os.

Sekr.

Skien-Telemark Døveforening

holdt lørdag den 21. april sin ge
neralforsamling i foreningens lo
kale under ledelse av formannen,
herr Øistein Ording. Etter at for
mannen hadde gitt en oversikt
over arbeidsåret 1944, ble regn
skapet lest opp og godkjent. 
Det ble så rettet en takk til for
eningens styremedlemmer, fru Sil
jan og fru Skifjell, for deres ar
beid, likeledes til fru Wetlesen for
hennes arbeid i foreningen som
husmor.

Det ble så foretatt valg. Styret
ble gjenvalgt. Formann Øistein
Ording, viseformann fru Skifjell

I Døves Hus møter de alltid for
ståelse og venner, så de slipper en
somheten, som ofte tynger de dø
ve, særlig de som bor ensomt ute
på landet.

Karsten Samuelsen.

Verktøifabrikken
P. Frøstru p Næss - Viksfjord

Framstilling av verktøy, samt fabrikasjon av masseartikler.

Tlf. Fjølling 83
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Fred ri ksta d

Fred'I'ikstad Blikk-
&; Metallvare/al!1'ikk

FlafJq~ei.ning.Jaqen,

UatJen 12. 1945•mal
overalt. Smilende ansikter, tin
drende øyne. Utålmodig ser man
oppetter Storgaten. Guttemusik
ken skulle snart være her, avmar
sjen fra Middelskolen skulle ha
vært for en stund siden. En tropp
norske soldater skal overta fest
ningen og heise det norske flagg
på «Dronningen».

Det er ofte vanskelig for en som
ikke har høreevnen å få vite i rett
tid det som vil hende. En time
før fikk jeg greie på flaggheisnin
gen. Avsted til hjemmestyrkenes
kontor på røde rappen. Kjente
fjes overalt. Håkon blid som van
lig. Passerseddel? Kom an! Etter
en del parlamentering og løping
hit og dit, får jeg papiret aven
annen kjenning. Jeg representerer
døvepressen.

Best å komme seg opp i festnin
gen i god tid. Veien om Borger
skansen. Tyskerne hadde forlatt
festningen i går kveld, de hadde
fått 24 timer til å gjøre seg ferdige
og dra. Veivisere og skilt var ennå
ikke blitt fjernet. Uvant var det
å gå opp de bratte festningsbak
kene.

Fantes noen skjønnere tid til å
feire frihetsdagene? Nei! Alt var
kledd til fest. Bakkene friske og
lysegrønne, her og der lyste løve
tannblomster og andre blomster
opp. Bjørketrærne stod der så fa
gre å se til. Luften ren og klar.
Byen der nede flagg- og menne
skesmykket. For første gang på 5

For en forunderlig vakker vår
dag! Aldri så jeg landet fagrere.
Alt åndet og levet. Solen lyste og
varmet fra en skyfri himmel, en
mild bris strøk henover sjø og
land, kruset så vidt vannet, bøl
get det nyss friskgrønne utsprung
ne løv. Det åndet fred over lan
det, det var som om man følte at
nå var frihetstiden inne, nå fan
tes det ikke fiender her.

I dag skal det norsk!: splittflagg
igjen vaie over Dronningens ba
stion på Fredriksten festning. På
slaget 12 skal flagget gå til topps.
Det strømmer varmt gjennom en,
gleden over at Norge atter er et
fritt land. Man behøver ikke len
ger hviske og tiske, men snakke
fritt og utvungent. Gestapo og
Grini står ikke lenger skremmende
bak.

Flaggene vaier i brisen, friskt
og festlig. Både det norske flagg
og byens flagg med mannen i rust
ning på blå bunn. Festkledde men
nesker samler seg langs hele byens
hovedgate - Storgaten. Flagg,
vimpler, sløyfer og dusker sees

Døveforenings arbeidsutvalg å ta
under overveielse å arbeide med
denne saken, og jeg anbefaler at
Herman Jansen tilkalles til konfe
ranse derom og eventuelt tiltrer
komiteen (utvalget) som medlem.

Likeledes mener jeg at det på
kommende kretsmøte i Oslo fram
settes en forordning om at Legat
ordning for døve tilsettes aven
statsbetjent ved siden av vår døve
prest, herr Stokke, istedenfor Th.
Strømme, så der haes full kon
troll over våre døves legater. Og
som N. D. L. får å fremme.

A. Fl.

og kasserer fru Siljan. - Det ble
besluttet å foreta valg på sekre
tær, således at foreningens styre
fra nå av skulle bestå av 4 med
lemmer. Til sekretær valgtes Adolf
Wetlesen. Det ble så foreslått at
sekretæren tillike ble referent til
«Tegn og Tale". Til festkomite
valgtes fru Skifjell. Til turkomite
valgtes fru Siljan. Til suppleanter
valgtes frk. Ruth Rød, 1ste sup
pleant (gjenvalg), til 2nen sup
pleant Hans Smukkestad. For
mannen oppmuntret til å gå ak
tivt inn for forberedelsen til for
eningens 25-års jubileumsfest 13.
februar 1946. Det ble nevnt om
å få reist en liten hytte. Vi håper
det ikke lar lenge vente på seg.
Det ble så foretatt en utlodning,
og så kom kaffen. Vi hygget oss
så i festlig samvær. Den hyggelige
generalforsamling ble så avsluttet
med andakt av sekretæren.

Sekr.

På det tredje døves nordiske
kongess i 1924 i Trondheim fram
satte Herman Jansen et foredrags
ernne om hvorledes hørende folk
skal tale med døve, slik at de
døve lettforståelig kan tyde talen
ved å se på munnleppene. Her
.man Jansen mente det var en vik
tig sak, og la i sitt forslag nød
vendigheten at det trykkes i al
manakker og i folkeskolebøkene,
så folk og skoleelever som har in
teresse av å kunne tale forståelig
med døve, kunne studere fram
gangsmåten. Denne sak er blitt
lagt til side med en del andre sa
ker som jeg tidligere har fram
holdt og som nå i fredstiden på
kommende kretsrnøter og N. D.'s
landsforbundsmøte kan få sin løs
ning til å gjelde som de døves ab
solutte krav til statsmyndighetene.

Nå, det måtte en forberedende
komite til å utforme kravene og
deres gyldighet. Henstiller til Oslo
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år fikk man det kjente kringsjå
fra festningen, vidt utsyn til alle
kanter. Fjorden blinkende, Sve
rige på den andre siden av Idde
fjorden, nede i byen små menne
sker og tette folkemasser ved tor
get, oppover Storgaten, over broen
og videre oppover til forbi Buste
rudparken.

Ved inngangen til, Fredriksten
indre festning står to soldater og
kontrollerer at bare de som har
passerseddel kommer inn. Godt at
jeg skaffet meg min.

På «Dronningen» er det kom
met noen få innbudte. Høytidelig
heten skal kringkastes og et par
telefonmontører er i virksomhet.
Alt er klart, snart er alle samlet,
og forventningsfulle hører en gut
temusikkorps, soldater, kvinnelig
mannlig sanitet og hjemmevem
styrker nærme seg nede i bakkene.
Og der kommer de! Guttemu
sikken først, dernest soldater som
er vendt hjem fra Sverige i fullt
krigsutstyr, så lottene, en tropp av
hjemmevernstyrkene og sist mann
lig sanitet. De marsjerer opp i en
firkant om flaggstangen. Byens
fungerende borgermester og ordfø
rer og herredene Berg og Idds ord
førere er også til stede. Dertil en
del av det tidligere formannskap
og spesielt innbudte.

Etter at flere taler er blitt holdt
og musikken spilt, kommer det
høytidelige øyeblikk da .flagget
langsomt blir heist, vinden folder
det ut, og med sine vårfriske far
ger går det flagrende til tOpps.
Under dette må jeg se på ansikte
ne rundt om: Bevegede åsyn over
alt, tindrende øyne. Norges «5 års
istid» er forbi, isen tiner, det dryp
per og renner, utenom en og innen
i en; det er vår i naturen, det er
vår i våre hjerter og sinn. Kref
tene vokser i en. Gode krefter
som det er behov for i den byg
gende tid som kommer.

«Fedrelandet venter at hver
mann og kvinne gjør sin plikt.»

Y. W.A.
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Dårtut:nerin9
i 'sjakk 1945.

Klasse A: 1) Kåre Jacobsen,
2) Haakon Karlsen.

Klasse B: 1) Otto Schrøder.
Klasse C: 1) Harald Mevik,

2) Harry Eriksen, 3) Wilhelm
Schrøder, 4) Reidar Mathisen, 5)
Olaf Kristiansen. Johan Solbø

. .
oppmuntrmgspremie.

Lyn-sjakk våren 1945.
Klasse A: 1) J. Maureniuson,

2)K. Jacobsen.
Klasse B: 1) Ragnar Fauske,

2) Fritjof Hansen.
Klasse C: 1) Otto Schrøder, 2)

Olaf Kristiansen, 3) Harald Me
vik, 4) R. Nordsveen, 5) Harry
Eriksen, 6) Alfred Torp.

Beretning om vårtumeringen.

Det var dårlig deltagelse, særlig
i A-klassen, og vi savnet flere
dyktige spillere. Kåre Jacobsen
vant lett med 2 spillere uten
kamp.

Otto Schrøder blir farlig til ne
ste år og blir vel champion i A
klassen.

Harald Mevik vant overrasken
de tross Harry Eriksens sterke
spill. Ottos bror Wilhelm tok 3.
premie. Godt gjort! Vår kjente
idrettsmann Reidar Mathiesen
fikk 4. premie. Vår formann Olaf
Kristiansen besatte 5. plassen og
var skuffet.

Beretning om lyn-sjakk.

Vår gamle kjente sjakktraver
Maureniuson vant 1. premie som
ventet, og han hadde gode anlegg
for lynsjakk. Bare han får god
trening, blir han farlig.

Ragnar Fauske vant overrasken
de på tross av at Fritjof Hansen
var favoritt i denne klassen.

Otto Schrøder spilte i C-klas
sen og spilte for første gang i lyn
sjakk og vant overlegent.

Mevik, sjakktraver, får vel

Nr. 6

BiJrag ul Tegn og Tale
Ira Rri§tilln~anJ 5..
Fredag den 2. mars kl. 19 ble

vårt årsmøte i Kr.sand Døvefor
ening holdt. Den ble holdt hos vår
formann, M. Hansen. Regnskapet
ble opplest og godtatt. Deretter
var det valg. Vår gamle formann.
M. Hansen, ble gjenvalgt med 15
stemmer. Styret består a'i: For
mann 11. Hansen, viseformann A.
Haaland, kasserer O. Wollesfjord,
styremedlemmer Arne Birkenes og
Joh. Dyrstad. Revisorer: A. Haa
land og Haldis Birkeland. Fest
komite: Frk. Martha Hansen, fru
Olga Hansen samt de døve damer
og 1. Engebretsen, Rolf Pedersen
og Nils Brådiand. Bladstyret be
står av redaktør H. Birkenes og
Mabel Birkenes.

Det kan opplyses at vår for
mann, M. Hansen, nå har sittet
som formann i ca. 20 år.

Etterpå hadde vi kameratslig
samvær med kaffe og mat. M.
Hansen og sekretær A. Haaland
talte for oss. Det var en hyggelig'
aften.

Kr.sand S., den 17/4 - 45.

Nils G. Brådland,
referent.

Lørdag den 6. januar ble festen
for de døve i Kr.sand S. holdt i
Blåkors-Iokalet. Det var vår alles
venn, formann M. Hansen, som
tross krigstider hadde fått stelt fe
sten i stand. Alle dø've i byen og
distriktet hadde fått skriftlig inn
bydelse, og da formannen åpnet
festen og ønsket oss hjertelig vel
kommen, var den lille sal fylt av
både hørende og døve. Vi fikk
servert lapskaus kl. 18. Hvordan .

mange premier framover. Lur
rev.

Nordsveen plaserte seg som nr.
4 og Harry Eriksen som nr. 5.
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Etter fem lange år dukker atter
sportens utøvere fram og, tar lan
dets sportsplasser i besiddelse.
Fulle av mot og energi går de inn

. for å gjenreise landets idrettsliv
og bringe det opp til samme høye
nivå som vi hadde før krigens
døde hånd la seg over det.

Det er en lang vei å gå før vi
kommer så langt, og den veien
heter samarbeid. Norges to idretts
forbund har nå innsett at den ene
ste mulige løsning på denne man
geårige striden, var å gå sammen
om den store oppgaven å gjenreise
idrettslivet i Norge.

Det tjener de to forbunds ledere
til ære at de var seg sitt ansvar
bevisst overfor landets ungdom
som nå som aldri før kan hengi
seg til de gleder som sporten gir.

formannen hadde klart å skaffe
det som skulle til, er ufattelig.
Men godt smakte den, da den var
som i de gode, gamle dager. Un
derholdning og gang rundt jule
treet hadde vi vekselvis Og san
nelig hadde vi ikke besøk av jule
nissen også. Alle fikk vi vår pak
ke. Etterpå fikk vi servert kaffe.
På slutten hadde vi besøk av se
kretær Tom Olsen, som har vært
misjonær j Afrika i mange år. Li
keledes av landssekretær Arne
Larsen. Begge talte og fortalte om
Jesus. Da festen var slutt, var vi
alle enige om at vi hadde hatt det
strålende, og som vi på det hjer
teligste vil takke vår formann for.

Ekteskap er inngått lørdag den
17. mars av jernbanefyrbøter Finn
Hansen, Kr.sand S., sønn av for
mann M. Hansen i Kr.sand Døve
forening, og Inger Marie Larsen,
Randesund. Begge er medlemmer
av døveforeningen.

Hvordan er stillingen i dag in
nen våre egne idrettskretser? Det
er naturlig at dette spørsmål rei
ser seg. Døveidretten har liksom
alt annet ligget nede i okkupa
sjonstiden, men nå er tiden inne
til å ta fatt igjen.

Nå er det altså spørsmål om
våre idrettsledere har forstått ti
dens krav om samarbeid, eller om
det fremdeles skal dures i vei med
den gamle leksa. Når en under
søker forholdene innen de døves
idrettsverden, så får en inntrykk
av at det er fellesferie over hele
linjen. Hva kan det komme av?
Derimot er interessen for fotball
stor blant de døve, og det må sies
til fotballklubbens ros at de hen
ger i som lyktetennere for å holde
interessen oppe ved stadig å være
på farten med trening og kamper.

Det er rimelig at ungdomslaget
med liv og sjel går inn for å be
vise at fotball også passer som
sportsgren for døve, men det er
spørsmål om den ikke på annen
måte river ned like mye som den
bygger opp.

Dette må ikke oppfattes som et
bønnskrift til fordel for friidret
ten eller andre sportsgrener, men
det kan være på. sin plass å fram
komme med noen betraktninger
om det arbeid som fra ledelsen i
begge klubber drives for å opp
arbeide interessen for sport blant
de døve.

Som forholdene var før krigen,
ble det nærmest en konkurranse
mellom klubbene om å raske sam
men så mange medlemmer som
mulig for å ha et fullt kartotek å
framvise. Dette var jo et meget
utbredt foreteelse i de hørendes
klubber også, gud bedre, men når
det gjelder så små forhold som
dem vi har i vår idrett~leir, kan
en tenke seg hva dette gjennom
årene har medført av krangel og
uvennskap.

At dette ikke har virket stimu
lerende på vårt idrettsliv, kan en-

hver tenke seg som har noe a ten
ke med.

Når disse to klubbene hver på
sin kant agiterer og fisker med
lemmer ved å rose de sportsgrener
de har på programmet opp i sky
ene, uten å ta tilbørlig hensyn til
om vedkommende er skikket for
den sportsgren eller ei, da er vi i
vår fulle rett når vi påstår at vårt
idrettsliv har kommet inn i en
blindgate.

I sin vorden var idrettsforenin
gen en turnforening, uvisst av
hvilken grunn ble den nedlagt.
Det ville være en stor fordel om
denne øvelsen atter kunne få den
plass på klubbenes program som
den fortjener.

Dersom det endelig engang kan
bli noe effektivt samarbeid mel
lom våre to klubber, en legal sam
menslutning er vel for mye å hå
pe på, da vil undertegnede fram
komme med følgende forslag:

Det opptas strqks turn og gym
nastikk på programmet. Ungdom
men skal ved effektiv og grundig
opplysning gjøres bekjent med den
grunnleggende betydning turn og
gymnastikk har for all idrett.

Ved instruksjon og veiledning
vil ungdommens interesse for sport
bli godt underbygget, idet en da
gir dem forståelse av hvor meget
det har å si at fysikken er i or
den, likeledes at uten en vel ab
balansert kropp nytter det ikke å
drive det til noe i idrettens ver
den.

Det vil da bli ledernes oppgave
nøye å følge hver enkelt med råd
og veiledning, så vedkommendes
spesielle egenskaper kommer fram.
Der som lederen virkelig går inn
for sin jobb og har den fornødne
erfaring som kreves, kan han rett
lede vedkommende om hvilken
sportsgren som passer best.

Det er ikke interessen for en
sportsgren som er avgjørende for
å nå til topps i den. Det avhen
ger av om vedkommende er fysisk
skikket til det. Det vil derfor
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Send meiiratls Ol franko skoleplanen

Karl Johan. It. 8. OSLO, Tlf. U33.

Kom til den hvitmalte kirke,
o I
a, kom til Guds fredlyste hus.

Enn lyder så titt i mitt øre

klokkeklemtet og granenes sus.

[KOM 'irlll
D~rN1 IHlVII'irMAl'ir~ IKII~IK~

Jeg minnes en kirke der hjemme

så fredfull i granenes ly.

Fra tårnet lød klokkenes stemme

og kalte på land og på by.

ropa? Hvem brakte den hit først?

3. Hvem har konstruert det
første brukbare dampskipet? Hvor
lenge siden?

4. Hvem har laget det første
brukbare lokomotivet?

5. Hva heter hovedstaden på
Island?

6. Vet De hva en geysir er?

7. Hva heter de to store vul-
kanene i Italia?

8. Hva heter det høyeste fjellet
Europa? Hvor høyt er det?

9. Ligger Nordkapp på fast
landet eller på en øy?

10. Hva er en bumerang?

Omkved.

Den fredfulle hvitmalte kirke

står klart i mitt sinn prentet inn.

Den høynede hverdagens virke

og stemte til andakt mitt sinn.

Ved kirken der hjemme nå hviler

så mange som var meg så kjær.

Med tårevått øye jeg smiler

ved tanken på dem som er der.

En gang når mitt øye skal briste

og hjertet opphører å slå, -

jeg ønsker at også min kiste

en plass der ved kirken skal få.

Ta det alvorlig og skriv
ned svarene på et ark som
De så sammenlikner med
de riktige svarene bakerst i
bladet.

svare på ~isse spørsmålene.

Ran be

::-

1. Hvem har funnet opp bok
trykkerkunsten? Hvor gammel er
denne oppfinnelsen?

2. Hvor lenge er det 'siden po
teten for første gang kom til Eu-

dette innlegget kan føre til at våre
klubbstyrer tar saken opp til vel
villig overveielse, så stiller vi gjer
ne spalteplass til disposisjon for
en saklig diskusjon om dette emne.
Vi håper at også andre som vil gi
et besyv med i laget, vil holde seg
fremme. Waieland.

Vi bringer her verdensrekorde
ne i friidrett pr. 1. juli 1945, så
nå kan dere sammenlikne med de
res egne resultater.

100 m: Jesse Owens, USA 10,2
200 » Jesse Owens, USA 20.2
400 " Harbig, Tyskland 46,0
800 » Harbig, Tyskland 1,46,6

1500 » Gunder Hagg, Sverige 3,43
2000 » Gunder Hagg, Sverige 5,11,8
3000 » Gunder Hagg, Sverige 8,01,2
5000 » Gunder Hagg, Sverige 13,58,2

10000 " Viljo Heino, Finn!. .. 29,35,4
1 times løp: Paavo Nurmi,

Finland 19210 meter
110 m hekk: Forest Town, USA 13,7
400 m hekk: Glen Hardin, USA 50,0
4XI00 m: USA 39,8
4 X 400 m: USA 3,08,2
4X1500 m: Sverige 15,42,0
Kulestøt: Jack Torrance, USA 17,40
Diskos: Consolino, Italia 53,34
Spyd: Nikkanen, Finnland 78,70
Slegge: Blask, Tyskland 59,0
Lengdespr.: Jesse Owens, USA 8,13

» uten tilløp: Osborne, USA 3,47
Høydesprang: L. Steers, USA.. 2,11

" uten tilløp: Every, USA. . 1,67
Tresteg: Tajima, Japan 16,00
Stavsprang: Warmerdam, USA 4,77
lO-kamp: Glen Morris, USA .. 7900 p.

Nayn ..

Adresse .
(Klipp Ut. Sendes I åpen konv. f. 7 .. re)

i den hegre skolen og handels~kolen stil
les til Deres disposisjon gjennom vir
brevskole. Økonomisk stenad i form"
av moderasjon for evnerik. ungdom. Les
om dette i vår skoleplan.
Full.t. handeli.kole (m. rrvisorkurs)
Moderne språkskole (norsk. tysk, en ..
lelsk, fransk, latin - direkte metode)
Fullst. realskole ol nmnas
Skole for ferdilheufal (regn. m. m.)
Skole for journali.tikk Ol forfatter
tekn Ild< (med et prakt. tekn. grunnkurs)
Merk Ol.å H/B· skolen for kombinert
muntlig underv. og brevskoleundervisn.
forlang vår orientering.

HEIMENS
BREVSKOLE

~ GRUNNLAGT 1939

o

20 ARS ERfARIN(j

være meget vunnet om ungdom
men kunne få en rettledning, så
de ikke kastet bort sin interesse
og krefter til ingen i nytt i sports
grener hvor de var fysisk handi
capet.

Ved gjenopptagelse av turn og
gymnastikk tror jeg at tilslutnin
gen til den vil vise seg å være et
middel til å få mer allsidighet
over vårt sportsliv, samtidig som
vi andre dødelige fikk en sjanse
til å være med å rette opp litt på
våre jordiske hylstere, som nok
kan trenge det etter å ha gått for
lut og kaldt vann i fem år.

Den tiden er forlengst forbi,
da skautrollet med sin rå ur
kraft alene kunne hevde seg. I
dag er det andre faktorer enn det
som teller. Se på de resultater
som er oppnådd av toppmenn in
nen de forskjellige sportsgrener i
de siste ti år. Det er en av de
mange beviser på at for å nå til
topps, må en kjenne sin kropp og
vite hva den kan yte. Dersom
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Det er iår 100 år siden Norges store frihetsskald døde.

Den 12. juli i år var det 100
år siden Henrik Wergeland døde
- og dagen ble feiret som det seg
hør og bør for den folkekjæreste
dikter som noen gang har levd i
Norge.

Det er noe symbolsk i at vi
skulle feire 100-årsdagen for hans
død nettopp da vi opplevde vårt
fedrelands gjenreisning fra frem
med åk. «Han er elsket som nep
ne noen av våre store menn», sa
dr. phil. Sandvik ved minnehøyti
ddigheten i Oslo i Trefoldighets
kirken.

Og la oss tenke et øyeblikk
over hva det har å bety at vi har
hatt et åndens sendebud som han.
Det er en gave i de rolige tider,
det styrker oss å ha et eksempel
i vårt arbeid, men enda mer får
det å bety i ulvetider som dem vi
i fem år har opplevd. De ord om
friheten Wergeland har uttalt, har
brent seg inn i hvert norsk hjerte.
«Hvor trives noget godt og skjønt
og stort i tvang? Skal sandhed
ikkun straale i eget hjerte inde
lukt? Løgnen kun sekunden vin
der, intet sandhedsord forsvinder.
Som Stefanus mellem stene maa
du staa om selv alene.» Sammen
med hans strålende eksempel ble
denne forkynnelse av friheten og
brorskapstanken en kraft til selv
fornektelse og hjelpsomhet. Or
dene om sønnetølelsen overfor den
kjære mor Norge ble et av de bud
som lot våre unge og mange av

B. HEIDE

de eldre blant oss glemme oss selv
og ofre alt, selv livet, for vårt
land. Det er jo mange av åndens
menn i vårt samfunn å takke.
Wergeland fikk et herlig følge,
men han var den første og den
største av dem. Når vi i dag tak
ker Gud for denne gave til det
norske folk, vil vi tenke på det
bibelens ord: «De skal hvile fra
sin møye, men deres gjerninger føl
ger med dem.»

Henrik W ~rgeland var født i
Kristiansand 1808, og han ble alt
så bare 37 år gammel.

Far hans var den kjente eids
voldsmannen, presten Nicolai
Wergeland. Også Henrik skulle
bli prest. Han tok teologisk em
betseksamen i 1829. Men han fikk
aldri noe prestembete. Hans ung
domsliv var kanskje noe' vilt og
ustyrlig; det var lett å finne noe
å utsette på denne impulsive,
varmblodige, unge mannen, og så
skulle han som er blitt den største
folkeforkynder vårt land har hatt,
nektes å få den prekestol hvorfra
hans ånd skulle lyse.

Men til gjengjeld har han i sin
diktning skapt seg en prekestol
som ingen kunne ta fra ham.
Intet menneskelig var fremmed
for Henrik Wergeland, «denne fe
drelandets trofaste elsker, frihe
tens fryktløse ridder og de små
og fattiges varmhjertede venn».
Utrettelig virket han for de små

i samfunnet - ikke minst gjen
nom sine småskrifter som han kal
te «For Almuen», gjennom sitt ar
beid for å grunne folkeboksam'1in
ger og gjennom gripende dikt som
«Fattigfolks barn». At hari stod
midt oppe i den politiske strid i
sin samtid, sier seg selv. Friheten
var en del av hans religion, og
han stod på ytterste venstre fløy
i kampen mot det danske språk
og svensk politikk - og for den
demokratiske bondereisingen.

Småfolk kunne ikke alltid følge
med i hans høytflyvende diktning,
men de hadde et sikkert instinkt.
Denne dikteren var deres mann.
Han var deres venn gjennom liv
og død. Wergelands hovedverk
«Skabelsen, Mennesket ~g Mesias»
var en lukket bok for dem som
for så mange andre i dette land.
Men de visste likevel' at denne
dikteren som i sin siste levetid
møtte så mye uforstand og ringe
akt fra de store i samfunnet, var
en av de genier hvis minne vil
leve fram gjennom tidene.

Da han var blitt alvorlig syk
og døden nærmet seg, fikk han
det største bevis en dikter kan få
på den plass han hadde vunnet i
folkets hjerte.

Den 11. juli om aftenen og nat
ten, forteller en samtidig, var plas
sen utenfor hans hus oppfylt av
engstelig ventende menneskemasser'.
Tidlig om morgenen neste dag var
gården full av folk som ville ta
en siste avskjed med den henso
vende. Mange' gikk hjem etter
sine barn og løftet dem opp for
at de skulle se ham. Det var alt
levendes venn de små barn skulle
få et siste glimt av.

KRISTIAl'"SUND N.

Fryseri, og Klippfi,kanlegg - Røkeri - Salteri - Alle sorter fiskeprodukter for eksport

Innenlandsk forbruk: Hvalkjøtt - Agnsild og revemat.
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På en plass for seg i Werge
lands diktning og liv står hans
kamp for jødenes menneskerettig
heter. Vi som nettopp har opp
levd den frykteligste av alle jøde
forfølgelser og jødemishandlinger
i historien, forstår rekkevidden og
betydningen av denne hans kamp.
Og jødene selv, som reiste ham et
minnesmerke på graven hans, har
Wergeland levende i tankene i
dag.

Det kan passe å slutte her med
den vakre minn·etalen som en av
jødenes egne representanter, lek
tor Oscar Mendelsohn, holdt ved
Wergelands grav på Vår Frelsers
gravlund lOa-årsdagen etter dik
terens død.

- Atter er dagen kommet da
norske jøder kan møte fra~'n ved
Wergelands grav og hylle hans
navn. Og norske jøder kan atter
med løftet panne stå opp og gi
uttrykk for sin samhørighetsfølel
se med land og folk og norsk kul
tur. Atter kan vi norske jøder
sammen med våre øvrige lands
menn beluanse monumentet og gi
uttrykk for vår inderlige takk
nemlighet overfor dikteren og
mennesket Henrik Wergeland.
Denn takknemlighetsfølelse har
aldri grepet oss dypere enn på
Norges nasjonaldag. Inderligere
følte vi oss aldri knyttet til landet
enn når vi en maimorgen stod ved
hans grav, han som var den utret
telige kjemper for menneskets og
borgerens frihet og rett. Brått ble
det slutt med denne vakre sere
moni. Halvparten av jødene i
Norge søkte over Kjølen, men selv
i vår flyktningetilværelse har
Wergeland fulgt oss. Med stolthet
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har vi følt at han er vår,' han er
norsk.

Der var intet så smått at hans
hjerte ikke fattet det. Vi hadde
ik:ke så meget litteratur i mitt
barndom"hjem, men Wergeland
hadde vi. Han fantes i prakt
utgave side om side med Grunn
loven oversatt til hebraisk. Vi
følte at Wergeland og Grunnlo
ven, Wergeland og jødene hørte
,ammen. Vi leste ham, mens vi
ennå var så unge at vi ikke for
stod ham, men hva gjorde det når
vi elsket ham?

Han elsket Grunnloven, men
han elsket ikke siste passus i dens
paragraf 2, passusen om at jøder
ikke skulle ha adgang til landet.
Og han ofret meget av sine kref
ter det siste året han levde, i ar
beidet for å fjerne denne skam
plett på dem~luatiet. At Norge
opphevde denne passus i paragraf
2, er prøvesteinen på ektheten i
det norske demokrati.

Høyere enn noen annen genera
sjon forstår vi i dag å vurdere
Wergelarids kamp for menneske
verdet og for sannheten. Måtte
hans ånd alltid leve i det norske
folk, slik at der her i landet alltid
vil finnes folk som forener sunn
patriotisme med forståelsen for
alle som lider vondt.

Sommeren 1942 gikk. jeg ofte
forbi denne graven, og jeg tenkte:
dette skjer i Norge, i ditt land,
Henrik Wergeland, med den frie
forfatning. Jeg tenkte på den 17.
mai da Norge atter skulle være
fritt, og jeg så for meg 17. mai
1945. Da skulle vi vel atter fritt
kunne hylle og takke deg.

Dagen i dag er en strålende
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dag, en gledens dag, men også en
vemodets. Kretsen av jøder som
er møtt fram, er ikke lenger full
tallig. Mange av våre kjære er her
ikke. Det er tungt. Men her kan
vi bare håpe og lite på at din ånd
og ditt eksempel skal gi oss styr
ke. Hva enten vi kaller oss krist
ne eller jøder, hva enten vi er
mange eller få, må vi sanne at det
som gjør livet verd å leve, er at
vi blir besjelet av Wergelands
ideali me og at vi viser den sam
me evne og vilje til hengivenhet
og trofasthet mot idealene som
han. Måtte Wergelands tanker
alltid være levende i det norske
folk.

Henrik Wergeland
hjemme på Eidsvoll

prestegård.

Hans søster Camilla
C o Il ett forteller i sin
bok «l de lange netter»
om broren:

Henrik bodde hjemme på et
værelse som hette «Grevens kam
men>. Så ble det kalt fordi det i
fjern fortid hadde bodd en halvt
forrykt adelsmann der som hadde
kost i huset. Det var stort og
skummelt, og de sa det spøkte der.
Det kan nå være som det vil, men
det er ikke sannsynlig at det var
tilfelle så lenge Henrik hadde slått
opp sitt paulun der inne. Jeg skul
le gjerne vite hva slags spøkelse
som hadde hatt mot til å slå seg
ned der. Henriks lidenskapelige
kjærlighet til naturen og det na
turlige hadde her utfoldet seg con

Magnor mek. Verksted Østbanernes Forbruksforening A. T. Melland - Kongsvinger
Telefon 5861 Kongsvinger - Telefon 4240 Ga rveri - Lær og seletøy

Godt assortert i kolonial og skotøy
Innkjøp av huder og skinn

Alle slags reparasjoner utføres
Telefon 4276
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amore. Alle tenkelige produkter
fra dens tre riker som på noen
måte kunne få plass i et menne
skelig beboelsesrom, kunne en
vente å finne her, noe til pryd,
annet som surrogater for de al
minnelige brukbare ting. Århun
drers oppfinnelser og framskritt
var spilt på ham som bare elsket

. tingene i rå form og foretrakk
dem slik langt for det fullkomne
og bekvemme. En barkstol stod
foran hans bord, en tiurfjær tjente
som penn, om blekkhuset var na
turlig - kunstig, mener jeg, og
ikke kunstig - naturlig -, hu
sker jeg ikke. Utenfor vinduet en
vindharpe, i en krok et kranium,
som en blomstrende nypetornbusk
raget opp over. En visste ikke om·
en var kommet inn i et naturalie
kabinett, en eneboers hule eller en
heksernesters laboratorium. Veg
ger, murer og dørgesimser bar også
spor av hans fantastiske kunst
sans. På muren hadde han malt
en legernstor, dansende neger, som

.siktet til et sagn om at negrene
tror de kommer tilbake til sitt fe
dreland når de syngende og dan
sende styrter seg i flammene. Bøn
dene korset seg når de kom inn,
de trodde naturligvis at de så den
skinnbarlige selv. Midt på veg-

50 år
FRU A. BACKERS SAFTER

A. Backers Saftforretning, Drammen

Hvor trives noe godt og skjønt
og stort i tvang?
[(vel engen - gresset blir ei grønt;
bind ørnen, dør den på sin pynt;
stans kilden, som med sang begynt
har raskt sin gang,
og den en giftig sump vil bli.
Naturen hater sterk og fri
all tvang.

Kan åndens kilder, tankens flukt
da tåle tvang?
Skal sannhet ikkun stråle smukt
i eget hjerte innelukt,
som jamrende Aladdins frukt
i hulen trang?
Nei, presse, løft din sterke arm,
befri all verden i din harm
fra tvang!

H en rik W e r g e l and.

gen hang et kolossalt eksemplar
av Grunnloven, bevoktet av to
jctteskikkel er i døledrakt med
biler og økser. Dyreriket var og
så representert mangfoldig. Fug
lcr flagret løse omkring, fisker og
levende snoger i glass. «Beila» lå

PLATEFABRI KKEN BYGG

Drammen - Telefon 4918

på en puten; den hadde et forgylt
halsbånd med denne innskriften:

«Er du lydig og klok og from,
så skal du hete Bella;
men er du lumsk og bisk og dum,
så skal du hete Hella.»

(Hella var et spottenavn som
motstandere av «Den Constitutio
nelle» hadde satt på dette blad.)
- Ikke må jeg glemme hans ynd
ling, den gamle kanin, som enøyd,
trebeint, fiolblå og fin» hinket
gemyttlig omkring mellom mose,
steiner og friske lauvbusker. På
bordet raget en uhyre kvast av
ville vekster og blomster opp av
et gammelt drikkehorn, og her
satr han, visselig selv selsomste na
turprodukt, av skogens ville, yp
pige vekst, liflig i sin art, vandre
rens glede så lenge den beholder
sin plass, men som bare forstyrrer
og virker forstyrrende når den blir
rykket bort fra denne sin sfære,
skal tjene realiteten og bli et om
bare måtelig redskap i dens tjene
ste.

Akk, nå vet jeg det, disse år
var de lykkeligste for oss alle. I
denne periode av sitt liv tilhørte
han oss ennå, og jeg tør legge til:
også meg tilhørte han. Han holdt
av meg den gangen, og han la det
for dagen på sin vis, jeg kan ikke

I.

La ndbru ks maski nforretn ing

Drammen - Sentralbord 4880
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Kongsberg-gutten, oberstløyt
nant Wilhelm Hassel, forteller et
ter sin hjemkomst til «Lågendals
posten» om sine inntykk fra sin
diplomattid i Sovjetsamveldet:

Den 23. februar 1943 - på den
røde armes festdag - var det stor
mottagelse i den røde armes klubb
lokaler i Kuibysjev. Det var en
strålende fest som stod i optimis
mens tegn. Det var jo snaue må
neden etter Stalingrad." Jeg vil
ikke kalle festen noen avholdsfest
akkurat. Der ble det drukket fan
tastiske mengder av vodka og rus
sisk champagne og spist kaviar så
meget en kunne få ned. Stalin
grad-filmen ble vist, og etterpå
talte jeg med sjefen for 62. rus
siske arme ved Stalingrad, general
løytnant Tshuikov, en liten un
dersetsig mann med et uttrykk av
sammenbitt energi i sitt rødmus
sete ansikt. Han var nettopp kom
met opp fra Stalingrad. Han for
talte mange interessante ting, og
nevnte naturligvis den fantastiske
innsetning av artilleri som hadde
søndermalt de tyske forsvarsver
ker og bunkers. Han fortalte også
om bruken av sjafere. Disse var

huske egentlig hvordan. Det falt
av seg selv, det kunne ikke være
annerledes, vi måtte være glade i
hverandre den gangen. Jeg husker
jeg stod ved vinduet en gang og
så ut. Han for plystrende gjen
nom værelset og var alt halvt ute;
da kom han tilbake, tok meg om
halsen og kysset meg, og ut fløy
han igjen, uten et ord. Men våre
veier skilt~s, måtte skilles, for al
dri mer å møtes her nede. Min
bror, det er ikke så at jeg troløs
forlot dine spor, jeg kunne bare
ikke følge deg i den ville larm.
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trenet opp til å bli aldeles rasen
de når de så en tanks. Disse sjii
fere ble lastet med så meget
sprengstoff som mulig og sluppet
løs mot de avanserende tyske
tanks. Ved sammenstøtet gikk bå
de schiiferen og tanksen i luften.
«Billig,» sa han, «en tysk tanks
for en russisk schiifer.»

Det kunne naturligvis være
mangt og meget å fortelle fra livet
i Kusbysjev. Ved en mottagelse
traff jeg en russisk admiral, som
under forrige verdenskrig hadde
vært lettmatros på en russisk la
stebåt som hadde gått på Nord
Norge. Han snakket litt gebrok
kent norsk. «Den gang lettmatros
og nå admiral,» sa jeg. - «Ja, De
vet, revolusjonen ligger imellom,»
sa han.

Vinteren 1941-42 var umåte
lig kald i Russland. Vi hadde i
løpet av 3 måneder ikke en dag
med temperatur over --;- 30 gra
der, og en uke hadde vi --;- 45

grader. Hele byen frøs inne. Den
vinteren led nok det russiske folk
umåtelig. Tenke seg til å arbeide
i 12-14 timer i døgnet og så
komme hjem til kaldt hus, tilbe
rede sitt måltid bestående av sort
brød og litt poteter, men det gikk.
Det russiske folks moral har aldri
sviktet, holdt oppe som den er av
en fantastisk propaganda som ap
pellerer til deres fedrelandsfølelse.
Overalt plakater med inskripsjo
ner: «Alt for fronten», «Vær med
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og driv ut de fascistiske okkupan
ter», «La din sønn bli en helt»,
«Død over de tyske okkupanter»
osv. i det uendelige.

I våre fristunder dyrket vi om
vinteren skisporten og om somme
ren ro- og svømmesporten i Volga.
En varm søndag pa den umåtehge
sandbadestranden på den andre si
den av Volga minnet om livet i
Paradisbukta på Bygdøy en som
mersøndag. Ungdommen, gutter
og jenter, glade og muntre, lekte
sammen, mest var det håndball

- det gikk ut på. Krigen, arbeidets
slit, var glemt for noen korte,
lykkelige timer her. Badedrakte
ne var så som så. Det var ikke
elegante drakter i silke eller ull
med fine merker på, men det var
nok det som var. De dekket det
vesentligste, og hovedsaken er jo å
komme ut i den frie natur og bade
og styrkes til hverdagens arbeid.
Vi glemmer ofte det vi her i vest,
hvor motehusene med sin luksus
ofte har det største ord å si i laget.

Jeg hadde vel ikke i mine ville
ste guttefantasier drømt om å sitte
ved Volgas strand å lytte til
grammofonplater med «Volga,
Volga» og «Stenka Rasin», men
så ble det. Grammofonen var med
ovaalt. Siden russerne ved krigs':
utbruddet måtte innlevere radioen
trådte grammofonen isteden, for
musikalske som russerne er, må de
ha sang og musikk med seg. De
res folkesanger med de drømmen
de, sentimentale melodier er jo vel
kjent, og å høre et riktig russi~k
kor er jo en opplevelse. Både in
nen den røde arme og de russiske
politiorganisasjoner har kjempe
sangkor og musikkorps hvor trekk-

ERNST HANSEN

Telefon 1523 - Tønsberg
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spillet og balalaikan spiller en
framtredende rolle. Den nye rus
siske nasjonalhymne er kompo
nert av professor Alexandrev, som
er generalmajor og øverste sjef for
den røde hærs musikkorps.

Som utlending og spesielt som
diplomat har en jo store privile
gier og nyter stor anseelse blant
russerne. På våre diplomatkort
står det at hvor vi kommer skal
vi hjelpes og rettledes på alle må
ter. Vi behøver ikke stå i kø for
å få kjøpt noe. Jeg husker engang
vi skulle over Volga. Det var
massevis av folk, hester og biler
som skulle ut på de kjempestore
ferjer som går fram og tilbake
over elven. Vi gikk om bord på
slepebåten som trekker ferjen, og
da det ble lenge å vente, gav vi
skipperen en del sigaretter, og der
med kastet han los og kjørte oss
over. De som satt igjen på ferjen,
syntes alle det var all right og
smilte og vinket til oss der vi drog
av sted. De selv måtte på den
måten vente en ekstra time, men
tid har man godt om i Russland.

Jeg nevnte at Moskva-operaen
og balletten var evakuert til Kur
bysjev. Vi var naturLigvis meget
ofte i operaen. Dette var i sann
het ikke noe provinsteater. Selve
bygningen kunne vel uten over
drivelse være 3-4 ganger så stor
som Nationalteatret hjemme og
praktfullt utstyrt, og her ble spilt
de største operaer og gitt de
vakreste balletter med Russlands
beste dansere av i dag.

Her satt kalkosbonden fra den
andre siden av Volga og arbeide
ren fra fabrikken, ofte i sin ar
beidsdrakt, side om side med offi-

A-S i\..NCO
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Den nye hjelper i
kampen mot døden.

I de tidsskrifter som strømmer
inn til vårt land i denne tiden da
dørene ut til den store, vide ver
den igjen står åpne, dukker det
opp et navn som opptar menne
skene intenst akkurat nå: penicil
linet.

Nå har menneskene så lenge
vært opptatt med å drepe og bli
drept at det er på tide å tenke på
at menneskenes egentlige oppgave
vel burde være å redde og bevare
liv.

Oppdagelsen av den nye epoke
gjørende vidundermedisin penicil-

serer og soldater i orkesterplass og
loger, og side om side med damer
i kostbart pelsverk og med glitren
de diamanter. Her så man en
blanding fra de fineste toaletter
med skinnbesetning og til de al
minneligste hverdagsdrakter. Det
var ingen som satt med kikkerter
og beskuet hverandre og kritiserte
hverandre eller misundte hveran
dres klesdrakt. Det var det som
foregikk på scenen som var det
viktigste. Og i hver mellomakt
kunne man se ungdom - gutter
og jenter - styrte fram til orke
stergraven og tiljuble sine helter
eller. heltinner. Jeg noterte i min
dagbok at «dette er kunsten for
folket». Det var en slik umiddel
bar kontakt mellom scene og pu
blikum som jeg ikke har sett ma
ken til.
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lin ble gjort alt i 1928 av profes
sor ALexander Fleming ved St.
Marys hospital i London. Men
først i 193~, året før den siste ver
denskrigen begynte, tok det prak
tiske arbeid med dette vidunder
stoff til. Da gikk de engelske me
dismere professor Florey i Oxford
og dr. E. Chain i gang med et stu
dlUm som skulle gi støtet til den
største medisinske landevinning i
de siste 10 år - for å tale med
Ole Jacob Malm «Verdens
Gang».

De første forsøk med penicillin
ved alvorlige infeksjonssykdom
mer hos mennesket gav oppsikts
vekkende resultater. Penicillin
viste seg å være det uovertrufne
middel mot svære blodforgiftnin
ger, lungebetennelse og hjerne
hinnebetennelse.

Under kampene i Nord-Afrika
1942--43 reiste en stab av engel
ske læger under ledelse av dr. M.
E. Florey og dr. Hugh Cairns til
Middle-East med de meget begren
sede forsyninger av det ennå ikke
kjemisk rene penicillin som en ved
meget møysommelige rensingspro
sesser var kommet fram til. De
resultater som disse læger etter få
måneder kunne legge fram om be
handlingen av svære infiserte
krigslesjoner, var uhyre lovende.

Allerede i 1941 hadde professor
Florey og dr. Heatly reist til USA
for å få amerikanerne til å sette i
gang produksjon i stor skala av
penicillin. På det tidspunkt var
jo enda all «overjordisk» industri
i Storbritannia truet av tyske luft
angrep, mens Amerika på det tids
punkt ennå var nøytralt. Siden
1941 har det vært intimt sam-
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arbeid mellom de britiske og ame
rikanske vitenskapsmenn, og når
nå penicillinet er blitt en farma
søytisk handelsvare, som pr. 15.
mars i år er frigjort i Amerika for
regulært salg, skyldes det at ame
rikanerne kaster inn sine veldige
tekniske resurser, slik at ikke bare
det enorme militære behov ble
sikret, men også en stadig økende
produksjon til si vilt bruk. Samti
dig er også framstillingsomkost
ningene redusert, og vil bli det
fortsatt, så det opprinnelig meget
kostbare penicillin om forhåpent
lig kort tid kan bli brukt uten
hensyn til preparatets pris.

Svarene
til spørsmålene side 152.

1. Boktrykkerkunstens oppfin
ner er Johan Gutenberg fra
Mainz. Han var den første som
kom på den tanke å bruke «løse»
typer, som så kunne settes sam
men til ord. Tidligere var også
bøker blitt trykt, men ordene var
skåret ut på en enkelt plate og
kunne altså brukes bare en gang.
Det er omtrent 500 år siden den
ne oppfinnelsen ble gjort.

2. Poteten ble i 1584 brakt fra
Amerika til Europa av englende
ren Walter Raleigh. Vet De at
innførselen av poteten først vakte
alvorlig motstand mange steder.
(Hva skulle vi gjort i dag uten
den velsignede poteten?)

3. Det første brukbare damp
skipet ble konstruert av amerika
neren Robert Fulton. I 1807 gjor
de han den første prøveturen sin
med hjuldamperen «Chennont»
på Hudsonelven ved New York.

4. Det første virkelig brukbare
lokomotivet er laget av englende
ren George Stephenson (f. 1781,
d. 1848). I 1814 hadde han det
første lokomotivet sitt ferdig. Det
ble brukt til å frakte kol i en
gruve. I 1825 bygde han ferdig
en liten jernbane mellom to små
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Et nytt middel i kampen

mot tyjusepidemiene.

Samtidig som nyheten om det
epokegjørende bakteriedrepende
peniC111m (omtalt i en egen artik
kel) blir alminnelig kjent, kommer
meldingen om et preparat, som
snart kommer på markedet her i
Norge under navnet Pentatox, og
som vil bli revolusjonerende i
kampen mot skadeinsektene.

Pentaklordifenylætan er det
vnene internasjonale ordet på
stoffet - i følge «Morgenpo
sten».

Nytt er dette stoffet ikke. Men
merkelig nok har det aldri vært
større anvendt til bekjempelse av
insektplagen. Først nå under kri
gen har det kommet til heder og
verdighet, idet man i mange euro
peiske land har benyttet det un
der avlusning av barakker og fan
geleirer. Det ble første gang fram
stilt i Sveits omkring 1870, men
har seinere merkelig nok ikke gjort
seg gjeldende, idet man den gang

gruvebyer, og i 1830 ble den før
ste store jernbane i verden åpnet
(mellom Liverpool og Manche
ster).

5. Hovedstaden på Island he
ter Reykjavik.

6. En geysir er en kilde med
eksplosjonsliknende utbrudd av
kokende vann. En geysir består i
alminnelighet aven lav kjegle med
et baseng oventil, hvorfra der går
en kanal mot dypet. Disse geysir
(eller geisere) har fått sitt navn
etter den berømte springkilden på
Island, )<Store Geysir». Store
Geysir har en 2 m høy kjegle, et
baseng på ca. 20 m i diameter.
Kanalen går ca. 20 m i dybden og
har en diameter på ca. 3 m.

7. De to store vulkanene i Ita-
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ikke var oppmerksom på dets in
sektdrepende virkninger.

Pentaklordifenylætan er en ner
vegift for alle insekter og lammer
dem i løpet av kort tid. I motset
ning til de tidligere framstilte in
,.ektmidler har det en stor dybde
virkning og har evnen til å trenge
igjennom det harde ytre skall som
mange insekter har, og kommer så
ledes i direkte kontakt med de føl
somme nerveelementer. Følgen er
lammeher som forplanter seg til
hele dyret og fører til døden. For
hygienen i våre fjøs og staller er
flueplagen et meget alvorlig pro
blem. Man har hittil ikke hatt
100 % effektive midler til dispo
sIsJon.

Flueplagen nedsetter- dessuten
melkemengden merkbart. Erfarin
ger fra Amerika viser at fluepla
gen kan nedsette melkemengden
med opp til 14 0/0. I pentaklor
difenylætan har man et middel
som i forsøk har vist en helt uven
tet effekt i bekjempelsen av fluer.
En besprøytning med en så svak
oppløsning som 0,05 % i fjøs og
husdyrrom to ganger i løpet av
sommeren, holder disse fullstendig
fri for fluer.

lia er Vesuv på fastlandet (ved
Napoli) og Etna på Sicilia.

8. Det høyeste fjellet i Europa
er Mont Blanc. Det ligger på
grensen mellom Frankrike og Ita
lia og er 4810 m høyt.

9. Nordkapp er en odde på
øya Magerøy, Finnmark. Det kal
les av folk flest for Norges nord
ligste punkt, men Knivskjelodden
er nordligere. Se et større Norges
kart!

10. Bumerang er et kastevåpen
som brukes av de innfødte i Au
stralia. Den består av et flatt,
bøyd trestykke, og er slik kon
struert at den i en stor bue vender
tilbake til den som har kastet den,
dersom det er en flink kaster.
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I plante- og frukttrebeskyttel
sen vil midlet få en stor anvendel
se. Den i utlandet så fryktede ko
loradobille er i forsøket effektivt
bekjempet med pentaklordifenylæ
tan-preparater. Like gode resulta
ter er oppnådd bl. a. overfor:
jordlopper, rapsbiller, kålblad
hveps, erteviklere, kålsommerfugl
larver, knoppviklere, eplespinn
møll, bringebær-stikkelsbærhveps
o. a.

I denne forbindelse kan også
nevnes penraklordifenylætans sto
re betydning for bekjempelsen av
skadeinsekter i våre skoger. I ut
landet har man således med hell
kunnet bekjempe fururnåleren ved
f1ybepudring av skogen.

Pemaklordifeny lætan er en me
get anvendelig gift, og kan fram
stilles til mange slags bruk. Når
Pentatox kommer på markedet, vil
således naftalinkulene og andre
midler som vi nå bruker for å hol
de møllen borte, ha utspilt sin rol
le. Man kan nemlig før garn og
tråder blir vevd sammen i stoffer
sette dem inn med Pentatox, som
således vil gjøre stoffene immune
for lus, møll og andre insekter. I
den seinere tid er denne metode
med hell anvendt til militæruni
former.

I oktober 1943 brøt det ut en
f1ekktyfusepidemi i Neapel, som i
løpet av kort tid fikk stor utbre
delse. I januar 1944 ble epidemien
så katastrofal at man hadde opp
til 60 tilfelle pr. dag. Da var det
man fant på å ty til pentaklor
difenylætan, og det ble foretatt
masseavlusning på befolkningen.
Man beregnet at 1,3 mill. menne
sker ble avluset i janua måned. I
midten av februar fikk man epi
demien under kontroll, og man be
trakter dette for å være f",rste
gang en liknende epidemi er stop
pet om vinteren.
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Nils Gjerstad, Bergen.
Karsten Samuelsen, Sta vanger.
Olaf Foss, Helgeland.
Eivind Hegstad, Trøndelag.
Finn Johansen, Drammen.
Wilbert Marthinscn, Sarpsborg.
J. Hoftuft, Kr.sand S.

Ny kommisjonær:
Osvald Kleppe, Gjøvik.

tegn og tale
Oslo, August 1945.

Redaktør: Arne Waieland,
adr.: Jernbanegt. 21, 4. etasje, Oslo.

Nr. 6

Redaksjon og abonnement:
Jernbanegata 21, IV, Oslo.

Ekspedisjon:
M. BØlstad, Tomtegata 15 IV.

- en sveitsisk vitenskapsmann
har funnet ut at mennesker med
lang, smal tunge er personer med
karakter, og kort, smal tunge er
kjennetegn på innbilskhet og falsk
het, mens en kort, bred tunge
stempler sin innehaver som en løg
ner. Så nå kan De bare stikke
tungen ut og se Dem selv i speilet.

Nå kan hvem som helst gjemme
disse tall og huske dem når den
3. mars 1945 opprinner, skriver
det danske blad «Kritisk Uge
revue».

ADRESSER:
Oslo Døveforening, Sven Bruns gt. 7,

Oslo.
Bergens Døveforening, Vestre Torggt.

20 A, Bergen.
Trondheims Døveforening, Erik Jarls

gt. 2, Trondheim.
Skien og Telemarks Døveforening:

Torggt. 9, Skien.
Stavanger Døveforening, De Døves Hus,

Stavanger.
Gjøvik Døvefor., Tordenskjoldsgt. 12.

Kasserer: Sverre Lindquist,
adr.: Fjellgt. 29, 3. ctasje, Oslo.

Ekspeditør: Frk. Marit Bølstad,
adr.: Tomtegt. 15, 4. etasje, Oslo.

Årskontingenten er kr. 4.50 som be
tales forskuddsvis.

1945-46
1945

1945-46
1943-45

Kassererens
f<:,(J..itte'l,inCJ",eid-te

Trist synes mIg den blomsterløse
Vang,

naar 0llebrød og Klipfisk jeg maa
. æde.

Nu synger jeg, som fordum Blieher
sang:

Bag sorte Høje bor min Ungdoms
Glæde.

Til Arbejdsdagen vi med Fryd saa
hen

dengang vi havde Tyskerne i
Landet.

Min brune Hede ser jeg nu igen,
men nu er det desværre naget

andet.

lotte Aar skal jeg nu slide her
paa Tvangsarbejde mellem brune

Banker.
Ak, gold er nu den jord, som

Lyngen bær',
og lllgen gylden Ugeløn der

vanker.

Ragna Andresen (ny)
Reidar Ruud
Døves Idrettsforbund
Magnhild (Ringen)

Saltnes
Anna Olsen
Magdalena Grønnestad

(ny) 1945
Laura Sollie (ny!
Arne Noem 1945-46
John M. Dahl 1943-45
Mathilde Ekstrand (ny) 1945
Harald Mevik
Henry Ekermann
Margit Andresen
Eliot Johnsen
Nils Bjørø
Sverre Erikson 1944-45
Frelsesarmeen, Larvik 1944-45
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Liksom i våt land har lands
forræderne det ikke særlig hygge
lig for tiden i Danmark. De årene
tyskerne har regjert, har de hatt
sitt livs store glanstid; men etter
den søte kløe kommer ubønnhør
lig den sure svie. Her hjemme er
de blitt forespeilet fast opphold på
Bjørnøya oppe i Nordishavet.
Danskene vil sende dem på arbeid
på de store, ødslige lynghedene i
Jylland.

I «Berlingske Tidende», Køben
havn, gir det kjente merke «Ær
bødigst» sitt bidrag til saken i ne
denstående fornøyelige vers, et
hjertesukk fra ett av ofrene:

Det var saa skønt, for vi blev
lønnet flat

af Danmarks Nationalbanks Mil
lioner.

En herlig Arbejdsgiver var Hr.
Todt,

min Ugeløn var fire Hundred
kroner.

Skøn var for mig den blomsterløse
Vang,

den brune Hede var en Edens
Have.

Det var en stor Lyksalighed,
dengang

paa Karup Flyveplads jeg skulde
grave.

«Mit Fødeland er Lyngens brune
Land,

min Barndoms Sol har smilt paa
mørke Hede»,

sang Blieher, og det genta'es af
den Mand,

der nu i en syv, ote Aar skal
svede.

Kantinen sørgede for Flæskesteg
og Kyllinger og Kalvekoteletter.
Glad paa den sorte Børs betalte jeg
ti Kroner for en Pakke Cigaretter.



DRAMMEN

Brødr. Andersen & Krussand Verkt.lmaskinfabrikk A.s

MASKINVERKSTED - STØPERI

Drammen -- Telefon 3970, 4070

B. R. Solstad Nielsen

Elektrisk bakeri og konditori

GULLAUG SPRÆNGSTOFFABRIKKER
Drammen - Telefon 4452

RAVNDAL SKAFTEFABRIK

SOLBERG SPINDERI

GULLAUG

Drammen

Drammen

Besøk min kafe

c. H. Pedersens eftg.
I J. Johansen

Bakeri og konditori

Hauges gt. 3 - Drammen - Tlf. 2863

Vi anbefaler våre gode varer

I H. Sørums Maskinbakeri

Lier - Tlf. Drammen 6167

Hagbart Aasheim

MØBELFABRIKK

Spesialitet: Ek spis85tuer

Telefon 3108 - Dri'mmen

1-------------------- ---

A.S STARPAPER MILL Viveistad Mølle
DRAMMEN - TELEFON 2785

------------ I Lier p. o.

r -

Agenter: S. & B. NED BER G - O S L O
P.boks 838 - Telefon 32094

PERGAMYN·PAPIR - GREASEPROOF-PAPIR

CELLULOSEVATT - SPESIALITETER
Telefon Drammen 6049



KONGSVINGER OG OMEGN -----~--.

A s Skarnes Dampsag & Høvleri

Skarnes

Hof elektrisitetsverk

Hof

_·_-------------~-~-----+------------I

Kongsvinger Høvleri

I
Kongsvinger I

Nes Sag & Høvleri A s

Arnes - Telefon 116

I----------------------_·_~ -----------------

o Løken & Søn A s
Telefon 5810 - 5811

Kolonial - Manufaktur - Skotøy

Hestesko en gros

Herman Sæthern

Sofiendal pr. Skotterud

Telefon 54

SOLE GARTNERI

Kirkenær

Læge E. Korvald

KONGSVINGER

Telefon 4165

Tannlæge Kjell Herud

KONGSVINGER

Telefon 4284

T. Gundahl, Læge

KONGSVINGER

Telefon 4310

1 ----',--- _

Trelasthandler Emil Fjeld
Telefon 5408 - Kongsvinger

Sagbruk - Kjøp av tømmer

Omsetning av all slags trelast

Soph. Thygesen
Grue - Finnskog

Ass. Landhandleri

Telefon 20 c



KONGSVINGER OG OMEGN

Vesth Sag og Høvleri

Namnå - Telefon Grue 80

VICTORIA HOTEL

Flisa - Telefon Asnes 15-182

HOFF SPAREBANK Opprettet 1845

A R N E BER G S T.

Utfører alle almindelige bankforretninger

Grue Finskog Forbruksforening

Ass. Landhandleri

Telefon Grue Finnskog 3

I. Larsen A.s
Kongsvinger - Telefon 4370

Manufaktur - Garn - Trikotasje

Erik Tømmeraas
Land bruks maskindeler

Bygningsa rti kler

Telefon 4170 - Kongsvinger

A-L Kirkenær Meieri

Telefon Grue 23

Austmarka Landhandleri
Inneh. O. Asak

Telefon 21 - Austmarka

Ertyerd & CO.
Kongsvinger - Telefon 4008

Bilgu mmiforh andler

Vu Ikan iseri ngsverksted

Offentlig autorisert

Odals Meieri

SKARNES

Telefon Sk!lrnes 122

Skotterud Samvirkelag

Skotterud

Søndre Odalens
Samvirkelag
Skarnes

Assortert forretning

Telefon Skarnes 54

Aarnes Samvirkelag

Assortert forretning

ARNES

Skarnes Landhandleri A.s

Assortert forretning

Telefon Skarnes 32



= HAUGESUND - STAVANGER - SANDNES =

I

NOR MAN GRA ING E R A.s Rosenberg
mek. Verksted

Ha ugesu nd og Svolvær

LANDETS STØRSTE SALTLAGER
.:

STAVANGER

HAUGESUND SLIP A.S

HAUGESUND

S~III.llles 111.1\~~II·ef~ll.ril~ 4.s
Sandnes

Fabrikasjon av dress-, drakt-,
kjole-, kåpe- og frakkestoffer.

Ullstri kkegarn



ARENDAL - GRIMSTAD

H. Wergelands gt. 82

Telefon 3095 - Kristiansand S.

Bendix Nielsen

Kristiansand S

BØKER
Papir - Kontorutstyr - Skolemateriell Møbel- og Dekorasjonsforretning

I I
LUNDS BOK- OG PAPIRHANDEL

Bakeri og Konditorforretning

Havnegata - Arendal

H. C. Hansen & Søn

T obias Tori ussens eftg.
Ole Moe': :: ::::::.:::.:: .

H. & G. Monen eftg.
PELSVARER OG LUER

JERNVARER - BYGGNINGSARTIKLER - KORN - MEL

Kristiansand S.

Kr. 4des gt. 16 - Telefon 1594

Kristiansand S.

Bergstøis Drogeri og Parfu meri
Etablert 1907 - Telefon 2500

Gyldenløves gt. 6 - Kristiansand S. I
TOALETTSAKER - LÆRVARER - SYKEARTIKLER

O. Trondstad A.s
MALERFORRETNING

inneh. Brødrene Tronstad

Telefon 2752 - Kristiansand S.

---_._------'--------------

KRISTIANSANDS MEK. VERKSTED A.S
SKIPSBYGGERI

SENTRALBORD 4400 ETABL. 1855 TELEGR.ADR: VERKSTEDET

LEVERER

UTFØRER

-'1-

NYBYGNINGER

SKIPSREPARASJONER - KLASSIFISERING

STÅLKONSTRUKSJONER

KJELER OG UTS1YR TIL INDUSTRIEN

DE BESTILLER - VI BYGGER - SAMMEN ØKER VI HANDELSFLÅTEN



BERGEN - HAUGESUND

MERKET for det gode bergenske fabrikat i ovner og kaminer

A.S WINGAARDS OVNSTØPERI & FABRIK - BERGEN

A.s Bergens $killingsbank
Opprettet 1857

Utfører alle almindelige bankforretninger

Filial Solheimsviken

f

Ul Lafier:

PATENT -TALJER

VAREHEISE R- KRANER

ELEKTRISKE KJELER

L0PEKATTER

SALGSKONTORET, OSLO

Fred. Olsensgt. 1, Telefon 23 4 34

Pedersen & Feste A.s

PAPIRFORRETNING

Bergen

Jacob Sørhus

JERNVAREFORRETNING

Telefon 1568

HAUGESUND

Haugesund
Fiskematkjøkken A.s

Telefoner 1520 - 2133

HAUGESUND

Søndre utsalg telefon 1053

Nordre - - 1642

Bergens SåpefabrikkA .s

BERGEN



BERGEN

VAKSDAL MØLLE
BERGEN

Det sikre mel

Telefonsentral 15010 - Telegramadresse Møllen.

Bergens Bliktrykkeri
Blikkvarefabrikk - Møbelfabrikk

Blikk- og papirtrykkeri - Båndvalseverk

Mek. verksted

CampelI Andersens Enke A.s

Vestlandske Fiskeredskapsfabrikk

Bergen

H. A. Namtvedt A.s
Trelastforretning - Høvleri - Snekkerifabrikk

Sentralbord 17687

Oscar Fosse
AUT. R0RLEGGERFORRETNING

Sverres gt. 9 - Telefon 15455 - Bergen

A.s Florvaag Bruk

Trelast - Jern
og Murmaterialer

BERGEN

I
IT. Øvsthun A.s

TRÆVAREFABRIKK

Dører - Vinduer - Trapper

Inn redningsa rbeider

Telefon 52556

I

Sælen & Hovland A.s

Byggmestre

Strandgt. 134 - Telefon 13090

BERGEN



:---------------------_.,------~._-~----.....,

KRISTIANSAND S.

Velg det beste

Bruk Polyfoto

BAKERIFORRETNING

F. REINHARDT & Co.

Kristiansand S.

P. Høivold mek. Verksted A.s

Telefon 1707 - Lund

Privat telefon 3324 - Kristiansand S.

A.s Strai Cementstøperi
Etablert 1916

En tre pre nø rf Or r et n ing
Telefon 3005, 3568 - Kristiansand S.

A. Møller Stray
Murmester og Entreprenørforretning

Dronningens gt. 15 - Telefon 3359, 2381 - Kristiansand S.

. '

Telefon 3842 - Kristiansand S.

------------1

Johan G. Olsen

Kristiansand S.

H. Paulsen
Kongens gt. 3 - Telefon 1725

Kristiansand S.

Smedforretning og mek. verksted

Christiansand
Dampbageri

Kristiansand S.

Søren Kristensen

I
Dronningens gt. 65 Kristiansand S.

Telefoner: Kontor og privat 2643
Butikken 3121

Filial Skippergt 47 3213

Brennaasen Autoverksted
(Sig. Esperaas) Brennaasen

Telefon 8317 - Kristiansand S.



BERGEN

J. L. BRUVIK
INGENiØR & MASKINFORRETNING

Nøstegata 69 - Bergen

Snekkerimaskiner - Snekkerlim (Kauretlim)

Spesialiteter: Transmisjonsanlegg - Transportører av enhver art 

Stappelapparater - Avsugningsanlegg - Traller 

Vogner - Tørreanlegg - Kulelagere - Remmer 

Elektriske motorer og pumper.
I

Maskin- og dekksrekvisita - Oljer.

Juveler Theodor Olsens eftg.
S MAs T RAN D G T. 4 _.. BER GEN

CZli omarbeider qz)eres gamle sølo fil

nye moderne fing.

A.S NORSKE SALTKOMPANI

BERGEN

TRELASTFORRETNING

& BYGGEFORRETNING

Telefoner: Byggmester 99969

Nils Rokne 52874

Tonningsnesset

BERGEN

Bergen

I

A.s Anton Antvedt
Aut. Rørleggerforretning

- t •

Haukelandsmuget 8

Telefon 14770

BERGEN



KRISTIANSAND S.

Andaas Begravelsesbyrå
Innh.: Anton og Thorvald Andaas

Lager av kister svøp og tepper.

Ordner med alt ved begravelser og kremasjoner

Elvegata 11 - Kristiansand S. - Telefon 1254

Våre bestrebelser og mål er og har alltid vært å imøtekomme publikums

krav om kun å fabrikere det beste.

Freyasdal Såpefabrikk A.s
Kristiansand S.

Eivind Kihle As
Skipsmegling - Befraktning - Trelast

Assuranse OQ kommisjon.

Havnevesenets gård, Bryggen - Telefoner 2226, 1796 - Kristiansand S.

A. & G. Føreland
Karosserifabrikk og Maskinverksted

Øverbø pr. Kristiansand S.

Daniel Eide
Tlf. 1775. Telegr.adr "Daniel"

østre Strandgate 16 a

Kristiansand S.

Papir en gros

Pakkpapir - Poser - Hyssing

Emil Hamre
Smie og mek. Verksted

Kristiansand S. - Telefon 2487

H. Hermansen
FISKEFORRETNING

Fiskehallen - Kristiansand S.

Telefon 2125 - 1116

A. Mangor Jensen
Kristiansand S.

Ingeniørforretning

Ordner alt ved begravelser og kremasjoner - Stort utvalg av utstyr og kister.

~J!grauelsesblrået
~~ 5. DANIELSENS EFTF.

Inneh. : ~igurd Sørensen.

Holbergs gate 11.

Telefon 2153.

Telefon 1388

Fotomagasinet
Inneh.: Fotograf Martin Jensen

Privat Løkkevegen 1 - Telefon 3125

Kriltiansand S.

Alfred Andersens Konditori

Cafe Geheb

Kristiansand S.

B. Dietrichson, Ingeniør
representerer:

A.s National Industri, Drammen

A.s Norsk Elektrisk & Brown Boveri, Oslo

A.s ElectrOlUX, Oslo.

østre Strandg!. 40 - Kristiansand S.



===== BERGEN =====

Lerøy & Strudshavn A.s

Fisk en gros og en detail

Skuteviksboder 10 - Bergen

A.s Smith Sivertsen's

~akerier «;) :?lCondiforier

BERGEN

.



BERGEN

A.s HAAI{ONSHELLENS SLIP
HAKONSHELLEN pr. BERGEN

Telefon 51805 - Privat 51503

Vi utfører monteringer og reparasjoner av alle slags eksplosjonsmotorer.

Sveise- og smedarbeider. Trereparasjoner. Rigningsarbeid og maIer

oppussinger. Alt arbeid henhørende faget. SIrppsetter fartøyer opp til

100 fots kjøl. Vannslange for bunnrengjøring.

Obs! Slippen er beliggende ved Vatlestrømmen, ca. 5 kabellengder nord for Strømhellens fyr. Innseiling til Alvøen

WALLEM & CO. A.s

BERGEN

SHANGHAI - HONKONG - BOMBAY


