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«Juløn er .kom,m:et ,med Isolhveirv for hjertene

b~nlge » - Isilijk syn:ger vi i en av våre jule-

salm,er. Juløns bu,dslkJap - om Guds' ''Sønn Siam kom

til verden'- til ta angsten bort

og gjøre oss trygge og glade.

Vi er ofte uroli.ge og uten fred.~

(Livet i verden er val1skelig. "tvi

forstår så lite. - Ofte kommer
sykdom og sorg, og vi spør:

Hvorfor skal jeg ha det så
tungt? Og vi ser rundt om oss i

verden - der er meg€t ondt,

synden har bundet ~an.g,~ rnen

nesk~r; noen lever i u~eRh~t~

løgnen ha'r stor makt~ drikken

ødelegger 'mange mennesk~r. -.:..

Våre hj.erter er urolige, for' vi
, ." ,

ser at også der er synden ster.k.

Vi har vært onde så o~te, og vi
vet dette: Det er vår egen skyld.

Fristelsen lokket, men vi hørte

og.så samvittighetens stemme -
og allikevel valgte vi galt. Så

kom vi bort- fra Gud, glemte
kanskje å be. Noen ganger prøver vi -å glemme dette

som plager oss og gjør oss redde -~-' blant kamerater,

i selskap og fornøyelser. Slikt kan vel -få oss til. å

gl~mme en tid, men alvoret; angsten kornmer igjen.

Det er ondt å væve borte fra Gud og tvile på ham':

Da bl;i:r~ivert,:~Øirkt.M~!p. «j1.lJ~e~i eir .~om~et med,sol:-
hverv :f.or hje:rt~ln~ paJ;llge» -·dert fo~teN\~,r 081S: Gud

er:ik!ke langt bOl~te, 'Gud har .. ik:ke glemt ~S:S, han
vil ikke støte oss bort. Vi er syndige og svake, men

Gud :søker Os!~ i kjærligh~t. - Jesus ble født, Guds

egen :sønn ikorn til, Vlerden.H.an ,sku['le brin,ge budet

om kjærl:igh:eten til oss:, hæn !skuHe vise o:ssd'et gode

og føre oss på veien til (jud.

Jesus ble ikke født i et slott,

hans vugge var en krybbe i en

fattig hytte. Det lar oss vite:

'Jesus kom til alle, mest til dem
.som strever og har det tungt._ ---

Ha~ bringer Guds kjærlighet til

de:engstelige og tvilende hjerter.

'Julens budskap' er ikke bare

en pen fortelling. l' vår verden

ble J~'Sus født, i vårt menneske

,liy-levethan: ~,Det er sant at

Gud· el!sker, oss,
Vi vil huske dette når det er

vanskelig. Når vi tviler og spør:

Hvorfor? vil vi tenke at Gud er

mektig, nan forstår alt, han

elsker os;s, og derfor vil' han

føre alt, til det gode. Og når

synden binder oss vil vi søke

, Gud, be ham ()m hjelp. Han stø

ter'ingen ut, han sendte jo sin egen sønn for å hjelpe

de sva:ke og~ de redde hjerter fred.,

Ve1si'gnede julebudskap!La oss· takke Gud for

delt" ()g la, oss ,1, julletiden ofte ten~ke ,på disse ord:

F'C?rfJerdes>~kke,- ti Sle, jeg forkY1l1,ne:r eder en stor
gll~de: ~der. ,er idag en freliser fodt!

, Gud :gi OSiS alle €in gledelig" jul! Amen.

Conrad Bonnevie-Svendsen.
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N.D~L. eT 'en !sa:mmenslutnm'g av 16 forenin;ger samt

5 såkalte passive foreninger, fra alle

døler av landet.

Hva er Norske Døves Landsfor,buod? .
,- ,I ~-... " I' :', ~''; • • '." '.' .

N.D.L. vil vekke og utvikle sa'lisen hos medlem

mene for :sosi,rule og ikulture:l1e' formål ved
alment 'opplysnin:gsaxbedd, o,g forøvrig på

aUe områder søke å fremme de:~e'S rtime

ligle og åndelige vel.

"

N.D.L vil fremme og vedlikeholde de kristelige in-

teresser for dørved å utvikle og styrke

det religiøse l~v bl:runt medlemmene.

N.D.L. vil vekke almeinhertens inte::veslse for de døve

og de:rels srtiHin'g i :s!~fu:IlJnet samt !størtte

og hjelpe dem i 'bestDebe'lsene for å oppnå

ø~onomisk selvhjulpenhet og uavhen

'g1ghet.

'Hva 'vil ~orske O'øves Landsforbund?

. /'

;, J\{.D~i..l" h;ar fra "somtP:er,eri"1950 sitt: kontor i Bergen,;
. , og"" t'~rbtl"rtdslstyret / består, fo~, tiden 'åv~ ,

Nils Gjers1tad, Be'~geill (formann), Finn'

Johansein, Dram,men (n:esltfornl.), 'Albert

Bneiteig '!, Be:r:geI?: ('siekr. ), Tor~el, E,ikje
land: Bie~gien ('lr3Js,serer'>, i i0118. Riekkedal,

Oslo, Q,tav Foss., Helgeland og Harald'

Stø:rke~s.en, Tirondheim.

er de' nor:sike 'døves egen o~gantsa.sjon, stif

tet av døve" og, for døve.,

er Ishi.:etet 'den 18. mai :1918 i Trondheim, og

,det første !styret hesIto ,3,v: S:kole:styrer

Johs. Berg'e, TI'1ondheim '(formænn), kob- 

be:vstiikker Ziener, OsllO (n:e!sltformann) ,

:sk:reddermester Andjers ,Rendedal, Bergen

(seikr.), ,skomakemneSlte:r, Samlson Hauge,

Stavanger (kruSlsle:~er), hOib~:ll'eieT Sivert~'

:81en, Harstad og fru Inga Sparboe Dahl,
Tromsø.

ibeUer ibilsam:men omlrag 1000 døve m:edlem

,mer, ,d.v.:s. omttre:nt 2/5--dele~r av alle døve

i landet. En Igod dreI av ,de ø",rige ,døve er

på grunn av sine ~solerte bosteder, av

Iskåret fra å være medlem av noen for
eniillig. Mange av ,dem abonnerer imidl1er

tid på f.arbundetls -øgelt blad «T'e/gn /og

Ta1e» , og har ,derved en vi,ss kontakt

, 'med forbundet.

N.D.L.

N~D.L.

N.D.L.

N.D.L.s foreninger eier og driver selv 4 ~oreningshus,

4 s'Po~tshytter og 3 feriehjem. For tid!en
:arbeides der 'm~d ~eislingrav en døl nye

feriehjem.

N.D.L. ,driver isitt ,arbeid .i (god og inltim ,kontakt med

de niQ~skJe ,døV1eprelster :som, besøiker ',så å

si alle landets døve, og har 'q.em å takke

for mange av de positive resiulitatler som

er oppnådd.

N.D.L.s øverste my.ndi,ghet er l landsmøibet, :SiOffi hol

des ,hvert 3. år. Landsmøtet velger styre

for forbund!et!s arbeæd, og trekker opp de

• store ,retninlg1slinjer for forbundets ar
beid. Til 'diSSle landsmøtene s:trømlner· ,de

døve fi~a ,aNe ik-antør av lan,det for å tveffe
igamLe kjente (~g oppf,viske gode, gamle

minner. - Hva disse møtene bøtyr for

ensomme døve Siom bor lanlgt ute på
landet, kan ikke fortelle,s med ord.

N.D.L. vd.'1 ,vetI~'~e 'og omn~dven'dig,'re!gulere ,die til
sluttede foreninger i de:r.es' arbeid og

påse, at ,dette h:oldes inneIllfor de !~renser

Isom hensynet til det helels vel og lovene

bestemmer, og i dert heIe ,danne v~ktQg

'vern, .,om arbeidet ~or døvelSJaiken.

N.D.L. \nill :søke å arbeide far et mer ensartet tegn
,-:".sprftk blant landets døve.

.,fo. I

N.D.L. v;il søke å !støtte fo:r.en~ngene økonomisk ved

å hjelpe dem ved reistng av egtne ferie

hjem.

N.D.L. vil gjenno.m samarbei,d!et med ,de øvrige

nordiske, døveforbund b:ringe Ide nODske

døve i g:od og' levende kontakt med d~

døve i de øV1TIlgie illordilske Iland.

N.D.L. vdl 'gjennJom kU,I'lser og [eilier prøve å bringe

de døve oftere sammein for at de derved
kan unn;gå ens'Om1heten som ofte blir

døves lodd.



Nr. ,12 TEGN OG TALE 271

Norske Døves Landsforbund!
. Hollendergt. 9, Bevgen.

Formann: Nils Gje:r,stad, selkre:tæ:r: Albert Breiteig,

kasiserer: 'Torkel Ei:kje1land.

TE'GN' O'G 'TALE

Organ for No.vske' Døves Landsforbund,

Hollendengt. 9" Be~gern.

Redaktør,: Thorbjørn Sa:I1der, ,forretningsføreT:

Albert ~reiitieilg~",

Doveforleninger tilsluttet:'ILandsforbundet:
De DøVle:sForening"O:slo, 'SvenB,:run!S!gt. 7. F'ormann:

AIf Mel:gå:r,d.

Biergen:s Dø~efoI'ieni:ng, Vesitre 'Torvgt. 2'0 a. For

m,ann: Einar Stueland.

De Døves ,Forening, Tvo~dheim, Erik Jar1:slgt. 2.

Formann: H:arald Størkersen, Klostergt. 48.
Stavanger E-ristieligie Døvlefore~ing, S:audegt. 11.

Formairrn :G. H'a;ral,ds1eide.

K:r:i:stia:nsands Døveforening. FOIimann: Ar,rie .. Birke

nes, Torrid'aJllsivell 102, 'Od<;1ernes pr., Kr.sand.

Ves:tfold Døveforening. Formann: A["Jl€ Petørson,

Boks ,41,Sandefjord.

Inn'her~eds Døveforening (N., Trønd~'1rug). Formann:

Arne Søraker, S:k!9gn 1St.
Sikien og T:elemark Døveforening. Formann: Øistein

Ording, 'TorVigt. 9, Skien.

8aliten:s Døvef'Orenill1!g. ~Form,ann: Ed-,nar Sandvik,

SuHtjel~ma.

~øne K:rtstel~geDøveforøning:..Form.:E:ipar Djup-

v:ik"Lers:tad ,pif. Åilles,un,~. ,

Hamar ogO~miØg:p.s ,DøYiefor\~~:ill'g."For:man:n :,,' Johan

"Dahl, .sol?a'k:ken, Moelv, st. '
Østfold DøveforenimJg. FO'rma,pin::, ETl.i~g ~e:tte:rls:~n,

Nedre Ba;k1kegt. 1; Haldem..

Dram.me~ og Omegns ,Døveforening. Formann: Gun

nar Jacobsen,T:omrte:gt. 52,. D:namme:n.

,He.llgeland rKrilsfbeHge, Døveforening. FOirmann: Olaf

FiOlSIS, Rusåga, Helgeland.

Gjøvik og Omegns DøVieftbr:eri,ing. Formann: Osvald '1

Kleppe, 11orden:skjoldJgt. 12, ,Gjøvik.

Ha;:nstad og Ome~llis KII~istiEd:i,ge D;øveforeni~llig. Se:k:re~

tæ:r: Ha:lvor G~eTtegreff,Halvd:ansgt. 14, Harstad.

Passive døv,eforeninger.
Valdres og Hal:liJngdal Kri:srteIti.ge Døveforening.

Lofoten Knisit.~ligie Døveforening.

V,€lste:rå1en ·K:r:tsteligie Døve:5orellling.

Troms KristeligJe Døvefo~eninig.

N,arvi!k Døve- Qg Vianføreforening.

SÅ ·KOMM.E·R

'Jul!·
Inn under jul) hvor er idet tf'ist)

snøfokk og kulde og korte dage)

sinnet bøyer seg ned" tilsist)

vet ikke hvor det skal motet tage;

1nindre og mindre ,av dag det lyser)

hjertet 'i kulde og mishåp gyser:

KOJ!lmer ei jul?

Aret som sto ve.d Sanktehans

lyst nzellom blomster i sommerdagen,

nå er ,det fattig på sol og glan~,

ligger og, sykner på snøens la~e.n)

fryser og føler dets ,kraft er 01nme.

Så må ,det vcereJ fø1!' jul kan komme.

Komnzer ei jul?'

Sådan .stred;erden en vinter, h~rd,

lengtes med soltrang i hjertegrunnen,
stred med en' vinter pa tusen'år,'\

tenkte ~den 'skullel,iilvåren vunnen.

Men ',da den følte dens kraft var omnze,

da først lot Herren sin sol nedko~mme)
1a først kom jul. . ~...

Midt uti mørket(og jordens k'uld,

meddens vår sol er ved å dale,

s~iger V årherres opp som lul}
blir det Sankthans i ihi1nlens sale,

nettopp når jord ei mer, kan råde,_"
komllzer et frelsens veid ,av nåde,

så kommer jul!

Jonas Lie..
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Oln

RAGNHILD KAATA
+

Ved Ragnvafd Frøysho.v

Ov;e:r.skriften er ~kke min egen. Det er titelen på
en programpost i Ri~skrin.gkæstingen for en tid

siden. Det var døvepresten Stokkes :skil(lr~ng av

Ragnhild Kaata li:k,e etter hennes død i februar 1947.

Eventyret er altså ikke et :eventyr i vanli·g' fousrtand,

men en llivshistorie utenom det alminlne.l.ige.

V,ed Mjøsas ø.stlige br;edd, Vled det idylliske parti

laIlJgls Storhamarswanda iJlmen Hamars nye by.om

råde liglger stOm nænme:ste n:rubo ti~l ·mitt hj'eID, Døves
Vel. Her holdes praktiske kuns for døve, un.ge piker,

her er let vi~k·elig hjem for disse venner, hvis tunge

'skjeb,ne det er i livet å tkke kunne høre som oss
andre. M1en H,an Isom er aU god gaves ,giver har også

tenkt på drislsle ve.nner. For meg :synes mange av dem

å være benådet på .andre områder på en .slik måte,
at hva de går glipp av ved i1kke å høre, oppveæes. 

I all fall' er de døve venner som jeg har truffet noen

strålende mennesker, som er like lykkelige og til~

fireds som ,de Isom har alle Isine sanser i behold. -

lsæ1r må dette sies å væ~e tillfelle med Ragnhild

Kaata, :SlOm i mange år hadde sitt .hjem på Døves

Vel. Det er hennes liv som her 'skal skildres, i korte
1Jrekjk.

Ragnhild ble født i Røn i Valdres, og vokste opp

,SOIm andrre baTIl, !til hun i treårs alderen b1e sterkt
aIDlgrepet av skarl3Jgens~eber. - øynene verltet ut,

hørselein ble borte, lurotesansen likeså og omtrent
hele 'S'ffiæksa:nsen.

Hun vokste opp i "en søskenfiløkk på 6, og det
sy~tes utenkelig for aUe at hu;n kunne lære noe,
inntil en lærer ii Valdres oppdaget Ragnhild. I 14 års
la1'deren kom hun til Hamar DøveskoLe hvor lærer
Elias Hoffgård og døvelæreriLnn.e, frk. Petra Hei-

beI:g, tok hånd om henne. F.rk. Heiberg er for øvrig

,stifteren av Døves Vel. Ved sin geniale undervis

TIJi'ngsmetode læ~te Hoffgård henne å føle lydene med

:sine fingre og si dem etter. Denne metode ble en
ve~de.IlJss;~sasjon og ,ble med anerkjellJIlel,se omtalt
i he1e ,verde.:ruspresisen. - ,Fagfolk' og pedagoger fra

mange land 'ko,~ "·til Hamar 'Og studerte .tilfellet.

Eln stund 'samme.n med Ragnhild var en sann opp

levelse, som en ikke kan glemme.

Hun formelig sprudlet av godh'et og godt 'hulnør,

'som en avis en gang -skrev om henne. - Hennes

ia'kttagelsesevne og hukommelse syntes· å være skar
pere enn hos and.re. Det var ikke lett å lu,re henne.
Hun Ikjerite fo~skj€!ll på 5 og 10 k'roner f.' eks. Ner

vene ,i hen·dene hennes var følsonlme som en seis

mograf 'og Tegisltrre'tte alt hun"kom i berørinlg med,
og he:runes 'klebrig:e hje'~ne visste å ta' vare på iml

trykkene. En person som bare en enøste gang hadde

væ'rt innom henn,e, kom etter et 'åta forløp igjen.

Da føl:te ·hun på ansiktet ha!ns og kj.ente ham igjen.

Hennes intelligens var vel utviklet. - Levende
fullgte hUIU med i ·krigen og hendelsene ute i verden.

For blincoo!Sllmift 'kuInne hun, og liVllig Isamrtalte hun

med de bIlinde 'med fi,ng~ene, og f1[nk vrur hun til

å 'skriv;e.

Kong Os:ca;r Il av SVe'Iiige v.ar engang på besøk

på H:amar DøvesIkole på' den tid Raginhild var der.
Ved a~skjeden fik,k hun 50 Ikr. ,som var mange pen

iger den 'gang. På !kongens' spørsmål hva hun ville

bruke dem til, .svarte Ragn,hild at de S!kulle mor ha
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KirkekJlokkene ri1nger: Ding! Dang! Den malm-o

fulleklang~'n kaster sine toner ut'Ov,er byern. -'- Det
kimer til· julefest. Det er jul!

Travlemennes.ker haS'teravsted gjennom de snø
dek·kede ;gater, <;le Istanser litt, lyt!ter til kldkk1eklan
gen, og ha!ster Iså videre. BoI'lte ved et HV de store
utslti11\in'gsv:iJnduene .står ,en m:3~nn, han synes ikke å
merke klo:kkene:s kilming, det :ser nærmest ut som
han står i dype tanker. Av og ti,l ser han opp og

lD lE N lD0V lE S JUl IL
kaster et bJQ'kk på kivkeuret. Det ,ser ikke Ult sonl
han inte~esserterse;g forv1nd~:sutsrtiHinlgene. Pakkene
han har i hånden tyder da også på at h~n allerede

har gjort isJine juleånnkjøp.
Plut'selig retter hain s!eg opp og tar til å gå, det

er låJkesom hain har tatt' ten bestemmelse. Med .ra:ske
skritt går han 'Oppover mot k~'rken, stanser litt ved
trappen, åpner så for;siktig den tunge massive kirke
døren og :går inn. -Han tar hatten av og ser seig litt
om,kring :f.or å orientere sleg. Så nikker han på hodet
likesom til/seg selv og tar til å gå oppover den smale

trappen som fører til tårnet. Ki.~ketjene:ve:n ser fo~

bauset på den fremmede og Ispør: Hva kan jeg stå
til ·tjenøstJe med? Mannen rister ·på hodet og peker
på sine øre~; døv, .sier han.: Han får gjort ·den a:ndre
begripelig med at han gjerne· vil være i tårnet mens
klokkene ringer. Ki.rk~tjenelren ser forundret ut,
men nikker på hodet som ;svar.

Den fremmede' Isetter' :seg ned på en stol og ven
ter. Han Iskvetter til da klokkene tar til å ringe. _._
Så retter han selg 'opp, likesom Istår og lytter. 
Klokkeklangen fyller tårnrommet med et mektig
brus og 'sen'der Isine vakre toner ut i himmelrommet.
Den døve :står d,er med lysende øyne. Dette har han
aldri opplevet før. Det sitrer i kroppen, d~t ,føles som
om hver nerve 'Suger tonene til seg og j~lestemnin

gen ''Si1ger inn over ham. Dette er jul! Den jul han
har drømt om!

Gla tilsinns og fylt av høytidsstemning,· forlater
han kirken. Nå er· ,det han Isom haster hjem, hjem
til kone og barn~ -. Han er yr i hodet av klokke-

. .' ' ",

klangen. ..- Jul ! Jul!, :sier d:et.
Balrna komme1r løpende imot ham da han kommer

inn, hap favner ,dem begge og løfter ·dem opp på
armene. De jubler! De' velsigne'de barna! For denI

er han ikke døv, bare pappa!
Hans kone ser forund~et på ham. Men Eiler da,

sier hun, så 'sen som du e:r~ Hus!ker du ikke. vi skal
tilbring.e julekvelden hos familien? - Han må for-

. klare den plutselige trangen som fikk ham til å gå
i 'kirken for å «høre:» klokkene ri,uge! Hun nikker
tankefuHt og forstår, hu:n er lselv døv.

Gla og for\r.entnin,gsfuile går ~de til ,fa.milien o~

blir hjertelig mottatt. Borte i. k~oken srtår det store
juletreet, og barna flokker seg om det; deres øyne
skinner omkapp med :glitteret på treet. Dette er
deres .store eventyr: juletreet og julenissen. - Her
er lunt og koselig, hele rommet eT som mettet av
julestemning. Her er gode mennesker og god mat.
Han føler:seg' hjemme her og har all ;gru,nn til å
være fornøyd. - Allikevel er det som noe man'gle1r,
det er uforklarlig, men av og til føler han Iseg uten
for: ,Er han utakknemlig og· van,skelig å tilfreds
stille ? Nei, han er det ikke! Det ville bli. et stort
savn om disse julekveldene sammen med familien
ikke var /mer. Allikevel er det :noe mer han lengter
etter, men som h'an aldri kan få oppleve fordi han
er døv. Baugen og musikken, ·de vakre· glade barne
istemmer går hans øre forbi; han får ingen del i det;
det er som d,et er ham uvedkommende.

Juletreet bliir tent, og b~nås JS!tore øyeblikk er
kommet; gangen rundt ·treet. - Han ,seT på dem
der de gå:r og syn.ger de kjære gamle julesangene.
Han vet det er vakkert, men han hører det ikke. -
Han er døv! - Allikevel vil han være med, nå føler
han den er der· igjen, lysten til å .synge, juble til

Frels,eren!s pris sammen med de andre. Den, presser
på og han åpne:r munIi,en for å synge, men der kom
mer ingen lyd! - Hvorfor :synger du ikke? spør han
seg selv. Hvorfor ;gynger du ikke? Du har jo sunget
før! - Men han tør ikke. Han innrømmer det for
seg selv; han tør ik:ke. Han er redd for mennesikene.
Redd for sine egne~ :..- De kan ikke hjelp~e ham, han
vet det. Ingen kan hjelpe ham. Han .er døv! 
Allikevel føler han en stille glede over ågå rundt
juletreet sammen med barna og de andre!, Han har
lært å resi'gnere!

Han ser på :sin· kone; hun går der med den min-
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kQm hjem.
Det var desember. Julen sto for' døren, og på deln

velstelte gården Breiby gikk det unnna for unna
med juleforberedelseille~Alle hadde siitt å gjøre, selv
Breiby'n .gjorde for en gangs skyld noe annet' enn

å kommandere. Slakteren var kommet til gårds om
morgenen, med slire'kniven dinglende i beltet, og nå
g~yntet de gjenværende grisene uteln å få svar fra
den tomme bingen hvor jule.gri!sen. hadde hatt sitt
tilhold. Grisene forsto ingenting. Var deres kamerat
blitt stum? - De hadde ndk ·hell,er ikke blitt klo

kere dersom de hadde kunnet se bort på slakte
benken, hvor s:lakte:r.en holdt på med' den siste fin
pussing av sla:k,tet. - Det var ikke :så megen Hkhet
mellom den viltre' :kraba1te.n som ha,dde :svinset om

kriD.:g i nrabobin,gen med k~øH på halen og gryntet
høyt av se:lvtilured.s:het og velvære, og det som slak_o

teren nå :gikk over med falkeblikk for om mulig å
finne noe oversett buslt. Breiby'n var nøye sånn. --:
E!n miHimeterlang bust på fleskeskiven, og 'SItakteren
kunne Ispare ;seg bryderiet med å komme igjen neste
jul. Til gjen:gjeld :så han ikike så nøye på /skHlingen

når det gjal,dt betalingen for førsteklasses utfø~t

arbeid.

ste på armen. Anisi:ktet er lukket, det forteller inigen
tin.g. Hva tenker hun montro ? Som ·han? Men han
vet hun .gleder seg sammen med barna,' for niotis
gleden er !Større enn alt annet. -

Hanklæna:ver ingen, ikke engan;g døvheten.. 
Tvertimot er han takknemlig fordi han får være
med. - Isolasjonen er tross alt mye verre. Han vet

at han bare er en blant de mange, at det er dem
som føleT døvheten tyngre -enn han.

Han slkyver alle tunge taruker tilside, nynner med
i sangen og føler .seg gla. Det er jo jul! Og han vet
det blir en ekstra liten hyggestund samm,en med kone
og barn når de kom.mer hjem. Da tenner de lysene
på det lille julet:veet som :står på bordet. De setter
seg godt tilrette, tar en sangbok o:g stemmer i: «Jeg
er så gla hver julekveld»! Barna kryper opp på

fan~e:t deres. De sitte.r og lyttler ~ndek-tig til sangen.
For dem :er de døves :sang like 'vakker som noen
andres. - Syng mer da pappa! lsier de. De vel'SJignede
barna! De skaper julefred .i de døves hje.m!

Fi-Jo.

Gården Breiby hadde vært i ætten i umiJllnelig8
tider. Helt fra vikingtiden, ble det antatt. Den var

\ryddet av treller som var ført til landet fra England.
Vikingene hadde herjet og plyndret, og da det ikke
var :mer guH å ta med, hadde de tatt med 'seg de
kraftigste mennene til treller og satt dem' til å

rydde Qg bygge ·gårder. Slik var Bre~by blitt til.
Gå~den hadde engang vært høvdingsete, og høv
dingene hadde vært 'store blbtere. Men ,da landet var

blitt kristnet, hadde også disIse mått!et slutte med
sine blotfe-slter, selv om ,de hadde 'knurret og ropt til

Odin og Tor om hjelp mot dem. som hadde fortrengt
deres gamle gudelæ'De. Kvite-K:rist haldde vist seg
:som den ister;keste, lOg etter hYeIIt var trellene blitt
borte. Husmenn hadde' Isiden tatt deres pla.ss., men
det ble også færre og færre av døm med tiden. Tross
alle omveltninge:r !sa;tt dog fremdeles en Breiby som
hersker over den :store og valkre gården.

Eieren .hadde baire en so~g her i verden. Det var
til gjengjeld en stor sådan. Alt på gården hadde gått
mønsteIigyldig siden han hadde overtatt .aen etter
faren; h.an var igift,hadde 3 veIlskapte barn og alt
så ut til å !gå etter et oPPsIatt program, men Bire:iby'n
var ikke lykkelig. Hans store so~g var det i.kke noe
middel mot, det sto ikke i menne:skeli,g makt å få
gjort ham lykkelig, mente han selv. - Odels,gutten,
den eneste sønn han var tilgodesett med, var døv,
og etter fødselen hadde moren måttet underkaste
seg en operasjon som for alltid hadde satt henne
ute av stand til å kunne sette flere barn til verden.
Breiby'n hadde vært sjelegla da det vi's:te ,seg at, han
endelig hadde fått den etterleillgtede a.rving, og han
hadde takket Gud av hele sd-tt hjerte. De to ,døtren~

ble fra da av ove~sett, odelslgutten ble hele verden
for foreldrene. Alt ble gjort for at han skuHe få det
så godt som mulig, og det hadde foregått en veldig
oppsvtng i' gårdsdriften, Breiby'n sparte hverken
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tjenøstefolk1ene eller SIeg sleIv, for nå hadde han satt

seg som mål å få gården fuBt modernisert og gjøre

den !nn den beslte'i vi'de kvetser, til odelsgutten ,sku'lle

overta. H'æn satte ri ,gang alle-~ede 'dagen etter at gut

ten vaJr født.

Det ;giikk et år. - Familien,s glede over odelsgut

ten var blitt forandvet ti'! forskrekkelse og tViiI. -

Da h~n va:r blitt så stor at h~n begynte å gå, hadde
hrun enda fl-{}~e isagt :så meglet 'Som «imamma». -

Fruren hadde fått dype furer i pannen, og moren var
blitt tau's og bekymret. Da de satt ,rundt' bordet en

kveld, :så faren lengle på :sin husrbru. Så kom det: Vi

får visst sende bud etter gamledokitoren! - IIus-

.truen så opp: Men han er jo ba~e et år. - Dagen

etter 'kom tg.amledokt'oren. - Bveiby'n selv tok imot

ham u'te på trappen. Doktoren så straks at det V,3Jr

noe alvOlrl~g på ferde. Det var nok len'ge sd-den si'St

han hadde vært på gånden, nlen at den myndiige og

selvbe~tsste 19årdsherren skulle ha forandret seg så

meget' på den tiden, .måtte ha andre årsakeIr enn at

han begynte å tvekke på årene. - De håndhilstes,

og BreibY'in kremtet. - Du får s:tige på, doktor. 

De igi;kk in:n.Gutten satt :midt på golvet og lekte med

en tDehest. Han vendte 'Seg ikk,e da de kom inn. 
Gamledoktore:n ,gå :spørrende på Breiby'n. - Ja, det

gjelder .sønnen min; vi vil :gjerne vite hva som feiler

ham·. Han er så igammel nå at ha'n burde begynt å

snakke, 'men den eneste låten vi hører fra harn_~ er
lydene ,han fvambringer når han gråter. Tror du det
kan vælre noe ,galt :med rorstanden hans, doktor? 

Bneiby"n :satte !Se;g tungt på en stol for å ta imot

gamledoktorens dom. - Hustruen kom stiHe inn i
værelset og Igi/kik bort til Isin mann. Doktoren tok

fram brHlene SIne, pus:set dem omhYlggeliig og satte
dem på :seg. Så tok han gutten på fanget. En stund

holdt h~n på med u:ndersøkelser. Foreldrene fulgte

hver bevegelse med en bla'ndet følelse av spenning
og håp. Gam'1l8'doktoren 'så på dem 'over brilleglas··

'sene. - Det S€lr ikke ut rtil å feile ham noe. Han er
sannsynliigvis norlmalt begavet, men. - - Doktoren

',kom øyensynlig i tanker om noe. Han bøyde seg

igjen over :gutten, ismå:S!nakket, hanket i bordet og

gjOi~de en rekke m,erkeHge ting.. Da han igjen vendte

seg !mot foreldrene,var han æl'VorHg, nesten bal~sk.

-- Gutten hører ikke - han er døv!

Det var et :so~gens budsk'ap som ble spredt rundt
i bygdøn den dagen. AlLe følte med den ramlnede

famHien på Blreiby, og selv om i'kke alle likte fol

kene på ,gården så godt, Iså var ·de skjønt enig om at
dette var sørgelig. - Den som tok det tyngst av
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ane, var faren. For ham var det et slag. -. Hadde

gutten dødd, ,kunne det ikke vært så meget værre

for ham. Han så nå på alt han hadde utrettet på
,gården i aHe år, som ibortkast,et arbeid. Var det kan

skje ikke håpløst å overl1ategården til en som aldri

kunne lære noe? - B'reiby':n var rent fortvilet. In

teressen for gården ble :som f;eid vøk!k,den stolte

istorbonden ~giklk :som i søvne. Han ble ordknapp og

gik'k for det meste-med et fjernt uttrykk i blikket.
Håret ble Igrått og ryggen ble bøyd J, Breiby'n var en

killekket m'ann.

Men årene fortsatte å gå. - Da gutten, som var

bLitt døpt Kåre, var 6 år, var han fortsatt taus. lIan

var velskapt, flink tn alt arbeid som i1kke treng.te

å fOI4klares inngående og tok :lett etter det de andre

-gjorde. Men 'han ble liikevel ikke r~gnet :som en av

familien. Alle ne~nte ham bare som «den døve», og

han ble alltid værende utenfor ,når an·dre barn 'lekte.

Kåre ble ;gående ·:f<or seg SleIv.

Så en dag kom det beskjed om at Kåre sik'ulle på

skole. Faren lo. Hva va1r dette for noe tull. Kåre på

'skolre - mente myndighetene å gjøre narr? -
, Moren gråt. - Myndighetene gjorde det jo bare så

m1e:get ver~e for dem. Kunne det virkelig væ,re alvor

at en 'Som aldri ha;dde hørt et ord 'kunne lære noe
på en sikole. Vlar det ikke ,like u,muli~g som å lære

en !katt 'til å lese aviser? Moven nærte nok et l~te

h~p,m~n - var det i\kke ga:lskap å håpe i dette
tilfelle? -

Det !kom ny beskjed. BJe ikke gutten sendt .på

,skole, ville han bli hentet. Faren ble sItnt, men, nå

tok moren skjeen i sd:n .egen hånd.'Han skal på skole!

- Dagen etter reiste hun med Kåre.

Det var nå ,et halvt år siden Kåre V1ar begynt på

døves[kol'e. O!g jule/n sto f'Or døren. - Kåre skulle

komme hjem i ferien. B_~ei:by'n lot som om han ikke

brydde seg om det. ~ Det .viHe :selv:S'agt bli bare en

lidelise å sle igjen «den ,døve». Han var sikkert akku

t'at 'som før, var det noe han ha;dde lært, så måtte

det \T.el være å spise pent, bukke eHer lliknende. Ja,

hva :skul'le han vel ellers ha 'læ,rt? - Nei, forhåpnin

.gene var ikke :store. MOI'en var rastløs. Hun vis1ste

så vel at hennes mann ville møte sønnen med s!kep

sis·, og hun håpet at møtet i!kke ville bli altfor pinlig.

Hun gikk og la planer om hvordan hun skuHe få

hjulpet Kåre ved møtet med faren. Selv hadde hun

i:kke annet håp overrfor Kåre enn at hrnn ville være

gla over å se helune i~gjen. Hun vi:lle bli lykkelig om

han hare ville ,gi 'henne en klem. Den ene planen etter

den allld:re ble født og forkastet. Hun visste jo likke

hvordan !{åre var blitt. Av og til tørket hun bort
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kom fargein tiilbake. Han "grep sønnen, løftet ham ut
av :sleden og klemte ham. - Det var tårer i øynene
på den rSltoremannen da han vettet et lykkelig bldJkk

mot Hin hustru (~g møtte et som var like straIende.

'Det viser se,g at det blir satt opp mange slags rare
statistikker. Således er det ·også satt opp en sta
tistik~ over menn og yrker som er mest tro mot sin
kone. Handelsreisende står øverst på listen som de
mest utro mot ,sin ekteviv. Så kommer kelnere og
restaurantfolk, deretter journalister, forfattere,
kunstmalere og musikere. Sist på, listen står typo
'grafene som et lji1sende eksempel på de ~gode ekte

menn.

en tåre i SlTIU!g. Ingen måtte se hvor anspent 'Og svak
hun var.

Tiden nærmet seg. - Moren hadde endelig lagt
en plan srom hun måtte gjennomføre. Hun skulle

møte ham alene. Ma:nn-enville bare skremme gutten.
- Breiby'n var likegla. lian ville helst slippe å vær,e
med.
Toget næ,nrnet seg. 8naDt bruste det inn på stasjonen,
og der var Kåre. Morøl1 løp ham i møte. Han kom
a1lvorld.!g dragende på en stor kruffe~t 'Som virket så
alt for stor for ham,. Da de kom nærmere, satte han
fra seg kufferten, tok a v seg luen og rakte fram

hånden. «God Idag, mamma» sa han alvorlig og utyde
Hg, luen :Dor moren lød det som den skjønneste
m,usik:k. Dette ble for meget for henne. ,øynene rant

fu11e av tåver ,og hun tok iSiØnnen inn til se:g, hikstet
og klemte ham om og om igjen. - Dette var et
under, kunne det vLiukeliJg være sant at gutten hen
nes kunne .lære å snakke og forstå. Dette var jo en
gave fra himlen, det måtte være det. Gud måtte altså
all:ike\T.el ha hørt hennes bønner. Og hun som hadde
begynt å tvile på Ham. - Hun tok seg Isammen med
em. k,raftans1trefltgelse. Hun måtte Slkynne ,Se,g. hje.m

og vise mannen dette underet S01111 var skjedd med
deres sønn. Hvor gla ville han ikke bli ? - Hun tok
sønnen i hånden qg 'småsprang bort til ,8'leden, hvor
gårdslgutten ventet. - Kjør fort, Anders! - Er det
noe igalt med ham., frue? - An,ders ,Så på Kåre som
om han sku1le ha fått kusma. - Det ser da ut til
at hrun er 'gan'ske fri:sk - og forrresten - skal vi ikke
ha med ikuffe.rten? - Hun IS/mnte så strålende at
A:nde:rs alldvi ha:dde sett maken. - Løp etter den du,
AJnde:rs, men ;skynn deg. - Han rystet på hodet,
men 'gjovde :som hun hadde 'sagt. - Fruen på Breiby
hadde nok oVleiran'Sitre:ngt seg Li julestrien, men det
var lurt å føye henne. Det kunne jo hende han fikk
en ekstra påskjønnelse i julen hvis han viste s.eg
rikti,g ivrig i tjenesten. - lag Anders la i vei, grep
kufferten og stormet tilbake., :hev den opp i ,sleden,
fulgte ,selv etter, ,grep tømmene og lot hesten' sette
av gårde det beste den hadde lært. Snart svin.gte 'de
inn på tunet, og alle kom farende for å få vite hva
som Viar på ferde. - Bireiiby'n selv satte hendene i
sddene og så ba~skt på de slOm var i sleden, men da
han så .sin 'hustrus strålende anså.kt, ble han usikker
og visste ik:k:e hva han skulle gjøre. Men så kremtet
han og kommanderte: I arbeid igjen alle s,amffien!
Så så haln igje!n undvende på :sin hustru. - lIva i
aH ve:rdern er det som går av døg. - Hun bare pekte
på sønnen; denne.sla straks høyt: «God dag, pappa».
Den b3)rslke B,reiby'n ;så ut som om han var blitt
ra!mmet av sla,g. Han hvitnet i ansiktet, de sterke
hendene 'grep om kanten på sleden,_ - men snart

Jo, dert ble jul på Breiby!

?•

Butt.
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ved sykesenigen: J e,g 'skal 131ge en delikatesse til
deg. - Vips var hun på !kjøkkenet og kom tilbake

~ed en slags «pytt i panne-rett» - en blanding av .
knu,ste brin,gebæ,r og :sj'Okolade. «Bitte», sla hun. Jeg
,sma;kte - Idet var grusomt! - Men jeg smilte tap
pert: Ach - !SIO ,scho'n! «:Skal jeg hente melk for

d~g? - :skal je!g handle for d~g? - Hun var ivrig
til å gå ærender - for 'hoS' den ,snille kjøpmannen
v'ank:et Ider len IgJodbrit over dIsken: sjokOllad2 e11€r
karameller eller «tym».

Lrke før 'skolene begynte igjen .ettelI' ferien, reiste
vi til UlverøY'ia ved :SN'ens!keg~etnslen,på familiebesøk.
For å ,kom,me dit måtte vi ta Hortensferjen. Karin
gjorde store øyne: S\kal vi ta denne båten --- så sto['
- så :st:or!

Stolt slkrev hun ,hjem om den feTjen at det var en
stor ocean,damper vi rei1ste med til Moss-.

Så be:gynte 'skolene igjen - og dJenned var ferien
Sfutt for ,de :noIislke ba~na. Det ble ,da trist for Karin,
- men d ,gymnaset fulgte hun sin «pleiesøster» , der

leste hun opp på :sitt mocrslmå'1. Dert morsomste hun
vilsste var å del'ta i p'ik~gruppen på Eik T'urn; hun

aJn:strengbe seg for å følge med i igymn:aslt.ik1klærerin
nens ~ommandorop ,på norslk.

Så korm po:tetferien. Skolebarn ble oppfordret tIl
å være behjelpelig med potetQPptakingen. Karin fikk
også være med. Det ve~ket ii hennes lemmer og rygg,
- men hun hang i så ,godt hun kunne med å ta
opp poteter, og var ikke ,Lite stolt da hun viste oss
de p'Oltetpen,ger hun hadde tjent. - For de pengene
Skal jeg kjøpe en ting til mor. - Så ,gikk hun rundt
i butiJklkene, - ,kunne ~k[ke bestem,roe 'seg, - for den
ene Ithllgen var penere enn den an,dre. - Men en
haliv time før butikkenes stenJgetid, dagen før henneS'
hjemreise til Wå.en, kjøpte hun en ke~a.mik!k-vase.

Den 24. september opp~ant - det var Karins 10
å~gle fødsel:sdJ31g - den fø:r.s:te fød'selsd,~g i ert frem
med lænd. Den e:tte::rmidjdag:en kom både norske og
østerr~sik:e ba:rn i selskap - 17 barn. Bo~det var
pyntet bå'de 'med norske og øsrterrikslke flrugg. - Og
ved hjelp av Iges

'
tikuleLriI1jg, forsto Ide .hverandre godt,

og Idet var mye la:tter og 'moro fior beigge parter.
Den 9. oktober iskulle de østerrikske harna reise

hje:m ~gjen. Nå fjJ{!k vi Idet tr.avelt med å gjøre reise
tøyelt i st:and,. - Vi fulgte Karin til 0ls10 - til san1le
leivøn for øster~lk'Sk.e ,barn vød MØ:Hergatens ,skole.

På Vesrtfol,dtoget 'Sito Karin i vinduet og vinket og
vi!Jllk~t til ,de si.ste h'us:taik li Tønsiberg forsvant. I Oslo
var vi på «sightseei~g».Vi stanset foran slottet. 
Det rSlrottet var nticht 'SlO s:e'hon !som 8,chonbI"un slott,

sa Karin. - Nei, - 'deri hadde hun' ret. - Schon,
bru:n .slott er jo let lav Europas V1a1kresrte sJortt. 

Men i det ve:slie Isa~ottet der bor jo vår populære mo-

z

Den norske «Karin»~ sj/rudlende av energi og livsglede.

narko - Karin ble interessert, men mest var hun
interesIsert i å høre om prinsebarna.

,Så gjjkik vi rundt i slottsparken forbi ,damm.ene.
«Bader :~on!gen i de dammene?» ~purte Karin.

Etter å ha ,avlagt et par familiebesøk, reiste vi
;uil Møllergatens skole. - D,er var møtt opp mange

pleieforeldre, - Ojg det syntes å he~ske et godt for
hold mel10m dem og deres pleiebarn. Disse barns
frislke utseende tydet på at de hadde nydt. godt av
oppholdet her i landet. - Men de syntes a ha angst

Oig !"respekt for de øsrterrikske reiselede:rne: «De er
:så sinte!»

Kl. 20 iskulle de rei'Sle fra Østbanen. I vinduene på
to~get han;g ,barna og viftet lned norske flagg de
ha,dde med ,seg. «Je!g kommer igjen nes:te som'mer»,
ropte IKarin på tydelig noJ'sk, som hun hadde lært.
Ja, ve:lkomnl:en ,skal ,du være! - Så rullet ,det store
utenlandsltoget f':r,a 0,8110 og til Wien, som e.n gang
vel var Eunopas v.aikre:ste og livligste by - og ,som

gjemmer ma,nge berømte historier.
5 ,dager I~tter lkJom luftpost fra Karins mor. Karin

går rundt og forteller alle bekjente, tanter, onkler
,qg venniJn'ner lat alle me:nnesker i Norge er så snille,
så snille.

Karin ,Slkriver ofte f:r,a Wien om skolen og lekser
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Jøve

Jko!en.
Det kom så uventet at. jeg ikke riktig fattet hva

som sto i brevet. _._- Ennå en gang leste jeg brevet.

Ja så, mor ;skal ikke være hjenlme julaften..-- Hun
sier at båten hvor far er' maskinist ombord, kom
mer fra England og skal nOJ':aorver til Na.rvik. Elun

ville gjerne være med hæm ombord noen dager på

vei nordov·er. - «Det er ,gå lenge sd,den vi hadde en

anledning å feire jul sammen».
~

Jo, jeg forstår det. Mor skal hjem igjen 3.. jule-

dag. Hun sikal gå i land i en elle.r a!ltl1en by ved
Mørekysten og derfra reisle sørover n1ed hurtigruten.
Og da kan jeg være hjemme de da,gene som e.l' igjen

av juleferien, og det er håp at også jeg får hilse på

far når båten på tilbaketuren legger veien om hjem

stedet en av de første dager i januar.

Julaften på døveskolen. ~or meg var det en ny

og uvanlig tan,ke. Je.g hadde aldri drømt OlU at også
jeg en gang ·sku.1le være på døvøskolen julaften. --

Men faktum er der, og det i mitt siste skoleår. -

Til å begynne med gruet jeg meg til det. - Men

etc. I februar s!krev hun: Det er 'Så varmt og S'kjønt

i Wienerwa:ld - vi har plu.kket hvrtveå.s og satt dem

i vasen jeg kjøpte for de pOitetpenger jeg tjente i

Norge. -

Dessverre ikorn ikke Karin hit i sommer, - hun

fikk en ryggskade og måtte under legeb2handling.

Silste brev fra henne som vi fikk lød slik: I dag
e.l' min geburtsdag - og da tenker jeg tilbaxe på
min forrige g.eburtsdag som jeg tilbrakte i Norge.

Det var den skjønne.ste dag jeg har hatt i mitt liv.

Jeg gleder meg til å komme til dere neste sonuner,

og da skal jeg bli med i konkurranser i svømning

med mine norslke venninner - for nå kan jeg svørn

me og stupe ned fra 3 meters høyde. .Jeg har øvd
meg ofte i Hallenbad. . G. ~~

når je1g ikke ,kan være hjemme julaften, blir jeg nødt

til å være på sKolen. -

lIva gjør barna på sikotlen i juledagene? - .Får vi

gaver? - Jeg ventet ikke julepakke hjemnlefra. -

Jeg sikal jo hjem 3. juledag. -- Her har jeg en an

ledning til å se og oppleve julaften på skolen. Her

får jeg e.rfare hva det vil si å være borte fra hjem
met, fra mor.

Det er uvanlig stille på lekeplassen. Før var det

yrende liv, nå er det hare 16-1S barn igjen, hvo~av

de aller fleste går i de yngste klasser. De kunne av

forskjellige g.runner ikke r1erse hjem, og s.kal altså
være på skolen i julen,.

I mots1etning til stillheten ute, er det stor travel

het tune. - Det ryddes og v:askes. Som den €ldste av

. de gjenværende barn, blir det jeg Slam må hjelpe

varktmesteren med de forskjellige gjøremål. Han har

alt funnet fram to store trær ,som vi har .satt fot på

og brakt inn. Det ene i gymnastikksalen og det andre
i ,den store f,orsau1.lingss,al. Og noen ganger går jeg

ærend for bestyreren på postkontoret Og henter jule

post og pakker.
Litt etter litt kommer juleglede.n til meg. - Jul

aften på døveskolen. - Nå ser jeg det hele fra en
annen kant. -

Jeg ser barna som år etter år må være borte fra
hjemmene julaften. Jeg ser hvor mye de voksne gjør

for barna. - De søker å viske vekk mest luulig av

slkolepreget av rammen om julaften.

Jeg ,ser også at jo nærmere julaften kommer, dess
ry:sere lyser forventningene i barnas øyne. øynene

søker etter bestyreren hver 'gang han går ovetI' gårds·

p.lassen. - Er det kommet brev? I-(anskje julekort

·eller pakke? - Bestyreren rister vennld.g på hodet.

Vent og se til julaften. - Og spenningen stiger

enda mer. -
Julaft,en. - -- Til middag på vanliig tid, spiser vi
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MINNER SOM MANER
'Tankevekkende tale ved 125-å~sfesten

på Trondheim off. skole for døve.

Minner kan Idømme, minner kan trøste,

minner kan mane til dåd.
Der hvor vi livs:nære ~ninner !kan høste,

der 'kan vi og hente råd.
Derfor vigjern:e bør dvele ved minner.

Selv om de ik,ke så isltrålende skinner

har de verdier å :gi.
O!g her og i da~g har vi all mulilg grunn til

å bruke med glede samværets stund til

å se OSiS tilbake i.
For :sant nok så finner vi minner som dørnmer:

Innskre.nket viten, ·u:topiske drømmer

og mangel på innsikt i det
s:0l'm: var forutsetnin,gen for rut programmet

SKulle bli mer enn en utvortes ramme
- i dag vi den sannhet kan se .

Men srikkert vi finner at flere vi høster,
når vi 'Ser tilbake, av minner som trøster, .
og ,derfor vi :s:amle:stil fest.
Olg alle de ,døve som skolen har gitt en

mulighet til med vekst å få blitt en
SJelvbevislst medbor.gelr, viser det besit.

:V"OT :skolen har .gitt i fra år til annlet

en liten provins som er lagt til landet
og ikke er blitt det til skam,
en liten provins av ungdom og evner

.som arbeidsvant stevner
fra ungdom til bo~gerdom fram
med mot, og med tro på livet:s verdier,.

en ungdom som setter sl~g mål
og .kjem.per seg fram på steinete slt!ier

srtillfe:rdiig Qg uten :skrål.

Den rike yngHn;g kom til Jesuis og sa: «Jeg har
holdt ,de 10 bud, hva mer iskal jeg gjøre for å bli
salig?,» -- Jesus så på ham og svarte: «Gi alt ditt

gods til de fattige, og kom så og følg meg». - Den
unge mannen Igrullinet ovex dette og gikk :skuffet

bort. - lIan skjønte ikke at Jesuis ville gi ham et
rik,ere liv enn penger og gods kunne gi ham,. - Da

disiplene spurte Jesus hvorledes denne unge mannen
skulle bli salig, svarte Jesus: «For Gud Fader er

ingen ting umulig. Alle hun:grer etter det evige liv,

m,en denne verdens mammon frigjør ikke til salig

het». -
«Jeg er ikke av denne verden, og jeg er ikke kom

met for å døm,me, men for å frelse isyndere», .sier
Jesus. A. Fleischer.

Men nå, denne minnenes dag,

nå vil vi feire dem, alle de fåme:lte
flittige folk med øks og med sag,

med hammer og s:yl og med nål o:g med tråd,
alle :som skolen har lært å forstå

at livet er virksomhet, liViet er vekst,
at hverdagens tekst

er evner å øke ved evner å øve,

og at vi av ytterste evne må prøve

å leve med ansvar for alt som vi gjør
i t~o på en liv.s:gnist som aldri dør,
og tro på at ,me.nnes~et får sin dom

av Ham fra hvem livet og dagene Ikorn.

•
Jovisst kan vi samles om minner som trøster
men gl,em ikke dem som med vekkende røster'
maner OSIS alle til dåd.

For det må vår fest ikke få oss å glemme
at dagen i dag e;r vi langt i fra fremme
ved målet. - Det blir ikke nådd

før dagen det lykkes å hjelpe den døve
til å få frigjort ~Ig rasjonelt øve
a Il e de evner han har,

friigjort det åndsbårne ,mennesikeverd

~som finner gitt uttryk!k i me~n~sk€'t'S ferd
i pakt med sin himmelslke far.

En menne:slkesjel --- vi vansikelig fatter
den rilkdom av ,gudgitte, evige skatter
som den bæTer s:kjult i sitt :skjød.
Men ·døvheten den er for sjelen ert srtengsel,
den :h:oldJer evner OIg krefter i fengsel
og volder usilgelig nød.
Døvheten ~sk'8;per uhyggelig store

sjelep.voblerner: den :stenger fOir ovdet,
ånd;slivets hærer fr;a sl~ktl til :sIekt.

Det ,gir opp:gaver med sikjebnetung verkt.

Det sikal vi minnes ved fødseJsda;gsbordet.

*
«'Ordet er menneskets lys» ble det 'sagt.
Med o]}det får mennesketankene makt.
Med ordet står åndslivets krefter i pakt.
Og det at den døve ikke får lære
å leve som :andre [ ordenøs sfære

i barndommens daJger - det er hans tragedie.
Evner Vli p,:noblem:atikken å se i det?

Hva om vi. :selv f~kk ,den sikjebne å bære?
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Det igir OISS oippgaver. Det er en trøst

at noen av dem er :stykkevis løst,
men slett ikke alle. 'Opp:gaven:e venter
på men,n 9g på kvinner 180m klarS'ynte henter
av åndeI~g innlsikt de evner vi ikke
eier i 'd~g. Men livet vil slkikke,"
etter rutvik[~I1Jgens lov, i sin tid
de r~tte OI~ga;ner.'TIil da vi med flid

må øve i t:~Oiskap V1år kunst og vår evne

med vilje til f~a!:qlove:r stadi~g å stevne.
O;g derfor s:kaJ festen i dag bli en dåp
for viljen til framgan,g i t:rro og i håp.

O~g derfor de minner vd. feirer skal mane
til ,du:gelilg dåd 'under f~ram'Slkridtet'S fane.
- Utvi!klringens vei klan vi bare ane.

Vri ærer de m'ange som år etter år
vi~kejt i iskolen i krevende ikår.
Vri taJkk:er for hva de f'iikk ,gjort med å føre

eLever :sorrn aldri et ord kunne høre
til S'amliv med andre i ordenes sfære.
Det 'hja:lp dem å bære

sin :skjebne med tål.
Det hjalp dem. å sette seg 'Selvet mål. -

Vi l1;'ådde rett meget, mep. alt det til tross
skal ,nye mål !kreve ny innsats av OS:8.

Vi må ik~e :glemme den :Siamvitets stemme
som :sier at også den døve har hj.em~me

i åndslivets verden, og at vi skal :gi

mere enn matnyttig økonomi.

Vi treller for :maten og makten og mynten

og dnømmer om lyik!ke ved p~akten og pynten,

Hva høsrter vi annet enn sor,ge:r og nød
og åndellig død?

Nei, ro e ,n n e IS k et lever ikke av brød,

men lever .av ordet som 19iår av Guds munn,
og derfor :skal denne mi;nne:nes stund

m~nne OSl8 om at med ordet skal vi
livet i Gu,d til elevene :gi.

Da gjør vi dem fri
til evigemen:neskev€,8Iener å blri.
La 'dette få være det jelg har å si.

P. Anderson.

Vet vi å verdsette vår skole og regjering?
Vi som har gått eller går på .skole skulle være

lykkeli,ge over ·det. Vi ,skulle. være takknemlige over

å få nyte de goder som fordelen ved skolegangens.
grunnbyggende lærdomm.er gir oss for livet.

Framfor alt skulle vi være glade for at vi får vår

5

skoleundervisning uten personlige utgifter. Men vi
skulle også klart innse at det er andre :som mulig

gjør dette for OS:S.

De 'Offentlige skoler blir drevet ved midl:er som

blir betalt av våre m.edmennesker til skolegan,g. 
De kjenner skoleu,ndervisnin;gens verdi. Den er det

beste og eneste nliddel til å t.rygg.e en :sikker fram
tid for folket og ilandets styre (altså undervisning
i det hele tatt).

Derfor skulle alle elever i landet erkjenne verdien
av vål}e skoler. Skolene har meget å Isi for vår fr~am

tid, både for hve.r enkelt og for nasjonen. Regjerin
gene er sammensatt av mennesker som :styrer na
sjonen. Derfor kan vi som har gått ;skole hjelpe til å
styrke våre lokale- og' statsstyrer. Ved uvitenhet
legger vi derimot bare byrder på dem og gjør dem
dermed sv,ækere.

A,v dette fo~står vi at god skoleutdannelse eT fun
damentet for en dykt,ig regjering. Derfor muliggjør
også våre eldre medborgene avgiftsfri skole:gan:g for
oss. De er uegennyttige mennesker som interesserer
:seg for den yngre generasjon, for de vet at alle må
hjelpe til å gjøre n.a!sjone:n sterkere. Dette angår
både deg og meg, vi er alle ansvarlige.

La oss dra nytte av vår lærdom og vise verden at
vi ,kan hjelpe våJrt land til å bli sterkere.

«The Rushmore Beacon».
'O. M,atthes.

Statistikk~
Det finnes 94,6 dø~eskoler på jordkloden. De er

fordelt på verdensQelene :således: Nord-A:merika 22'3,

Syd-Amerika 23, Europa 549, Afrika 10, Asia 131 og
Australia 12.

Eu'ropa har det do~belte antall innbyggere av
Nord-Amerika, derfor det største antall døveskoler.
India, ;m~ed sine 200,000 døve, har bare 3 skoler for

dem: - Japan, med 60,000 døve, har 60 døveskoler.
New Zealand har 3.

«L'information des Sourds Muets,».

Læreren forteller elevene om naturens mange
vidundere.

- Hvils for eksempel et (lyr har svakt syn, er som

regel luktesansen og hørselen sterkere utviklet. Eller
omvendt. Kan nå du, Hans, nevne et slikt ,eksempel?

Hans tenker grundig en stund. Så sier han:
-- Jo, hvis en man!n har et kort bein, så har han

som regel også ,et Isom er lengre.
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Mange pussige ep.ilsoder har s[kkert hendt på

grunn av døvheten. - Jeg har selv væ:rt utsatt for

m1ange sådanne. En ga:nlg da je:g arbeidet på ,døve

sk!OIen, ,mJerket je:g lned øtt at ,det b!anket noe rent
vo;lds:omt utenfor døren. Veggene iskalv rent. - Jeg
gikk og liUkket opp døren. - Utenfor sto sn~ikker

læ::re~en og silo inn noen srvære spilker med økseham
meren. - Trodde du jeg banket på døren? slpurte

- Je:g forsltår ække hv:a De sier, jeg ,~r <1.øv.
-- Jeg er døv, stør jeg, - jeg forstår ikke hva

Die slier.
- Jeg er ,døv, ,sier jeig, - jeg forstår ikke hva'

De s!ier.
De ser 'Så mist'vorslk på hverandre, pg går hV€lr sin

vei. Begge teniker: Diet var da len tosik so.m fortsatte

å snakke t~l' me;g enda jeg sa .at jeg var døv!

Om oVienstående virkelilg har hendt, kan nok be··
tvil:es, men det kan 'lnegetgodt ha hendt. Sikkert er

det i hvert fall at døve ler av historien.

. \
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To døve Igutter gikk 'bortover en l,ite beferdet

landevei.. Dlen ene ertet ,den andre, dyttet ham sta

·dig i si1d!en og var srVært vemmeli,g, men :den and~e

lot ISie:g ikk1e .merke ;med det. Han .gikk i sine e:gine

tanrk:er, og tenikte ndk at ·den andre snart ble lei av
å dytte h:am. Diet så også ut :SlOffi han skulle få ~ett,

:6Oir den andve 'ble etter. Men :så begynte han å dytte

harm bark. Og denne :g"an~en så det ikke ut til at han
skul11e :slutte ,med ,det heller. - TiT SiliUtt brast tål

modigheten for den tålmodi:~e, haiTI snuddie seg
ras,e!l1ide, - - - og sto ~ett overlor en bil. Det var

sjåfønen :som h,adde prøvd å få ham ut av veien ved

å s!kubbe. hort i ~1:am med bilen da tutingen i!kke

h:addle noen vink:nin:g.

.Dette var jo alvo:r.li1g nok, ',gutten kunne ha blitt

oveinkjørt. Hørende leseDe t.e-nlker v:el at s:lik er d,et
å væ.re døv. - Men statisltisk er det bevisltat døve

'Svært sjeilden blir litsatt vor trafi:kkuliykker, på
,kjørsler og liklllen:de. Døve er som re:ge:l s[krere i

tnafik,k1en enn' hørende. Høren,de sto[ier for ,meget på

sin hø::r.s:el.

En ve'gnfull 17. mai var noen døve elever på vei

til en siportsp,llas:s;, hvor der iskulle kOinkur~e:res i for

SikJeU!ig~e id~e:tt,sieker o. a. Da die var nesten frem,me,

s!tO'Plpet en mann ,med en \kuffert dem. Han spurte

Olm noe, 'C?lg elevene oppfattet diet som om han spurte
om. vreien opp !til Ve:ttakolltoppen. En av dem :Bor·

~dlarte h1am da veien. - M:annen rystet på hodet,

åpnet kufLerten o.g ga dem øn sjokol!ade.pilate hver.
EI:e\1.8ine lf1orsto ingentilng. Senere fikk ide vite at han

var fonmann i 17. mai-arrangementskomiteen, og
han hadde Ispurt om de skulile væ:ve Il1Jed i stafettløp.

Olg så var det det døve ektep,a:ret som Sito for

'skils:misseretten. - flustruen forlangte stkilsmisse

fiordi IDlannen hadde for vane å skjelte henne ut på

tegnspråket. Red.

plomme i munnen,. Dei-i-i-i-lig! - - - Det var

gnønnre toimlater! - - -

Ja, .slike hen:de}ser har det slikkert vært mange av.

Døvheten Iklan forårs:ak:e mænge komiske situasdoner,
Im8ln ,den eneste ri!ktige måten lå ta det alt sammen

på, er nok med 19iodt hu,mør. - Det hadde vel vært

mul~g å få pengene tilbake hvis jeg hadde gått til

bake lOg forklart :at jeg var døv, men idet 'gjorde jeg

ikke. Jeg syntøsi jeg hiadde fått ri:ke:l~g for pengene,

Qg 'hvis de and~~e skulle tr.o meg når Jeg fortalte

hriistOirien, måtte jeg vel ha med tomatene som bevis-.
Derfor trasket jeg latterm'iild til skoT,en IDled de 'grøn

ne tOimatene.

; '~ I

h:run. -

,En gang under krigen fikk jeg en dag øye på noen

delikate gul-,g:rønne plommer i et butikkvillldu. Jeg

V1ar 'Sulten, og da d.et viiste seg at je;g had·de penger

til ,det, besibemte je1g me:g til å ,kjøpe et kilo av plom
mene. Je:g :gikk inn, og ,da ,det ble min tur, sa jeg at

jeg' sikuHe ha et :kilo plommer. - Ekspeditøren sa

noe som jeig ikke oppfattet. Jeg trodde jeig hadde

sl1laklket for lavt, og sa derfor høyere: Et kilo plom
mer! -- Ekspeditøren :glodde på meg, så seg rundt

og sil1afkket til nieg igjen. - Jeg ble ærgerlig. Hva

v:ar det om å /gjøre. Mente han kanskje å innbille
meg lat de ikke hadde plommer? Kanskje han ville
holde dem unna til :sine faste kunder. - Jeg pek\~e

derfor på plommene og sa enda høyere: Et kilo av
de' d!e:r! - Nå så det endeltg ut til at han foristo.

J1e:g filkll~ posen IQg beta11te. - Gla ov.er at det var
overstått ,gikk j~g ut, åpnet pos:en, 'Og puttet en

E,n døv og en tunghørt går langs kaien. Da uler
en båtsirene, og den tunghørte skvetter til og ho;l

der seg :Bor ørene. -
- Den båten uler fælt, du sikulle' bare hørt ,hvor

fælt det er. (Tunghørte er srvært ømfintlige oVierfor

stevke lyder, men man'ge liker også å· vise de som
er heilt døve lat tunghørte er mer lik normalt høren,de.

I dette tilfelle tror den døve at kamera:ten bare vil

im~ponere h~m).

~]klkeoppr;ør deg så tullet. Du vekker jo o:pp~

silkt. De hø:pende holder seg jo' ikke for ørene, de

går rOl['g akkurat :som jeig. I dette tilfelle følte den
,døve sle:g som hørende, menig den tunghørte ble be

t~aiktet som skrullet. -
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DølJes S.fJortsklubbs hytte i Lommedalen.

å overse. - I de senere årene har irnidlertid fot

ballen vært den mest populære gren i klubben. 
Fotballaget spiller i serien, og laget er .slett ikke
så lett å slå. Dessver~e er rekrutteringen nå blitt

et stort problem.
Klubben har sine møter og medlemsaftener i Døve

foreningens lokaler i Døves flus, Sven Brunsgt. 7.

Døves Idrettsklubb, Bergen.
Klubben er stiftet 29. oktober 1905.
Egen hytte på Totland, ca. 2 mil fra Bergen. Fint

startsted for utflukter til fots og på ski. I ....ett ad
komst. Det har gjennom årene vært stor rift etter
å få leie hytten. Det har i de 2 siste årene vært dre
vet m,~d oppussing 6g ~laneringsarbeid,'og hytten

er i utmerket forfatning.
Klubben har gje~nom alle år hevdet

seg godt i friidvet't, som alltid har vært
klubben.s istyrke. På grunn av dårlig for
bindelse med det øvrige land, har det dog
vært vanskelig å holde på de aktive. I de

seneve år er dette blitt endret, og i dag
inntar klubben en stor plas,S' når det gjel
der idrett. Klarer :som Ansga:r Breiteig,
Herman Kjøhstad og Waldemar Dale har

gjort det hett for mange gjennom tiden.
Deres etterfølgere i da.g, Endre Gryti1es,
Nils Bjørø og Einar Koppen, for ikke å

glem,me de 2 lovende juniorer Per Sikko

og Ola Svare, viser at klubben er ster

kere fo~spent med idrettsmenn enn noen
sinne før. IDndre Grytnes har f. eks. årets
beste DesrultaJt i høyde:sprang for Bergen,
idet han har gått over 1,78 (med mye

luft). Han ble i år også ,nr. 3 ved NM. i stavsprang.

(Resultatet i høyde er vevdensrekord for døve).

Ved kretsmes1terskapet for Beugen vant han over
legent tresteg. - Av ,damer er det fø:r.st og f:r~emst

Marie 'Grytne:s 'Som har k:r.av på oppmerksomhet. :-

Hun er k:r.etsmester for Bergen i diskos.. Kjellaug

Rønnestad er en annen som har vist fine resultater.
I :svømning er Helge Kjøl1ebevg godt kjent.

Klubben har sine møter o. a. i Døves Hus, Vestre

Torvga:te 20 a.

Døves Idrettslag, Trondheim.
Klubben er stiftet 6. februar 1908.
Egien hytte på Solemsåsen i Bymarka. Dette er

en koselig hytte som ligger i det ypperlrge og Ikjente

terrenget Bymarka.

Klubben har fostret den vel mest navngjetne nor
ske døve idrettsm,ann, Josef Ankile. Han har no
tert [seg for en rekke strålende pre:s:tas1joner, toppen

på kransekaken er vel han:s NM på 10,000 m. løp.
A.n:kile var i ,mange år nærmest us.låelig på mellom

og langdistansene, samt i terreng og skogsløp. Han

var likel,edes en god kaster. Senere kom Arvid Rø

stad. Han gJorde seg likeledes godt kjent, og han har

holdt ungdommen fra l!ivet helt til det siste. - På
grunn- av de lange avstander til de øvriJge døves

idrettslag, har ungdom'men hatt vanskelig for å bli
værende i byen, og rekrutterin!gen har vært o.g er

et stor:t problem for klubben.
Klubben avholder 'Stine møter o. a. i Døveforenin

gens lokaler, Erik Jarlsgt. 2.

Døves Idrettsklubbs hytte .vå Totland.
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ikke møte mors blikk. -- Jeg tenker på, - begynte

mor, o~g Iså fra ,den ene til den andve. Men hva mor

tenkte på, fikk barna ikke vi~te; mor 'gikk raskt ut .

i kjøkkenet og ble borte.
Småp:ikene hen;gte :stille kåpene sdne opp, og sn:a~t

etter :satt de alle tre inne i barneværelset. - Tora

leste i €In liten barnebok, Sven malte med fa~gene.

sine, som fOI'lresten nå var svævt små og tynne. De

trengte høylig til å :fo~nyes. Lille Jenny skiftet klær

på dukken Slin :Dor tiende gang i dag.

Mor hle lenge borte. - Det var visst middag

snart, men ,det v.ar. ,så løirt å gå etter henne. mor :mor

var v1'Sist le~ over at de hadde oppført ,Seg slik. Stygt

hadde det vært av dem, ja, de hadde vælrt stygge

mot mor. - To:ra kunne ikke holde tankene ved

boken.
I{;aroline, piken,· kom inn og ville ha bo.rdet til

middagen, og ingen sa i mot henne - flyttet bare

stille bort til vin,duet med sakene sine. - Hvorfor

skulle de spise her? - Jo, det vær .:sant, mor pyntet

natu,rligvis juletreet i ,spisestuen.

Der kom mor inn, blid og fornøyd .som alltid, ikke

det 'Spor fornærmet. To:r;a ble enda mer ,skamfull.

- Så, bar,na mine, kom og '8u1s. Det blir litt tidlig

i dag, far ,skal spise i byen så han kan komme tid

li:gere hjem i ettermiddag. O,g da vet dere jlJ-1eaften

kommør fortere. Så blir det iikke sent for deg heller,

sa hun henViendt til I\:aroHne.

Barna spiste uten å si et ord. Det var så rart at

mor ikke sa noe om det inntrufne.

- KavoHne - jeg tar barna med en tur ut nåAr

vi har :spiSlt. Vi er sikkert tilbak,e til far kommer

hjem. Kam du ha teen ferdig til kl. 5?

- Jo, Karoline trodde nok ·det.

- Eir dere mette .nå, barna mine? - Mor 'så fra

den ene til den annen. - Vi skal langt skjønner

dere. - Mor hadde fått det travelt med noen kurver

og pakker ute i entreen, men de turde ikke spørre

om noe.

- Så tar vi på oss da. - Og :mor knyttet sløyfen

under Jenrny's hake og kysset den lille nesen hennes.

- N€li, brett øre1:appene ned, Sven. Det er så kaldt

ute! - D'g Sven sa ikke et o:rd om at han var kar
for ikke å fryse, eller slikt. H,an bare gjorde som mor

sa. F:or det var så nart at ikke ,mor sa ,et ord om -.

- Du tar den ,kurv,en, Sven, og du tar den pakk~n,

'Dora. - Lille Jen!ny vil vel hjelpe mor med å bære

denne? - D'g mor la en pa.kke i Jenny's armer. Selv

tok hun den stø:r.ste pakken og en kurv. - Opp av

kurven :stakk noen 'grener 'Som på et juletre. Barna

undvet iseg over hvor mor tenkte se:gmed det, men
ingen spurte.

- Så er vi f€lrdi:ge ,da. Adjø så lenge, Ka:noline! 

Barna glemte å Sli adjø; de bar.e fulgte. i helene på

mor som tve levende spø:r:smålste:gn. - Mor kunne

nesten ikke holde seg alvorlig når hun så på dem,

men hun ville ikke sli noe; nå ,skulle de lære det hun

så ofte hadde snakket med dem om på en ny måte.

Ved trikkeholdeplassen stanset de, og ikke lenge

etter :kom trikken for full fart susende nedover ga

'ten. Den stoppet med et rykk. «Rodeløkken» sto det

påskil1tet. De steg på trikken. Da de kom til torvet,

så barna på mor. Her gikk jo så mange av, og hvis
·de iskulle ,nedom tante, måtte de jo gå av her. 

Men mor satt li.ke rolig. - Den ene etter den andre

gikk av, og til Silutt var de de enest.e passasjerer. 

Kondu~ktøren slo f10ke bak på plattformen ,og kra

gen hadde han brette~ ~pp om ø:nene.
ffindelig st.anset vognen igjen, og -.konduktøren

stakk hodet inn: Endestasjonen!

---:- Takk! - Mor samlet sammen alle pakkene og

smlilte til Jen~y :som :sto og gned seg i øynene. Hun

hadde nær 'Sovn,et under den lange ensformige trik

keturen på juleaftenen. - De fulgte etter mor ut

av trikken og oppover en lang, mørk gate. Enten var

hUSlene store murhus med kalde vegger og en mengde

vinduer, eller så var det noen usle, faneJe~dige tre
hus:, som også så så mørke og fæle ut. «Marstrands

gaten.», leste mor høyt.på hjørnet i lykteskinnet. 
Her er det.

J.enny tok uvilkårlig mor i kjolen da de gikk over

det mørke gårdsirom, og Tora så 'seg forferdet om

kring [ den falleferdige trappen som knaket under

dem. De jgikk inn en sm.al gang, måtte holde seg i

rekkverket for å f.inne fram. Ved enden av gangen

bank,et mor på en dør. Den gikk opp, og et svakt lys

skjær tvengte se:g ut gjennom døren. Men selv det

svakte lyset opplivet brurna. De hadde vært så redde

i mørket. - Der :Slto en kone i døren, tynnkledd og
blek. Hun slo hendene slamme...lJ..

- Frua mi - på sjelve julekveldem !

- Ja, her kommer jeg, mor Hansen, 'Og jeg har.

med småe:ne mine. De ble stående midt på gulvet og

:se seg om.- - Der var ikke mange møbler i romlnet.

Borte i en k,rok sto en bred se.ng, og i den lå en

gutt på Sven's alder. En SitøI'ire pike satt hos ham

og 1eslte, men. hun :sJapp boken da de fremmede kom

inn. En gaJIlske Hlten krabat :krøp rundt på gulvet,

bare iført en vaskekjole og strømper.

- Hvordan står det til her, mor I-Iansen?

- Å, dret er som det pleier. M~nnen min har vært
borlte ;siden ,søndag, og stor ,glede blir det neppe å

få ham hjem igjen. Men skal ikke frua sitte? 

Hun sk.rudde lampen bedre opp og la litt kull i
ovnen.
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Jllle~ns kryssord.
Vannrett: 47) Tall. 87) Dreie rundt. 6) Nynorsk pronomen.

1) Feilaktig navn på døve. 49) Kompassretning. 89) Vond lukt. 7) Nynorsk pronomen.
9) Egyptisk dronning. 50) Motsatt av praksis. 90) Hel. 8) Pikenavn.

16) Eksisterer. 51) Like. 92) Elv i Italia. 9) I ikke.
17) Øse (nynorsk) 53) Husdyr. 93) Fisk, v. 10) Svell!
18) Ta. 55) Som 16 vannrett. 97) Fortsettelsesskole for 11) Sk - - - - -
21) Sånn. 56) Engelsk. preposisjon. døve og tunghørte. (Bruker skomakere).
22) Tresort (gl. retts~r.) 57) Får vi i julen. 99) Som 50 v. 12) 3, 14.
23) Skogstykke. (0) Gjør smeden. 102) Vasse. 13) I nekene (flertall) .
25) Den første kvinne. 62) Gjengjeld. 103) Store skåler. 14) Gi.
27) Har julenissen. 67) Jule - - - -. 105) Fottøy. 15) En slags lønn.
28) Artikkel. 68) Overklasse, adel. 108) Etter julerengjøringen. 19) Vasket.
29) Norsk familienavn. 71) Galnn1elt pronomen. 109) Ikke satt i gang. 20) Kursnotering.
32) Pengesending. 73) Sint. 24) Kjøkkenredskap
35) Husdyr (gl. rettskr.) 74) Sportsattikkel. (bestemt form).
36) Hundefarm 75) I likhet med. 26) Gammellandsinndeling.
37) Eneboer. 77) 3 like. Loddrett: 30) Hun tar i mot gjestene.
39) Bestiller. 78) Månefase. l) Oppdagere. 31) Land i Afrika.
40) Liten og rund. 80) Høflighetsuttrykk. 2) Har ikke døve stor 33) Høye hus har mange.
41) Tall. 82) Anonym person. nytte av. 34) Omviser (c == s)
42) Sanse. 83) Kraftig. 3) Bydel i Oslo. 38) Gjør budeien.
44) Hodeplagg. 84) På tippekupongen. 4) Forfatter. 43) Forkortelsen for døves
45) I-Ijelpeverbum. 86) Veik. 5) Dårlig. hovedorg. i Norge.

















Brumunddalens Bilcentrai Uamar Kemiske
&Rep. Verksted Renseri &Farveri

Urumunddalens Frukt· &Tobaksforretning
Tlf. 1094

anbefales
Utfører alt i rensning
og farging

A. SA N D BAK KEN
Henter og bringerTlf. 200

BRUMUNDDAL HAMAR

Joh, Didrichsens Eftf. Andr. Andreassen
Axel Smith Juell

oH and e l s g art n e r

BCJkeri og Konditori
Telefon 51141

Tlf. 1161
I

HAMAR LILLEHAMMER

Lillehammer Møbelforretning A.s Moelven Jernstøperi
Thor ·Hansen

Telefon 47 342
Telefon 50850

ALTIM0BLER
Ringtromler - Plogdeler

Spes.: Stoppede møbler

Eget tapetserverksted

LILLEH.l\.~fMER MOELV

M. Pedersen Mesna Hjul· &Vognfabrikk
Kjøtt- og pølseot'areforretning

Storgt. 56 Telefon 50 964

Telefoner: 50 584 --.e- 50 589

LILLEHAMMER LILLEI-IA11MER

J. Frisenberg Madshus Skifabrikk
Gullsmed

Har i over 80 år framstilt Telefon 50 239
kvalitetssølv

LILLEHAMMER LILLEH111\!iMER



A.s Vestbanens Farvehandel
Enga 5 - Telefoner 42 04 93 - 42 58 77

ALT I FARGESAKER

OSLO

A.s Heidenreich &CO. Ltd.
RØR HAN DEL,

OSLO

A.s Arvid Bergvall
ASSJtf,,1nse og befraktningsforretning

Solplassen 1 - O S L O

Drarninens CIassliperi &Speilfabrikk A.s
Grønland 15 - Telefon 1065

DRAMMEN

SiJlberg Teglverk
Øvre Storgt. 22. - Telefoner 3744 - 8824

D R·A M M EN

ANOR. HAN SEN
l-Iaugesgt. 24 - Telefon 3158

Godt utvalg i møbler

DRAMMEN





















Oskar Finstad
Konfeksjon - S/~otøy

J:1anufaktur

V erks~ed for: søm av: Drakter}

kåper}'dresser} .frakker og benklær

rrelefon 1536

ELVERUM

Stange Almenning" ·

ST ANGE

Stange

Brænderi & Frøforretninu

Telefon 1310

HAMAR

Hednlark Meieri

HAMAR

Møbler

Prisliste og illuJtrasjoner

sendes på fo~langende

A.s Jømna Brug
JØMt~A. "ST.

Løiten Meieri ·

LØTEN

Trygve J. Kaul~m
Bakeri og Konditori,

Telefon 1168

HAMAR

J. Arnt Jensen A.s
Ingeniør .og aut. rørlegger

Rørhandel

HA"MAR





A.s Ivarans Rederi
Tollbugt. 11

OSLO

Sigurd Herlofsen & Co. A.s
SKIPSREDERI

Suhmsgt. 18 OSLO p ost bok s 2 2 6 'o

Rogaland Felleskjøp

STAVANGER

A.s Hofsfos Træsliperi og Papi fabrik

HØNEFOSS




