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ER KLAR!
N. D. L's standpunkt til striden om Alm skole

Med stor oppmerksomhet har Norges døve
fulgt diskusjonen om Alm skoles framtid, og i
vårt blad har vi i løpet av de siste måneder hatt
så meget stoff om denne sak at leserne vil være
kjent med 'at skolens eksistens er truet.

Hva er det så striden egentlig gjelder? Nor
ske Døves Landsforbund har ikke fått noen
henvendelse fra Utdannelsesfondet for Unge
Døve og Tunghørte, som i dag eier skolen, eller
fra departementet. De opplysninger vi bygger
vårt standpunkt på, er de innlegg som har stått
i vårt blad og i dagspressen. Hvis vi prøver å
skjære vekk alt unødig prat i diskusjonen, vil
vi finne ut at striden egentlig gjelder ett eneste
punkt.

Utdannelsesfondet ønsker at skolen bare skal
drives som fr.amhaldsskole for unge døve og
tunghørte, og 'at andre ikke skal ha plass der.
Fondet mener at dersom det skal være barn fra
barneskolen der også, vil det virke forstyrrende
på undervisningen for de eldre elever.

Departementet mener at dersom det er ledig
plass på skolen, etter at alle elever som søker
plass i framhaldsskolen har fått komme inn, så
må departementet få stå fritt m.h.t. å ta inn en
klasse fra barneskolen, og da bare øverste
klasse. Departementet mener at det er uforsvar
lig at det skal være tomme skolepulter på sta
tens skoler all den stund det venter barn på å
komme inn.

Dette er stridens kjerne. Av departementets
redegjørelse i dette nummer, vil leserne se at
Staten er meget takknemlig for den store gave

Fondet vil skjenke i og med at Alm skole blir
overlatt til Staten. Leserne vil videre se at Sta
ten godtar alle betingelser i gavebrevet med
unntak av den som er nevnt ovenfor.

Her står ,vi i dag. Hvis ingen av partene end
rer sitt standpunkt, forblir Alm skole stengt, og
Fondet har sagt at det da vil leie bort skolen til
andre eller ganske enkelt selge den. Dette må
ikke skje .Norske Døves LandSlforbund vil inn
stendig henstille til partene at det finnes fram
til en ordning. Det lille barn på 7 år er like vik
tig for oss som ungdommen på 18 år. Hvis vi
kan unngå det, må ikke et eneste barn i skole
pliktigalder gå å vente på å komme på skole.
Vi kan ikke se annet enn at Staten må ha rett
i siri mening om 'at eventuell ledig plass på Alm
må utnyttes.

Utdannelsesfondet, med fru Braae-Johannes
sen i spissen, har gjort et verdifullt pioner
arbeid med Alm s'kole, og alle norske døve står i
takknemlighetsgjeld til disse pionerer. Stor takk
skal de ha, som har arbeidet skolen fram. I sin
redegjørelse i dag sier departementet at Fondets
linje i arbeidet skal bli varetatt fullt ut, og det
mener vi 'at Fondet skal ha tillit til. Det er bedre
at departementet får drive skolen etter de ret
ningsIinjer som er lovet, enn at skolen skal bli
stengt. Så vidt vi forstår evner ikke Fondet å
drive skolen uten Statens hjelp, og da kan vi
virkelig ikke se annen utvei enn at Fondet god
tar departementets standpunkt.

Vi vil så sterkt vi kan Ibe fru Braae·Johannes
sen og hennes kolleger om å godta den lille end-



ALM SKOL
Av direktør Marie PedersenDa Kirke- og undervisnings

departementet har fått atskil
lige forespørsler angående Sta
tens overtakelse av Alm skole,
vil en i det følgende gi en del
opplysninger til orientering:

1 Skolens opprettelse og drift.
Som kjent ble Alm skole opp

rettet i 1948, og satt i gang og
drevet ved hjeIp av midler som
var innsamlet av «Utdannelses
fondet for Unge Døve og Tung
hørte» ved fru Inga Braae
Johannessen.

Etter søknad fra Fondets
styre fikk skolen i 1950'-51
statsbidrag til driften kr. 20000'.
Fondets styre meddelte i brev
av 3/6 1950 til Kirke- og under
visningsdepartementet at det
hadde besluttet å skjenke ALm skole til den nor
ske stat.

I den anledning skrev Kirke- og undervis
ningsdepartementet til Finansdepartementet et
brev, og anbefalte sterkt at Staten måtte motta
gaven og overta driften av skolen. Brevet inne
holdt Kirke- og undervisningsdepartementets
'begrunnelse for at Staten overtok skolen. Dette
brever datert 23/6 1950, og Fondet fikk gjen
nomslag av brevet oversendt den 22/7 1950.

I punkt 2 i dette brevet står det: «På grunn
av det sterkt økende barnetall har barneskolene
for døve for liten kapasitet, så mange barn må

ring som departementet foreslår. Det vil vi døve
være best tjent med, og så får vi alle være på
vakt om at skolens ide, nemlig teoretisk videre
opplæring for døve og tunghørte, blir ført videre
i samme spor som hittil. net må være tindrende
klart for Utdannelsesfondets styre at den lille
endring som departementet gjerne vil ha, ikke
berettiger fondet til å trekke gavebrevet tilbake
og avslutte skolens historie. Vi kan bare se to
utveier: Enten godtar Fondet den foreslåtte
endring i gavebrevet, eller så driver -Fondet sko
len videre på samme måte som før - uten Sta
tens hjelp. Den tredje utvei, 'som Fondet truer
med: stengning av skolen, må ikke bli aktuell.

Vi venter spent på avgjørelsen.

vente i årevis før de kan skaf
fes opplæring. Alm skole vil da
til en viss grad kunne tjene som
reserve, i det en i de første år
regner med å overføre øverste
klasse fra 'Skådalen døveskole
til Alm, 'og på den måte hurti
gere få tatt inn nye elever i før
ste klasse.»

Det er bl. a. dette brevet som
har vært gnmnlaget for Stor
tingets bevilgning til Alm
framhaldsskole i budsjettet for
1951-5B.

•
B. Gavebrevet.

Etter at prp. var vedtatt i
Stortinget 27/4 1951, sendte
Fondets styre den 2/6 1951 et
forslag til gavebrev til Kirke-
og undervisningsdepartementet.

Dette forslag kunne Kirke- og undervisnings
departementet godta for de fleste punkters ved
kommende, men måtte f~stholde at eventuelt
ledige plasser måtte komme elever fra grunn
skolen til gode. Dette krav avviste Fondet, og
det er om dette punkt at det har vært uenighet
i de følgende forhandlinger.

Gjennom stadige forhandlinger med Fondet,
og endringsforslag fra Kirke- og undervisnings
departementet, både muntlig og skriftlig, har
Kirke- og undervisningsdepartementet prøvd å
finne fram til en form som 'Fondet kunne godta.

Kirke- og undervisningsdepartementet ville
således gi garantier for, ati de tilfelle hvor det
for en tid kunne være nødvendig å ta inn på
Alm klasser fra grunnskolen for døve, måtte
dette dog aldri skje til fortrengsel for noen elev
som hadde søkt til Alm etter skolens opprinne
lige plan) og at slik overføring i tilfelle bare
måtte gjelde barn fra de øverste klasser i grunn
skolen.

Fondets styre har hver gang kategorisk av
slått Kirke- og undervisningsdepartementets
forslag, og bl. a. begrunnet avslaget med at en
ordning med yngre elever på Alm, stred mot
Fondets statutter.

Forhandlinger pågår fremdeles.

3. Fondets avslag vanskelig å forstå.
a) En kan vanskelig forstå at ordningen med
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å ta elever fra grunnskolen inn på de ledige plas
ser ved Alm framhaldsskoLe, skal stride mot
Fondets statutter, ettersom Fondet selv prakti
serte dette da Fondet selv drev skolen, for å få
en forsvarlig drift. I skoleåret 1950/51, den
gang Fondet selv drev skolen, tok det inn 2 klas
ser fra grunnskolen på de ledige plasser, nemlig
en 8. klasse fra Skådalen døveskole med 10 ele
ver, og en 4. klasse fra Skådalen, også med 10
elever. Dertil kom 6 framhaldsskoleelever.

b) En finner heller ikke noen rimelig grunn
for å nekte å la ledige plasser komme yngre
døve til gode.

Undervisningen skulle ikke lide under det, da
hver klasse har sin egen lærer og sitt eget
klasseror.n. ~

Elevenes trivsel skulle det heller ikke gå ut
over. Det har vært framholdt at de sr.nå elever
fra 4. klassen i fjor forstyrret de store i fram
haldsskolen. Dette vil ikke gjenta seg, ettersom
Kirke- og undervisningsdepartementet har til
budt at bare elever fra de øverste klasser i
gru..'1nskolen i tilfelle vil bli overflyttet til Alm.
Det er ikke stor forskjell i alder mellom elevene
i de øverste klasser i grunnskolen for døve (16
åringer) og de unge døve som søker framhalds
skolen etter avsluttet 8-årig grunnskole. Det vil
i alminnelighet bli en aldersforskjell på 1 a 2
år. Ved begge yrkesskolene for døv ungdom
(Bergen off. skole for døve og Stavanger off.
skole for døve) har det også i de siste 2 årene
vært klasser fra grunnskolen, og en har ikke
hørt annet enn at det 'har gått godt.

4. Vektige grunner for at alle plasser i døve
skolen r.nå benyttes.
a) Når øverste klasse i grunnskolen får plass

l unggomsskolens lokaler, kan det frigis like
r.nange elevplasser for nybegynnere.

Meldingene om skolepliktige døve barn har
økt overraskende i de siste årene, og det er
blitt lange ventelister. Mens en vanlig har reg
net med at 0.7-0.8 pro miHe av skolebarna
trengte døveundervisning, er tilgangen nå kom
met opp i over 1.3 pro mille. Årsaken kjenner
man ikke fullt ut. Delvis kommer det av at
skolestyrene er blitt mer påpasselige med å
melde de døve skolebarn i rett tid. Delvis av at
de også melder flere av dem som er så sterkt
tunghørte at de ikke kan greie seg uten den
hjelp som døveskolen gir. Muligens kanen let
tere epidemi av infeksjonssykdom (f. eks. Røde
Hunder) hos de vordende mødre være skyld i
økningen.

Faktum er i hvert fall at plassmangelen i
barneskolene for døve nå er så stor at barna
må vente både 1 og 2 år, undertiden mer, før
de kan få den hjelp de trenger.

Som kjent har Stortinget gått med på å sette
i gang en midlertidig døveskole i inneværende
skoleår for de 80 døve barn som i fjor sto på
venteliste. Det kommer imidlertid stadig nye
meldinger om døve barn i skolepliktig alder, og
foreldre og skolestyrer er fortvilet over at disse
barna ikke skal få begynne sin skolegang i rett
tid, og i en alder da de lettest kan tilegne seg
språket og oppnå sosial kontakt med andre
mennesker.

Kirke- og undervisningsdeparter.nentet finner
det derfor uforsvarlig å la plasser stå ledig i en
av Statens døveskoler) så lenge døve barn p.g.a.
plassr.nangel blir gående uten opplæring i de år
sor.n betyr så uendelig r.neget for deres utvikling.

b) En økonor.nisk drift av skolen tilsier at
alle plasser blir benyttet. Budsjettet regner med
20 elever. Fondet fylte også ifjor skolen med
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elever fra barneskolen for å få en forsvarlig
drift. Det var nemlig da bare 6 elever i fram
haldsskolen og 20' fra barneskolen.

c) Tilgangen til framhaldsskolen skulle bli
bedre når elever fra grunnskolen fikk anledning
til å bli kjent på stedet gjennom et års opphold
der. Dette viste seg i fjor. Hele 10 av de 16 ele
ver som da søkte opptaking i framhaldsskolen
på Alm for 1951-52, kom nettopp fra den ene
av de to klassene fra grunnskolen som da holdt
til på Alm.

5. Kirke- og undervisningsdepartementet er
sterkt interessert i at de døve får fram
haldsskole.

. Det har vært antydet 'at Kirke- og undervis
ningsdepartementet var mer interessert i å
holde i gang barneskoler for døve, som er skole
plikt, enn framhaldsskoler som ,bare er skole
rett, og at dette kunne gå ut over tilgangen av
framhaldsskoleelever. Denne mistanke vil en
bestemt avvise, og opplyser føl~ende:

a) Kirke- og undervisningsdepartementet har
hele den tid Alm skole var i drift med interesse
og stor sympati støttet skolens virksomhet. I
1950-51 fikk skolen statsbidrag.

b) Kirke- og undervisningsdepartementet har
gjennom opplysningsarbeid prøvd å skaffe
framhaldsskolen flere elever.

Det kan i den forbindelse nevnes at for noen
år siden sendte Kirke- og undervisningsdeparte
mentet gjennom direktoratet for spesialskolene
og etter avtale med Fondets styre, et rundskriv
med opplysninger om Alm skole til alle landets
skolestyrer, med oppfordring til å la de tung
hørte barna i folkeskolens avgangsklasser få et
ekstra skoleår på Alm.

Som kjent er Alm framhaldsskole både for
døve og tunghørteiflg. Fondets bestemmelser.

Til tross for alle anstrengelser både fra Fon
det og fra Kirke- og undervisningsdepartemen
tet har det hittil ikke lykkes å få fylt Alm skole
med fram'haldsskole-elever. En viser til opplys
ninger foran om at det i fjor bare var 6 fram
haldsskoleelever på Alm og 20 barneskoleelever.
Men skulle det senere lykkes å få fylt fram
haldsskolen for døve, og det vil Kirke- og under
visningsdepartementet se som mål, vil det etter
Kirke- og undervisningsdepartementets forslag
til gavebrev ikke bli spørsmål om å ta opp
elever fra grunnskolen.
c. Kirke- og undervisningsdepartementets egen
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plan for døveundeTvisningen omfatter fram
haldsskole.

En viser til den plan for utbygging av statens
døveskoler, som er tatt inn i de årlige St.prp.
nr. 1 siden 1948 og i de følgende år. Kirke- og
undervisningsdepartementets plan for døve
·undervisningen går ut på:

1. Fvrskoler for døve små barn, herunder spe
sialavdeling for evneveike og sterkt miljø
skaddedøve barn.

2. Barneskoler, 8-årige 8 oppadstigende
klasser.

3. Framhaldsskole, l-årig.

4. Yrkesskole for unge gutter, 2-årig.

5. Yrkesskole for unge piker, 2-årig.

Før den siste verdenskrig 'hadde vi bare de
8-årige barneskoler for døve. I løpet av de siste
år har vi fått 2 yrkesskoler for døve som er
statsskoler, og en spesialavdeling for døve barn
som er evneveike eller har tilpassingsvanskeI'.
Denne siste er privat med statsbidrag.

Som en ser er også framhaldsskole for døve
med i Kirke- og undervisningsdepartementets
plan. I St.prp. nr. 1 for 1952 står det om denne:
«Departementet har gjort framlegg om løyving
til framhaldsskole, enten nå skolen blir på Alm
eller ein annan stad.»

De døve må få sin framhaldsskole; Kirke- og
undervisningsdepartementet vil gjøre sitt til
det.

Men det er uforståelig at Fondets styre vil la
overdragelsen av Alm til dette formål, avhenge
av disponeringen av eventuelle ledige plasser.

Det er uforståelig at det skal være i strid
med vedtektene og forutsetningene for Utdan
nelsesfondet for Unge Døve og Tunghørte at
resten av skolen nyttes til opplæring av døve
barn, når alle som søker framhaldsskolen
først er blitt opptatt på Alm.

Det er også uforståelig at Fondets formål
kan bli bedre oppfylt ved at Alm skole blir bort
leid eller disponert på annet vis. Det har nemlig
vært antydet at dette vil komme ,på tale dersom
Fondets forslag til gavebrev ikke godtas av
Kirke- og undervisningsdepartementet uten for
andring.

Kirke- og undervisningsdepartementet)

Direktoratet for spesialskolene, 1. mars 1952.

Marie Pedersen.



Til verdenskon/gressen
C'Forts. fra forrige nr.)

•
~ Rom 1951

I Alpene i Sveits, 2400 meter over havet

Været lbegynte å bedre seg da vi kjørte fra
Venedig. Vi var kommet til byen om kvelden,
og hadde derfor ikke fått sett på dens omgivel
ser. Men nå fikk vi god anledning til det. Det er
en ca. 4 km. lang smal landstripe som for-binder
byen med fastlandet.

I en liten landsby ved navn Mestre, ca. 80 km
fra Venedig, punkterte det ene bilhjulet. Dette
var den første punktering på turen hittil, enda
vi hadde kjørt ca. 6000 km. Heldigvis skjedde
dette uhell like l nærheten aven bensinstasjon,
og på bensinsta
sjonen var det en
hyggelig kar som
så gjerne ville
være oss behjel
pelig med å skifte
hjul. Da dette var
gjort, ble vi an
vist et vulkanise
ringsverksted i
nærheten, og der
fikk vi reparert
gummislangen,
slik at reserve
hjulet var i orden
i tilfelle senere
punktering. Dette
tok en 20 minutters tid, og deretter fortsatte
vi reisen på autostradaen til Padova. Et stykke
utenfor Padova stoppet vi og spiste. Vi var
nå lei av den italienske kosten, og vi tok
derfor av vår medbrakte reserveproviant : brød
med norsk bondesmør, fårepølse, spekekjøtt og
marmelade. Den maten smakte godt.

Veistrekningen fra Venedig til Milano har
ingen sterke stigninger, og den var meget god å
kjøre på, så farten var for det meste oppe i 70
-80 km i timen. På denne strekning kjørte vi
gjennom 13 byer. De største og mest kjente var
Verona og Brescia. I utkanten av sistnevnte by
ble vi stoppet, da vi igjen skulle over på en
autostrada og derfor måtte betale ny avgift.
Denne gang måtte vi ut med 450 lire for strek
ningen ~rescia-Milano.Denne autostradaen er
for øvrig den lengste i Italia. Den er på 300 km,
og går fra Brescia til Torino.

Til Milano kom vi kL 18. Byen er Italias stør-

ste industriby. Den er ellers neststørst av
byene i landet når det gjelder innbyggerantall
(1.3 mill.). Vi kjørte gjennom byens brede, fine
gater. En av gatene var akkurat lik Champs
Elysees i Paris, og endte som denne i en triumf
bue. Et stykke fra triumfbuen stoppet vi og
parkerte bilen i en sidegate, for vi ville gjerne
bese byen nærmere. Breiteig og frue gikk til en
kant og min frue og jeg en annen, slik at vi
skulle få med mest mulig av byens severdig
heter. Min frue og jeg gikk på måfå gjennom

gatene, men på
en eller annen
måte kom vi til
den berømte Mi
lanodomen som
en gang ble nevnt
som en av ver
dens 7 underver
ker. Vi ville gjer
ne bese den inn
vendig' men på
det tidspunkt var
den stengt, så vi
måtte nøye oss
med å ;betrakte
den utvendig.
Den ligger ved

Domplassen i byens eldste del. Domen er bygd
helt i hvit marmor. Den er pyntet med 135
smekre, spisse tårn, som alle bærer en statue.
Det er også plasert statuer omkring kirken, opp
mot veggene og på fasaden, i alt er der 3290
statuer, derav er 1400 inne i kirken. Byggingen
av denne domen ble påbegynt i 1386. Stilen er
vesentlig gotisk, men fasaden er bygd i barokk-·
stil.

Etter å ha sett på domen, gikk vi inn i et
stort varemagasin. Der var stappfullt av kun
der, så vi måtte smyge oss fram mellom dem.
Vi tok rulletrappen opp til de overliggende eta
sjer. Rulletrappene gikk opp på ene siden og ned
på den andre. - Etter å ha vært der en stund,
gikk vi ut på en gate med glasstak Bygningene
der var på 5 etasjer og hadde alle glasstak, slik
som på jernbanehallene i Norge. Den merkelige
gaten heter Galleria Vittorio Emanuele.

Kl. 19 møttes vi igjen ved bilen. Plutselig ble
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vi oppmerksom på en uniformert mann som kom
bort til oss. Han gjorde oppmerksom på at bilen
var parkert på hans oppsynsområde, og han
skulle derfor ha 200 lire i parkeringspenger. Det
måtte vi betale. Slik er det mange steder i Italia.
Det kreves penger for nær sagt alt mulig.

Trafikken i Milano er så stor at mange gater
har enveiskjøring. Vi ible noen ganger utsatt for
misforståelse på grunn av dette. Det var flere
ganger at vi måtte stoppe, snu eller ta andre
gater fordi vi ikke kunne krysse gatene som
har enveiskjøring. Vi kom endelig på riktig vei,
og så bar det avsted forbi triumfbuen og gjen
nom boulevarden, som var sterkt opplyst. Ved
hvert gatekryss var der gule lamper og en tra
fikkonstabel til å dirigere trafikken.

Vi dro et lettelsens sukk da vi kom ut av
byen, men utenfor bygrensen begynte veien å
gå i sterke sløyfer. Den snodde seg fram mel
lom mange hus som sto tett sammen. Det var
rent nifst.

Kl. 21 kom vi til den lille fjellbyen Lecco,
hvor vi tok inn på hotell. Byen ligger ved den
naturskjønne sjøen Como (på italiensk Lago de
Como), som er omgitt av høye fjell. - Vi tok
oss en tur i byen. Der var en fornøyelsespark
like ved sjøen, hvor vi så på at italienerne moret·
seg. Et sted i en trang gate med en åpen plass,
spilte et orkester. Det så ut til å være marked
der på den tiden. Der var masse folk å se. Mødre
me.d spebarn på armen gikk ute i gatene sent på
kvelden.

Dagen etter kjørte vi videre tidlig om morge
nen. Riksveien går langs Comosjøens bredd.
Den ligger 199 ro over havet. Veien går gjennom
flere små landsbyer. Oppover fjellsidene kunne
vi se mange hytter. ne lå så høyt at de så ut
som prikker. Etter å ha kjørt langs sjøen en
lang stund, kom vi til byen Chavenna, og der
ble vi en halv time for å bruke opp våre siste
lire. Jeg hadde da hare 100 lire igjen, og de
kjøpte jeg en filmrull for. Dermed sa vi farvel
til lirene.

Vi hadde ikke spist frokost, bare drukket en
kopp kaffe hver, så nå var det på tide å spise,
og vi tenkte derfor i øyeblikket bare på mat. Vi
kjørte et stykke utenfor Chavenna og fant et
idyllisk sted ved veien. ,Et stykke nede rant en
'klar elv som kom fra de sveitsiske alper.
- Etter å ha spist, kjørte vi videre. Det var nå
ikke langt til grensen. Den i'talienske tollen var
slapp, men på den sveitsiske siden var kontrol
len nøye. Bilmotoren ble f. 'eks. undersøkt for at
det kunne bli kontrollert om motornummeret
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I den verdenskjente skØyteby Davos

stemte med det som var oppgitt i bilboken. Vi
hadde jo slett ikke anskaffet noen ny~motor, og
til slutt slapp vi da inn i Sveits. Veien gikk opp
over i sterk stigning. Den var belagt med bro
stein. Kommet opp på en topp ved navn Maloja,
steg vi av ved et flott turisthotell. Stedet ligger
1817 m over havet, og vi hadde deNar en stor
slagen utsikt over dalen hvor vi var kommet
fra. net var bitende kaldt, syntes vi, for vi
hadde jo i lang tid vært i lavlandet i sterk
varme. Kulden fikk oss 'uil å tenke på vinter, og
vi skyndte oss inn i ,bHen igjen hvor det var
godt og varmt. Så fortsatte vi reisen, og omsider
kom vi til 1St. Moritz. Byen, som jo alle sports
interesserte har hørt meget om, ligger i Albula
a~pene, hvis fjelltopper rager til værs i opp til
3400 m over havet. - I St. MOllitz er der mange
hoteller, for klimaet egner seg utmerket til
rekreasjon. Vi travet en stund i byen for å finne
et sted å spise middag. 'Men det var umulig å
finne en restaurant eller kafe som var åpen.
Alle steder var stengt. Vi traff bare noen få
fotgjengere. Byen virket forlatt.

Vi forlot St. Moritz og fant snart et sted
hvor vi fikk middag. Middagsmaten var rent
nordisk, og slik mat hadde vi lenge savnet. 
Vi skulle deretter til Davos. Veien dit går over
Alpene. Ved stedet SUs forlot vi riksveien og



Pd autostradaen i Tyskland

kjørte i steden oppover en alminnelig kjørevei.
Oppstigningen går i sik-sakk. Det vokser gran
trær på ene siden av veien, og på andre siden
er en kløft. Ettersom vi kom høyere opp, min
ket trærne, og da vi var kommet ca. 2000 m
o. h. var trærne forsvunnet. Så høyt er det bare
mose og mold. Ved veiens høyeste punkt stoppet
vi ved et skilt hvor det sto: Fluela P. 2400 m
o. h. - Der var fait litt snø, og kaldt var det så
visst, så heller ikke på denne høyden oppholdt
vi oss så lenge. Veien herfra måtte jo gå ned
over. Etter en stunds kjøring, kom vi til Davos,
kjent for verdens beste skøyteis. Vi 'oppsøkte
naturligv;is Stadion, og på restauranten der
drakk vi kaffe. På veggene hang bilder av
mange kjente skøyteløpere. Blant de norske var
f. eks. «Hjallis».
Stadionet ligger
helt nede i dalen.
Davos ligger
nemlig i en dal,
1560 m o. h., be
skyttet av de om
liggende fjell. Del'
er mange store
hoteller, noen er
på opptil 9 etas
jer. Davos er et
kursted for bryst
syke. Vi passerte
et stort flott sa
natorium da vi
kjørte ut av byen.

Veien gikk fortsatt nedover, langs en jern
bane som går langs en fjellside. Snart kom vi
igjen inn på riksveien, og veIen går her på gren
sen til lilleputt-staten Lichtenstein. - Vi kom
til Zlirich kl. 2i, og kjørte på måfå gjennom
byen en stund. Vi hadde nemlig ikke bestilt
hotell gjennom reisebyrået der. På en bensin
stasjon ible vi anvist et pensjonat, men der var
det bare plass til to av oss, så vi ble delt på to
pensjonater.

Etter å ha gjort noen innkjøp neste dag, dro
vi ut av byen igjen. Uke før vi kom til grensen,
passerte vi byen Schaffhausen, hvor mange
norske konsentrasjonsleir-fanger fra Tyskland
bodde en tid for å komme til krefter igjen før
de kom tilbake til Norge etter frigjøringen.

Vi kom lett gjennom den sveitsiske tollen, og
så belaget vi oss på å kjøre et lite stykke til den
tyske tollstasjon. Men vi kjørte i hele 20 min.,
likesom i ingenmannsland, før vi kom fram. De
tyske tollere var hyggeli,ge, og de gjorde ingen

vanskeligheter for oss. Og så kom vi til byen
Rottweil, hvor vi spiste middag. - Mens vi
spiste i en liten restaurant der, kom en dame inn
og bort til oss og spurte om vi var fra Norge.
Ja, vi var det, og hun fortalte at hun var fra
Oslo, men gift og bosatt i Tyskland. Hun hadde
sett 'bilen utenfor med merket N, og så fikk hun
slik lyst til å snakke med landsmenn. Hun for
talte bl. a. at hun var blitt gift i 1947 og hadde
en datter på 10 år.

Landskapet i det sørlige Tyskland er ikke noe
å se på. Det er flatt eller bakket. Det eneste
som interesserte oss, var de byene vi kjørte
gjennom. - Kl. 18 kom vi til storbyen Stutt
gart. Den var sterkt merket av krigen. I forret
ningsstrøket var der bygd mange barakker. Vi

oppholdt oss i
byen en times
tid, hvoretter vi
kjørte ut på auto
stradaen. Der var
det herlig å kjø
re. Kl. 21 kom
vi til universi
tetsbyen Heidel
berg, og der fikk
vi anvist et pen
sjonat, hvor vi
overnattet. Neste
dag var søndag,
og vi spiste fro
kost på pensjo
natet. Under

dette fortalte vertinnen oss at de norske stu
dentfangene under krigen hadde hatt tilhold der.

Fra Heidelberg fortsatte vi på autostradaen
til Frankfurt am Main, og derfra til Kassel,
etter at vi først hadde besett oss i Frankfurt en
times tid. I Kassel skulle vi spise igjen, men vi
gikk omkring der i l,ang tid uten å finne stort
annet enn ruiner. Til slutt ga vi opp og kjørte
videre uten mat. 4 mil derfra sluttet autostra
daen. En holder nå på med å bygge denne
videre til Hannover. Vi kom fram til Hannover
om kvelden, men kjørte kort etter videre til en
liten by ved navn Wolthausen, hvor vi overnat
tet. Neste dag kom vi til en liten by som bærer
det for oss så kjente navn Bergen, og der måtte
vi se oss om. Vi gjorde også noen mindre inn
kjøp. Vi var nå på vei til Hamburg. Vel tre mil
fra ,byen kom vi inn på autostradaen som vi
hadde kjørt på da vi skulle til Rom. Vi fulgte
trikkelinjen da vi kom fram til byen, og på den
måten kom vi lett inn i byens hjerte. I sentrum
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søkte vi hotell, og fikk plass på et sådant like
ved jernbanestasjonen. Deretter gikk vi parvis
ut i byen. Jeg og min kone gi'kk inn på et turist
byrå for å få tak i kart over 'byen, og samtidig
benyttet jeg anledningen til å spørre etter døve
skolen i byen. Jeg fikk da opplyst at jeg måtte
ta undergrunnsbanen for å komme dit. Vi bega
oss til undergrunnsbanen, men ved å undersøke
kartet fant jeg ut at det ville ta alt for lang tid
å besøke skolen. Den ligger svært langt fra det
hotellet vi var tatt inn på, og vår tid i byen var
knapp, slik at vi måtte gi opp planen. Likeledes
hadde vi avtalt å treffe Breiteigs kl. 17. Derfor
gikk vi i steden rundt og beså store forretnings
gårder. Det var interessant å se det pulserende
liv i disse forretningene. Jeg la merke til en
herre som gikk omkring fra disk til disk i en
forretning og tilsynelatende studerte varene
meget interessert. Av og til stakk han en ting i
lommen, uten at ekspeditrisene oppdaget det.
- Varene i Tyskland er meget billige. Et arm
båndsur kostet f. eks. på denne tid fra kr. 16.80
og oppover. - Fra kl. 11 til 16.30 travet vi byen
rundt, og vi kom meget trette til restauranten
hvor vi hadde avtalt å treffe Breiteigs. De var
ikke kommet, men vi begynte å spise allikevel.
En stund etter kom Breiteig, og han var meget
alvorlig. Han viste oss et telegram som han
hadde fått gjennom sjømannsmisjonen i Ham
burg fm sin bror. Telegrammet fortalte at Brei
teigs mor var avgått ved døden. - Breiteig ville
at vi skulle reise videre med en gang, slik at han
kunne komme hjem tidsnok til begravelsen. 
Vi pakket straks kuffertene våre og kjørte til
Sjømannsmisjonen, hvor Breiteig skulle ta riks
telefon til Bergen.

Kl. 20 forlot vi byen. 'Sjømannspresten kjørte
i sin bil foran oss for å lose oss ut av byen til
riksveien. Ved bygrensen sa vi farvel til ham, og
så ble farten satt opp. Men en halv time etter
punkterte vi. Det måtte skiftes hjul, og dette
skjedde under meget vanskelige forhold. Det
var nemlig nå blitt mørkt. Heldigvis stanset
etter en stund en lastebil bak oss og lot lyktene
lyse på oss. Ut av ,bilen kom en herre, og det
viste seg å være en danske. Han hjalp til med
skiftingen. En stund etter kom enda en ,bil, og
også i den var det en danske som ble med å
hjelpe oss. Da alt var i orden, kjørte vi igjen
videre. Men snart punkterte et av de andre
hjulene, og dermed sto vi fast. De to danskene
kom etter oss. Heldigvis var det en bensin
stasjon i nærheten, og dit fikk vi kjørt bilen.

Forts. side 59.
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.5-års jubileum i Haugesund

og Omegn Døveforening

16. februar ble det avholdt jubileumsfest i
Festivitetens festlokale (blå- og rødsalen) .
Haugesund og Omegn Døveforening feiret 5 års
jubileum.

Det var kommet mange døve fra Stavanger
for å være med på jubileumsfesten, :men ·bare en
fra Bergen, nemlig formannen i Norske Døves
Landsforbund, Nils Gjerstad.

Festen begynte kl. 20 ved at formannen, Erik
Eriksen, ønsket velkommen og fortalte en del av
klubbens historie. Og så gikk alle løs på maten.
Vi fikk servert deilig middag. Derpå holdt for
bundsformann Gjerstad en tale. Han gratulerte
fra forbundet med jUJbHeumet og nevnte at Hau
gesund og Omegn Døveforening var den yngste
døveforening i Norge. Han ønsket foreningen
framgang og 'advarte medlemmene mot å flytte
til de store byer. Det er mange døve som synes
det er så fint å :bo i de største byene og arbeide
der, men det er like godt åbo i de mindre byer.
Vi trenger døveforeninger i de mindre byene
også, ikke bare i de store, sa han.

DeI1på brakte Karsten Holmen gratulasjon
fra Stavanger Døveforening og overrakte for
eningens formann ,blomster. - Derpå takket
møbelsnekker Helge Stangeland fra Kopervik
for seg. Hq,n sa at vi måtte være forsiktig med
å spise så god mat. Vi kunne miste tennene slik
som han selv hadde gjort. Og han viste oss ten
nene sine. Han hadde nemlig fått innsatt gull
tenner for 1500 kroner, og vi måtte passe oss
så vi ikke ble nødt til å punge ut med liknende
beløp hvis vi ikke passet på hva vi spiste. Det
var meget morsomt. Til slutt takket G8!briel
Rafoss for :maten.

Alle deltakerne forlot derpå ·bordet og gikk
inn i den flotte salong «Rødsalen». Og der tok
vi en .pause etter maten, mens noen fortalte
morsomme historier. Det var god stemning hele
tiden.

En stund etter ble det vist film i Blåsalen.
Den handlet om skoleleiren for døve på Lønning
strand pr. Bergen i fjor sommer. Derpå fikk vi
se et skuespill «Fotball og sykehus». Det var
meget morsomt alt sammen.

Etter skuespillet fikk vi servert kaffe og dei
lig julebrød og bløtekaker, og til slutt var det
lek og dans til over midnatt. Festen sluttet ikke



Munn- og klovsyke, en fryktet

kreatursykdom

Mikrober 1000 ganger mindre enn
alminnelige bakterier

Smittestoffet er filtrabelt, det vil si at de
mikroorganismene som forårsaker sykdommen
er så små at de passerer gjennom porene på et
filter av uglasert porselen (jfr. Virus). En har
regnet ut at disse mikrobene (bakteriene) er
omkring 1000 ganger mindre enn vanlige
bakterier.

SmittestoLfet forekommer særlig i blærene og
i spytt, melk, urin, gjødsel og strø. Det kan
holde seg levende der i noen tid, men dør som
regel når disse stoffene råtner eller tørker inn,
hvis dette skjer hurtig. Eksperimenter har
imidlertid vist at smittestoffet kan forårsake
betennelse, selv etter at det i noen uker har
vært tørket inn f. eks. på hårene til et storfe.
Smitten spres ikke bare fra dyr til dyr, men
også gjennom mennesker som har vært i berø
ring med syke dyr eller smitteførende stoffer.
Dersom melk fra en smittet gård blir levert til
meieri, blir også lett andre gårder smittet gjen-

hud og horn. Hos
hundyrene oppstår
de også på spenene
og stundom på ju
ret. - Hos svin og
sauer er blæredan
nelsen som regel

.-J lokalisert til føttene.
Ofte er det første

symptomet dyrene merker en ster'kt øket, slimet
spyttavsondring. Når klovene blir angrepet, blir
dyrene mer eller mindre sårbeute og halter om
kring. - I forbindelse med sykdommen oppstår
ofte jurbetennelse. Denne kan, likesom spene
innsnevring, bli en direkte følge av at en blære
med sår og opphovning oppstår omkring spene
å'pningen.

Ved en ondartet form ,av munn- og klovsyke,
som heldigvis ikke er alminnelig, kan dødelig
heten i ,blant gå opp til 25 pst. av de dyrene som
er angrepet. Så høy dødelighet forekommer ved
den alminnelige sykdomsform bare blant spe
kalver, griser og lam, mens det av de fullvoksne
dyrene bare dør O.50L.-O.80 pst.

I forbindelse med den bØlge av munn- og klOVSYke""\
som har gått over store deler av Europa den siste tiden
og resultert i veldige nedslaktninger av husdyr bl. a. i
Danmark og Sverige, men som heldigvis hittil bare har
vært konstatert på et par steder i Norge denne gang,
Ønsker sikkert leserne å få vite mer om denne fryktede
kvegpest. Artikkelen er innsendt av Arne Noem, med

\...Familieboka VI som kilde.

før kl. 4 om morgenen, og alle deltakerne var
enig om at det hadde vært en førsteklasses fest
de hadde vært med på i Haugesund denne gang.

Andreas Kallevig.

Allerede i 1514 er
munn- og klovsyken
beskrevet i litJtera
turen. Den oppsto
sannsynligvis første
gang i Asia og
Afrika. Til Europa
ble den overført for
flere hundre år si
den, til Nord-Amerika først omkring 1870.

Sykdommen kan nærmest sammenliknes med
koppene iblant menneskene. I alminnelighet har
sykdommen sitt utgangspunkt i det østlige og
sør-østlige Europa, og periodevis har den med
uimotståelig kraft bredt seg og herjet blant hus
dyrene i størstedelen av Europa. Tiden mellom
hver herjingsperiode er blitt stadig kortere,
noe som synes å stå i forbindelse med den sta
dig mer intense samferdselen, som selvsagt be
gunstiger spredningen av smitten. - r 1700
veltet tre kraftige smittebølger fram over
Europa. I 1822 viste pesten seg for første gang
i Danmark, i 1839 nådde den England og i 1941
kom den for første gang til Sverige. Enkelte til
felle har også forekommet i Norge, men fore
løpig har ikke sykdommen for alvor vært ut
bredt i Norge.

Munn- og klovsyke er en meget smittsom
kreatursykdom. Den angriper som regel bare
klovdyr. Det mest utpregete tegn på at et dyr
er angrepet av sykdommen, er at dyret slutter
å spise etter hvert, melkemengden minker, dyret
får frostskjelvinger og lett feber. Denne til
stand varer gjerne et par dager. Så viser det seg
snart større eller mindre blærer omkring mun
nen på dyret. Blærene ,brister straks etter at de
er oppstått, og de etterlater seg høyrøde, meget
smertefulle, men ikke blødende sår. Disse blæ
rene viser seg oftest på innsiden av leppene, på
den tannløse del av overkjeven, i nes€lborene,
på tungen og mulen. Videre forekommer de på
klovene. Her oppstår de ved overgangen mellom
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nom den skummete melken og mysen som blir
sendt tilbake til gårdene fra meieriet. Dette
forhindres hvis melken blir pasteurisert (kokt),
for der igjennom drepes smittestoffet. - Også
ved hunder, katter, rotter og fugler og ved
transport mellom gårdene av kjøretøyer, red
skap og for kan smitten spres.

De angrepne dyr slaktes ned eller isoleres
Landene beskytter seg mot munn~ og klov

sykesmitte ved streng kontroll med innførsel av
levende dyr, for osv. fra land hvor sykdommen
herjer. Er sykdommen kommet inn i landet,
griper en i første rekke til nedslaktningsmeto
den. Da drepes og nedgraves alle syke dyr.
Under betryggende kontroll blir de friske dyr,
som foreløpig ikke viser tegn til å være smittet,
ført bort til nærmeste kontrollslakteri og slak
tet, slik at verdien av ;kjøtt og huder ikke går
helt tapt. Gjelder det små besetninger eller
besetninger hvor mange dyr er angrepet, eller er
avstanden til slakteri for stor, skytes og graves
samtlige klovdyr på gården ned. Denne, den
egentlige «stamping-oub-metoden, stammer fra
Amerika. Nedslaktningsmetoden passer best
der hvor sykdomstilfellene opptrer mer spredt.
Ved masseutbrudd innen et større område, må
metoden - ikke minst på grunn av omkostnin
gene - oppgis, og en griper da til isolerings
metoden, som består i at en gjennom streng
isolering av hver ny gård som blir smittet prø
ver å hindre videre spredning av smitten.
Dyrene får i sådanne tilfelle lov til å leve, og de
gjennomgår sykdommen på gården, der de blir
holdt godt avsperret. Persontrafikk og vare
bytte mellom de isolerte gårder og omverdenen
må skje bare etter spesiell tilla:telse og under
iakttagelse av visse forsiktighetsregler. Isole·
ringstiden for en middelstor besetning ligger i
alminnelighet på 4-5 uker. Når det gjelder
besetninger med særlig høy avlsverdi, bruker en
alltid isoleringsmetoden.

Så snart sykdommen er konstatert på en
gård, blir naboenes besetninger beskyttelses
vaksinert med såkalt rekonvalesentserum.
Dette er normalserum fra storfe som har gjen
nomgått munn- og klovsyken. Selv om denne
vaksine ikke har evnen til helt sikkert å hindre
sykdommen i å bryte ut, minsker den likevel i
meget høy grad dødeligheten blant ungdyrene,
og når det gjelder de eldre dyrene, gir vaksinen
dem i mange tilfelle et mildere sykdomsforløp.
- Et mer pålitelig middel er et serum som
framstilles i Tyskland. Det beskytter dyrene
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mot infeksjon i 10-12 dager etter innsprøyt
ningen. Dette serum er imidlertid alt for kost
bart i bruk ennå, og har derfor ikke fått stor
,praktisk ,betydning.

Kan mennesker får munn- og klovsyke?
Mennesket regnes for å være praktisk talt

uimottakelig for denne typiske kreatursykdom.
Det er bare ett uomtvistelig tilfelle som hittil er
beskrevet. Det gjelder en mann som på en tysk
forskningsanstalt under arbeid med overføring
av smitte på dyr kom til å rispe seg i fingeren
med et vaksinasjonsinstrument og fikk smitte
stoffet inn under huden. På hender og føtter
fikk han de typiske tegn på munn- og klovsyke,
men ellers ,bare en ubetydelig temperaturstig
ning. - Under den store farsotten som pågikk
i 1938, kom det fram meddelelser i pressen om
et par tilfelle i Danmark, der budeier, og i ett
tilfelle en dyrlege, skulle være blitt angrepet av
sykdommen. Her kan det kanskje dreie seg om
andre sykdommer, for forveksling har ofte
forekommet i slike tilfelle.

Munn- og klovsyken medfører store nasjonal
økonomiske tap, ikke bare fordi den forårsaker
minsket melkeproduksjon, dødsfall og ettersyk
dommer blant hundyrene, men også ved den
skadelige innvirkningen den har på utvekslin
gen av jordbruksprodukter med andre land og
med innenlandske distrikter som ikke er smit
tet. Dessuten volder kampen mot sykdommen
Staten store utgifter.

Lars A. Havstads Minnefond
Jeg skrev at det gikk langsomt med fondets

vekst i januar. Det burde jeg kanskje ikke ha
skrevet. For i februar er det gått enda senere.
Siste regnskap, som var tatt inn i Tegn og Tales
januarnummer, viste 'kr. 2327.34
I februar mottok jeg fra fru Barbra

Hansen, Trondheim «10.00

Bankboken viser pr. 13/2 kr. 2337.34

for hvilke hjertelig takk.
Og så kan jeg nå bare uttale håpet om at

bidragene må flyte rikeligere inn i mars og
april, for jeg anser ikke det hittil innkomne
beløp som noe foreløpig resultat som kan beret
tige meg til å gi regnskapene fra meg. Derfor
må jeg nå skrive til alle de jeg har sendt lister
til og som enda ikke har sendt dem tilbake. Men
jeg ber dem som leser dette, og som enda ikke
har gitt noe bidrag til fondet, å overveie om de



ikke gjerne vil gi et bidrag til dette fond som
er til minne om ham som fikk drevet igjennom
loven om at Staten skal sørge for undervisning
av alle døve, ,blinde og evnesvake barn, og fon
det skal være til hjelp for slike døve barn som
viser evner til videre utdannelse i likhet med
Lars Havstad selv. Jeg minner om min adresse:
Pilestredet 61, Oslo, og er glad også ved å ta
imot små 'beløp til fondet. Disse kan sendes i
frimerker.

Dette hadde jeg just skrevet i dag, lørdag 1.
mars. Så kom det en gul lapp om et rekomman
dert brev til avhentning på postkontoret. Der
har jeg nok litt til fondet, tenkte jeg straks. Og
ganske riktig - det var 16 kroner fra Stav
anger. Så kvitterer jeg da også med hjertelig
takk for disse. Det var fra: Jørgen Klovning
kr. 5.-, Ingvald Sinnes kr. 1.- samt Ivar Moen,
Karsten Holmen, Anne Eriksson, fru Ravndal
og Torjus Ropeid hver 2 kr.

I alt er altså hittil mottatt kr. 2353.34.
Oslo, 1. mars 1952.

Henning Dahl.

Til verdenskongressen
i Rom 1951

Worts. fra side 56)

Der kunne de imidlertid ikke reparere felgen,
som var blitt ødelagt. Men danskene 'visste råd.
De sa at de kjente en smed som bodde et stykke
lenger borte. Den ene dansken tok begge de
skadete hjulene med seg i bilen sin, og fru Brei
teig, min kone og jeg fikk også sitte på med
ham dit. Der var det også en restaurant, hvor vi
ble sittende å vente på dansken som var hos
smeden. Breiteig ble tilbake for å passe bilen.
Det tok lang tid før hjulene ble ferdig. Vi ven
tet i to timer, men så kom dansken med dem.
Arbeidet hadde altså tatt lang tid, men det
kostet bare kr. 16.80. - Kl. 23.30 kom Breiteig
og dansken til restauranten, etter at de hadde
fikset bilen. Vi var glad det var overstått og
takknemlig mot danskene for deres hjelpsom
het. Det er uvisst hvordan det ville gått uten
deres hjelp.

Vi kjørte videre ved midnatt, og kl. 3 om mor
genen kom vi til den danske grense. Vi skulle til
Fredericia, hvor vi hadde avtalt å overnatte hos
Sofus Kjær. Vi hadde gitt beskjed om at vi
antakelig kom kl. 1 om natten, men vi kom dit
kl. 5, på grunn av uhellene. Kjær og hans frue

hadde ventet på oss hele natten. Vi ga oss bare
tid til å spise frokost, hvoretter vi: fortsatte til
Nyborg, tok ferje over til Korsør, hvortil vi
ankom 5 min. før ferjen skulle gå til Helsingør.
I Halsingborg i Sverige ba Breiteig tolleren
plombere de varer vi hadde kjøpt i forskjellige
land, slik at tollerne senere ikke skulle tro vi
hadde kjøpt dem i Sverige. - Vi var en stund
i Halsingborg før vi dro videre til Goteborg.
Der oppsøkte vi formannen i Sveriges Dovas
Ri'ksfarbund, Gasta Wiberg. Vi kom helt uven
tet, så han ble nokså overrasket. Vi ba ham
hjelpe oss å få hotellrom, og det ville han gjerne.
Imidlertid viste det seg å være meget vanskelig,
så han anbefalte oss å oppsøke informasjons
kontoret, og der fikk vi værelser. Derpå tok det
lang tid før vi fant fram til det ,sted hvor vi
skulle være om natten. Det var nemlig privat
innkvartering. Hr. Wiberg ville deretter ha oss
alle med på restaurant som sine gjester. Brei
teigs var så trette at de ikke hadde lyst til å
være med, så det ble bare min kone og jeg som
tok imot innbydelsen. Vi tok trikken til sent
rum, og Wiberg valgte et flott sted. Da vi skulle
inn, så hovmesteren granskende på min kone og
meg. Jeg hadde to dagers skjegg og vi så tem
melig trette ut. Vi hadde jo kjørt i ett sett det
siste døgnet, så noe omhyggelig toalett eller
hvile hadde vi ikke fått anledning til. Hov
mesteren ville ikke slippe oss inn, men da Wi
berg sa at vi var nordmenn og nettopp var
kommet til byen, fikk vi adgang likevel. Wiberg
rev i den ene retten etter den andre på oss, så
vi forlot restauranten sikkert 1 kg tyngre. Da
vi forlot restauranten, tok vi farvel med Wiberg,
og så dro vi i drosje til innkvarteringsstedet.

Tidlig neste morgen kjørte vi fra Gateborg.
Ved middagstid kom vi til Uddevalla. Der
kjøpte vi en del ting, bL a. kaffe. Breiteig kjøpte
2 kg, mens jeg nøyde meg med l/2, for jeg visste
'ikke om tollen ville se så blidt på våre kaffe
kjøp.

Ved 17-tiden kom vi til grensen, og vi var
spent på hva tollerne ville gjøre med de varer vi
hadde kjøpt i Sverige. De brød seg ikke om
frukten, men kaffen viste de stor interesse for.
Det var 3 poser vi hadde, og tolleren ga beskjed
om at vi skulle levere posene til overtolIeren. Vi
bar dem inn til ham, Breiteig sine 2 kg og jeg
min lille halve kg. Det viste seg at overtolleren
ikke ville la oss beholde kaffen. Han sa at
turistene i,kke hadde tillatelse til å føre kaffe ut
av landet, og at vi derfor måtte se å få solgt
kaffen vår i Sverige. Vi gikk da ut igjen for å
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forsøke å ordne dette, men det var ikke hus i
kilometers avstand. Vi gikk inn igjen, og Brei
teig fortalte at vi der vi kjøpte kaffen hadde
fått opplyst at det var tillatt å ta med seg % kg
kaffe pr. person ut av landet. Tolleren benektet
imidlertid at dette var tillatt, men han la til at
vi ikke var de eneste som hadde trodd det var
tillatt.. Han åpnet en dør og viste oss et rom
hvor det lå fullt opp av kaffeposer som var blitt
beslaglagt. Dersom ikkek,affen blir avhentet av
noen svenske venner av eieren innen en måned
fra den blir beslaglagt, tilfaller kaffen en velde
dighetsforening i Strømstad.

Vi forlot forarget tollstasjonen og kjørte over
den flotte Svinesundbroen inn i Norge. Der kom
vi lett gjennom tollen, og så kjørte vi direkte til
Oslo, hvor vi ankom kl. 19. Vi kjørte der til
Nordsveen i Vibesgate, hvor vi fikk aftens, og
så fortsatte vi til Flå i Hallingdal, hvor vi over
nattet. Dagen etter spiste vi frokost på Geilo,
og så gikk det over Kinsarvik og Kvandal. Fram
til Bergen kom vi litt før kl. 23 den 4. oktober.

En eventyrlig reise var slutt.
Nils Gjerstad.

Ny døveforening tilsluttet N.D.L
Haugesund og Omegn Døveforening, stiftet

18. januar 1947, har meldt seg som medlem av
Norske Døves Landsforbund fra og med 1952.
Foreningens styre består av følgende:

Formann: Erik Edksen. Nestformann: Gun
vald Iversen. Sekretær: Andreas Kallevig. Kas
serer: Knut Løvsletten. Styremedlem: Jon Egil
Knutsen. Foreningens adresse: Haugeveien 70,
Haugesund.

Foreningen har også valgt kommisjonær for
Tegn og Tale. Kommisjonsdistriktet omfatter
Haugesund og omegn (Nord-Rogaland). Kontin
gent for bladet kan betales til kommisjonær
Andreas Kallevig, KVIalavåg, Avaldsnes.

Norske Døves Landsforbund ønsker forenin
gen hjertelig velkommen i forbundet.

Fra Oslo Døveforening
Den notis som tidligere er inntatt i dette blad

angående at de som meldte seg ut av vår for
ening hadde full anledning til å komme tilbake,
trenger til å suppleres, i det navnene på de som
var innbudt ikke var nevnt.

Følgende har etterkommet vår anmodning:
Rasmus Bjelland, Joh. Reinh. Gundersen, Thor
vald Hansen og Sverre Lindquist.

For styret
Alf Melgaard) form.
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Til rette vedkommende
Ja, det er nok meget en får lyst til å plukke

på angående de døve selv og saker angående de
døve. Særlig har jeg min egen mening om
Landsforbundet og Tegn og Tale. - Jeg har i
den senere tid snakket med flere døve, og jeg
har merket at det bestandig var kritikk å høre.
Naturligvis er kritikk bra, men jeg mener at
den ikke er sunn i den utstrekning den nå fore
går. Og jeg skriver derfor om alt dette under
ett. En del av dette kan selvfølgelig være bare
min personlige mening.

Det første jeg vil trekke fram, er at jeg mener
Landsforbundet opptrer likegyldig i saken om
Alm skole. Etter det vi har hørt, skulle det være
opplagt at forbundet burde stå på Utdannelses
fondets side. Men i steden skriver Landsforbun
det en henvendelse til direktøren for spesial
skolene, og det i seneste laget, som Schrøder
skriver. En fristes til å tro at Landsforbundet
i det hele tatt ikke har fulgt med i saken og ikke
vet hvordan stillingen er. Det er utmerket at
forbundet arrangerer skoleleirer osv., men det
viktigste er vel skolene. Jeg vet at Landsforbun
det ved s'in innflytelse kunne bidra sterkt til at
Staten ville overta Alm skole på Utdannelses
fondets betingelser. Alle vet at det har kostet
fru Braae-Johannessen flere års slit å få samlet
inn penger til å sette skolen i gang, og det var
oss bidragsyteres ønske at skolen skulle bli en
høyere skole for døv og tunghørt ungdom. Nå
har vi fått skolen. Det har allerede vært 3 skole
år, og det hele har gått fint. Og så skal det hele
ødelegges bare fordi 'Staten ikke kan ta mot
skolen på Utdannelsesfondets betingelser, som
ikke skulle være noe vanskelig å oppfylle.

Så er det Tegn og Tale. I det hele tatt synes
jeg at det stoff som blir servert i bladet er
ingenting. Bladet kunne like godt være et almin-



nelig annonseblad. De fleste av oss (de jeg har
snakket med) mener at det er noe tull det som
står i bladet. Jeg tenker mange av leserne ble
forbauset over å lese i en artikkel følgende
slutning (i nr. 2): «- - bare FN holder fred
til kongressen er over.» Jeg tror ikke vedkom
mende som skrev dette har vært klar over hva
han skrev. Og så er det noe vi alle vet at vi har
pressefrihet her i Norge. Skulle en av leserne ha
lyst til å komme fram med sin mening, bør den
komme inn i bladet. - net har hendt før at
kritikk o. likn. ikke er kommet inn i bladet,
fordi redaktøren har sine ordrer å gå etter.
Landsforbundet kontrollerer 'altså stoff og slikt
som skal inn i bladet og bestemmer hva som
skal komme inn og ikke komme inn. Skulle tro
at forbundet bruker bl'adet som et skalkeskjul
eller bare som et bevis på at døve kan skrive.
Dessuten er det for mange annonser. Og ikke
bare -det. Bladet har alt for få sider. La bladet
komme ut med flere sider og litt mere stoff og
annet. Kritikk o. likn. bør komme på en side
for seg selv. Og mange av oss vil gjerne ha litt
i honorar for det vi skriver. Det er jo fint at
døve skriver litt uten å få noe for det, for de
støtter jo døvesaken på den måten. Men jeg
mener at interessen for å skrive ville bli større
hvis en fikk noe for -det. Dessuten tror mange
døve 'at de ikke kan skrive, fordi de ser at de
fleste som skriver i bladet 'bruker fine uttrykk
og fremmedord. De holder seg derfor for seg
selv og lar de flinkeste skrive og ha ordet. Selv
sier de bare ja og nei ettersom de flinkeste gjør
det, uten å tenke over saken først. Jeg er enig
med mange som mener at det trengs en grundig
opprydding blant oss. Mange døve har en viss
tilbøyelighet til å kritisere andre bak deres
rygg. Jeg har merket at enkelte døve disku
terer foreningsliv privat og kritiserer både
den ene og den andre. Slikt bør vi ikke finne oss
i. La det bli slutt med slikt. Vi har vår forening
hvor vi kan være sammen, diskutere fritt både
foreningen og annet av interesse. Det skal ikke
være personlige angrep på noen når det gjelder
noe helt privat, så som fortid osv. Og et med
lem skal ikke prøve å ødelegge for et annet med
lem, bare fordi en ikke liker vedkommende.

Så er det det geistlige innslag i landets døve
foreninger. I de fleste døveforeninger er det en
prest eller en annen hørende som absolutt skal
hjelpe oss med forskjellige saker. La det bli
slutt med det! Skal vi døve komme fram, bør vi
prøve å hjelpe oss selv. Vi kan hvis vi vil - det
har vi fått bevis for på mange områder. Og

Foto: Torkel Eikjeland

mange av oss bør også slutte med å isolere seg
fra de såkalte kloke døve og hørende. La oss
ikke overtale av store ord og løfter. Tenk godt
over saken før du bestemmer deg f. eks. ved
valg. Se ikke på din sidemann om han rekker
opp hånden til enighet før du selv stemmer.
Først må du sette deg inn i saken og vite hvem
du stemmer på. I flere tilfelle er det forenings
lovene som er grunnen til at en forening har en
prest eller annen hørende som formann. Noe
slikt er idiotisk! Finn ikke på noe slikt som å
godta at formannen skal være hørende. De som
er skikket ,bør få forsøke seg. Det er mange
blant oss døve som gjerne vil gjøre noe for for
eningen eller klubben vår, men vi overlater det
som regel til de som snakker best, er flinke til å
skrive osv. - Men hva hjelper -det om en er
flink til slike ting dersom en ikke har interesse
for foreningen? Skal foreningen gå fra:m, må
det stå folk som virkelig forstår oss og har
interesse av arbeidet i spissen. Det kommer an
på oss selv hvem som skal stå i styret.

,Så er det sportsspaltene i bladet. Etter hva
jeg hører, var det meningen at sporten skulle
utgjøre vel 6 sider i hvert nr. Men det eneste
som kommer 'inn, er gamle resultater og stati-
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stikk. Det kan jo være fint, men det burde være
mer av interesse; instruksjon f. eks. Og det
burde gjøres noe for å få opp interessen for
svømning osv. Under et døvemesterskap er det
gjerne bare 2-3 svømmere som deltar. lv.I:en de
får flotte premier. Skal dette fortsette, er det
like godt å sløyfe det hele. Det kan ikke betrak
tes som noe mesterskap når så få deltar. Fotbal
len kommer seg visst nå. Oslo har sitt lag, og
Bergen har fått sitt. Jeg tror det ville være fint
om Trondheim og Stavanger også fikk lag. Da
kunne vi også få et landslag og spille mot Dan
mark, Sverige eller andre lands døve. Ville ikke
det være en god ide? - De fleste døveidrettslag
har bare 2-3 virkelig aktive idrettsmenn, og
disse blir stadig uttatt til konkurranser. De
andre kan ikke få være med, selv om de gjerne
vil. De må nøye seg med å delta i klubbmester
skap, fordi de ikke er så «flinke». Det ville være
bra om disse kunne begynne med andre øvelser,
f. eks. fotball, badminton - eller svømning.

Og så til slutt. Bygg i det hele tatt din for
ening ved kameratskap og felles interesser. Øde
legg ikke andre medlemmer på grunn av mindre
heldige forhold. Hjelp dem heller, og gjør selv
ditt beste. Vi trenger å holde sammen og arbei
de sammen, dersom vi vil nå de mål vi setter oss.
Tal fritt ut. «Slå i bordet, uansett hvem som
står foran deg», hvis du vet retten er på din
side. La deg ikke overtale av fine ord og løfter.
Husk at det gjelder deg selv, din forE;ming og
andre ,døve som kommer etter deg. Rydd opp
der det passer. Og sørg for at foreningens lov
er i orden og at du har den for hånden. Da tror
jeg meget er vunnet. .

Karl-Gunnar Bjørnsen.

Hr. Karl-Gunnar Bjørnsen!
Det er vel klart at jeg som redaktør av Tegn

og Tale ikke kan la den meget skarpe kritikk du
(for vi er jo dus) framkommer med, stå ube
svart så meget som ett nummer framover. For
den kritikk du framsetter røper et så slett
kjennskap til forholdene at det forbauser meg i
aller høyeste grad at en døv, eller tunghørt for
den saks skyld, kan prestere noe slikt. Det jeg
derfor har å svare, er i grunnen ikke noe svar;
nærmest blir det kun beriktigelser.

Det første du berører, er Landsforbundets
stilling til saken mellom Utdannelsesfondet og
Staten. Du mener forbundet opptrer likegyldig.
Til dette vil jeg bemerke at forbundet utvilsomt
har foretatt seg det eneste riktige. Utdannelses
fondet har ikke henvendt seg til forbundsstyret
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og det ,har heller ikke Departementet gjort. For
bundsstyret kjente ikke Statens syn på saken,
bare delvis gjennom Utdannelsesfondets rede
gjørelser i Tegn og T,ale. Hvordan skulle for
bundsstyret kunne vite om Utdannelsesfondets
framstilling av saken var den eneste rette. Det
som har vært inntatt i bladet har så å si uten
unntakelse vært Fondets syn på saken. Og det
er en god gammel, men fremdeles såre gjeldende
regel, at en sak bør sees fra mer enn en side.

Student i livet, merk deg det:
to sider bør man se en sak fra 
de fleste hus vil forfra se
atskillig bedre ut enn bakfra.

Forbundsstyret kunne ha valgt å slutte opp
om Utdannelsesfondets syn - og risikert å bli
utsatt for en «'baksmell» som for lange tider
framover ville ha ødelagt forbundets anseelse i
de høyere instanser. Ville noe sådant ha vært
forsvarlig? Har de som er Norges døves ut
valgte rett til å sette Norske Døves Landsfor
,bunds anseelse på spill ved å foreta seg noe
overilt? - Nei, Karl-Gunnar, styret i Lands
f0rbundet er seg sitt ansvar ''bevisst. At forbun
dets standpunkt var det eneste riktige, bør vi
være enig om, spesielt etter å ha lest direktør
Marie Pedersens redegjørelse i deJte nr. 
Dessuten er det en ting mange later til å overse,
nemlig at Kirke- og Undervisningsdepartemen
tet har langt bedre greie på skolespørsmål enn
vi alminnelige legfolk. Vi vet at det trengs
skoler. Det vet også Staten. Men det er lite'
sannsynlig at Staten tar hensyn til enkeltperso
ners private meninger. Om jeg forklarte en lege
hvordan han skulle helbrede meg for lunge-

Lyssignalapparat
FOR DØVE OG TUNGHØRTE
Apparatet er forsynt med 3 m ledning og stØpsel,
og installeres med alminnelig ringeledning og
spesiell kontakt til hvert rom, som der Ønskes
signal. Ved trykk på knappen ved entre eller
gatedØr lyser en rød lampe, denne lyser inntil
man trykker på knappen på apparatet og lampen
slukker, og er nå klar til neste signal. Apparatet
taes med inn i det rom man oppholder seg, og
settes i kontakten og man er sikker på alltid å
få signal. Pris for apparatet med nØdvendig
utstyr (uten ringeledning) kr. 83.65 + kr. 6.
pr. stikkontakt, oppgi hvor mange kontakter der
Ønskes. Sendes mot etterkrav, pluss porto.
Koblingskjema medfØlger. Kun for vekselstrØm.

ELEKTRO-VERKSTEDET
Sigurdsgate 28, Bergen



betennelse f. eks., så tror jeg han ville smile i
skjegget. Slikt 'bør ikke en legmann innlate seg
på. Heller ikke nytter det å «forklare» en skole
mann hvordan han skal legge an undervisningen
når en selv bare har gått på folkeskole f. eks.
- Jeg tror å kunne være skråsikker på at
Landsforbundet har vært klar over dette. Om
styret hadde sendt Staten et krav om å overta
Alm skole etter Utdannelsesfondets betingelser,
ville nok kravet bli behandlet - men så ville
sikkert Staten stille forbundet et meget vanske
lig spørsmål: «Mener dere at vi skulle drive en
stor, flott skole som Alm med f. eks. bare en
elev?» - Ja, hva ville du svare på det, Karl
Gunnar?

Angående Tegn og Tale, vil jeg stille følgende
spørsmål: Hva mener du med at det som står i
bladet er ingenting - mener du medregnet det
du selv har skrevet? (Jeg vil her gjøre leserne
oppmerksom på at jeg har forelagt Karl-Gunnar
Bjørnsen siste nr. ·av Tegn og Tale og hedt ham
uttale seg om hva han mente ikke burde vært
inntatt. Det eneste han pekte på var program
met for den nordiske døvekongress i Oslo) og
dette programmet var vel noe av det viktigste
som var inntatt i forrige nr.) Til forbedring
mener du at annonsene bør vekk. Jeg har for
klart at bladet da ville få et kjempe-underskudd
og hvem ønsker å utgi et blad som bringer stort
økonomisk tap? Utvidelse av sideantallet vil
medføre at bladet enten må ha flere annonser
eller finne seg i å gå med underskudd, noe som
vil berøre Norske Døves Landsforbunds, og der
med alle norske døveforeningers økonomi. Jeg
vet ikke sikkert hva du mener med mere stoff,
men dersom du mener alminnelige artikler,
noveller eller kriminalromaner er det jo nok å
henvise til den kulørte ukepresse. Det har vel
aldri vært meningen at Tegn og Tale skulle ta
opp konkurransen med ukebladene -. - Den
sluttreplikk du siterer fra en artikkel i bladet, er
vel i orden. Dersom en innsender ønsker å ut
trykke seg på en original måte, står det ham
fritt. Hr. Hegstad, som skrev det, har sans for
humor, og selv om enkelte synes han uttrykker
seg svært originalt enkelte ganger, er det sik
kert mange som synes det er morsomt. Døve er
ellers ikke i alminnelighet kjent for god fantasi,
særlig ikke når det gjelder å uttrykke seg i ord.
Hr. Hegstad er en av de få. - Det er pressefri
het i Norge, javel, men det betyr som regel ikke
rut en kan skrive akkurat hva en finner for godt.
Jeg skjønner hva du mener med bemerkningen.
Det må uten tvil være en hentydning til din

siste artikkel om Alm skole, som ikke ble inn
tatt. Jeg har gitt deg grunnen, men siden du
igjen rører ved saken, vil jeg gjøre leserne opp
merksom på at din artikkel ikke ble inntatt på
grunn av at den etter min mening inneholdt
majestetsfornærmelse) og sådant skal vi vel
ikke befatte oss med i Tegn og Tale? Landsfor
bundet kontrollerer ikke stoffet som kommer til
Tegn og Tale, men er det noe som i høy grad
vedkommer forbundet, blir det først forelagt
styret. Dette kan ikke på noen måte angripes.
Det er vedtatt på landsmøte at der ikke skal
utbetales honorar for innsendte artikler til
bladets alminnelige numre. Altså står alle lan
dets døve bak denne bestemmelse, i det det er
en selvfølge at en sak ikke kan bli vedtatt mot
flertallet.

Angående prester eUer andre hørende i for
eningsstyrene, er det opplagt at hørende i
mange tilfelle kan gjøre en sak bedre enn oss
døve, og vi har meget å takke sådanne for. Men
ellers står det selvfølgelig til medlemmene å
bestemme om det skal være hørende eller døve
i styret.

Når det gjelder sportsspaltene, må du ha mis
forstått. Det har nemlig ikke vært tale om noe
minimum. Norges Døves Idrettsforbund har rett
til et visst antall sider til sport, dersom det altså
skulle være behov for det. Er det lite nytt fra
døvesport-Æronten, blir det lite sportsstoff i
bladet. Det burde være opplagt. Og når døve
idrettslagene unnlater å sende stoff, eller sender
svært lite; hvordan skal jeg da få det til å fylle
de 6 sider du skriver om? Instruksjonsstoff,
treningsprogram og slikt har en hver klubb
til rådighet for medlemmene (dersom en altså
umaker seg med å utbe sådant fra idretts
kretsen). Det ville derfor være meningsløst å ta
inn sådant i 'bladet. Likeledes står det vel helt
og holdent til de respektive lag å få opp inter
essen for svømning, fotball eller annet. Det kan
imidlertid umulig la seg gjøre å få mer enn et
par fotballklubber for døve her i landet. Det du
skriver, er slett ikke noe nytt. Norge har tidli
gere hatt sitt landslag for døve. Likeledes har
det tidligere vært fotballag i Trondheim og
Stavanger, men disse er nedlagt, og det kan ikke
anbefales noen gjenopprettelse av disse så lenge
det ikke er flere unge døve med anlegg for fot
ball i de nevnte idrettslag. Likeledes er det en
selvfølge at bare de beste idrettsmenn i en klubb
blir uttatt til å delta i stevner. Det vil jo slett
ikke passe å sende en som løper 100 m på 14
sek. til et Døvemesterskapeller internasjonalt
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stevne f. eks. De som ikke har bedre resultater
å vise fram, må enten legge seg i selen og trene
ordentlig, eller så får de nøye seg med å delta
i klubbmesterskap. Det er opplagt.

Mer er det vel ikke å bemerke. Det må i så
fall være en henstilling til de som ønsker å
komme med kritikk om at de først undersøker
saken til bunns. Kritikk som er bygget på
kvikksand må nødvendigvis ramle sammen,
men den kan allikevel ødelegge meget før så
skjer.

'Thorbjørn Sander.

Innherad Døveforening
avholdt sitt 30 års jubileum på Verdal hotell
5.-6. januar.

Ved middagen holdt formannen velkomst
talen og ønsket alle velkommen til jubileums
festen. - Pasto~ Stokke var forhindret fra å
være til stede p. g. a. halsesyke og høy feber,
men tidligere døveprest i det nordenfjellske
Norge, pastor Skallerud, var til gjengjeld kom
met helt fra Oslo for å være til stede. Han holdt
bl. a. minnetale over foreningens stifter, Eliseus
Waaden, og andre av foreningens medlemmer
som er gått bort.

Fra Trondheim Døveforening møtte Lunde
Johansen, og han overrakte den jubilerende for
ening en møteklubbe i ibenholt. Fra Helgeland
Døveforening møtte Olaf Foss, som overt'akte
et norsk bordflagg med stang fra sin forening.
Olaf Foss bar likeledes frar)} en hjlsen fra
Norske Døves Landsforbund.

Skredder Martin Sivertsen takket på forenin
gens vegne den norske kirke for det store
arbeid som er nedlagt for de døves vel. Derpå
var det hilsningstale av ordføreren.

Sekretær Jorulf Hjulstad ga et oversyn over
foreningens arbeid og virksomhet i de 30 år
som er gått.

Sokneprest Sætevik og banksjef Brårud, Ver
dal var forhindret fra å møte, men der innløp
hil~ningstelegrammer fra dem, likeledes fra
mange andre. - Senere på kvelden var det fes:t
lig samvær.

Dagen etter var det gudstjeneste i Stiklestad
kirke, hvor der også ble gått til alters. Pastor
Skollerud og res. kap. Skogsholm forrettet. Det
var ganske god deltakelse, også av hørende.
Ved utgangen ble opptatt offer til arbeidet blant
døve i Innherad.

A. Søraker.
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Tale aven spansk døv

ved [my Pedro Ponce de Leons statue i Madrid

Jeg hilser dere og takker dere alle som i døve
foreningens navn er kommet sammen til denne
høytidelighet. Likeså takker jeg alle spanske
døve som har husket denne anledning. Og jeg
vil minne dere om den store dag dette er for
Spanias døve, som hvert år samles på denne
plass for å vise sin takknemlighet overfor fray
Pedro Poneo de Leon og ære hans minne, han
som ofret seg helt for å gjøre de døve til nyttige
medmennesker og skaffe dem bedre vilkår. Tak
ket være vår store læremester kan vi spanske
døve nå klare oss selv. Vi har nå anledning til å
bruke våre evner og ta oss fram. Vi kan sørge
for våre foreldre, våre hustruer og våre barn. Vi
oppdrar også våre barn, og våre sønner vil, der
som det kreves, bli med å kjempe for vårt fedre
land. Likeså skaper vi oss andre verdier. Vi hol
der selv tøylene i våre foreninger og er blitt for
bilder for den oppvoksende døve ungdom.

Men nå: - Ponee de Leon gleder seg og kan
ikke skjule tårene som renner nedover kinnene
på ham, for blant deltakerne i dag ser han nye
ansikter som i dag for første gang er kommet
for å vise ham ære, qg Ponee d.e Leon, taus og
beveget, takker deltakerne for hyllesten som er
blitt ham til del. Han skjuler likevel ikke sin
bitterhet over at det blant de døve ikke hersker
sådan brorskapsfølelse som ønskelig kunne
være. Og så spør jeg ham: Hva skal vi døve
gjøre for å kunne bli fastere knyttet sammen og
få den riktige fellesskapsfølelse? -Til det sva
rer Ponee de Leon at vi skal se på hans høyre
hånd, som han holder knyttet sammen. Den
knyttete hånd betyr at vi skal holde sammen;
elske hverandre. - Og det er sant som vår store
læremester sier: Vi er alle døve, og vi kaller oss
for skjebnefeller. Som sådanne skal vi også
hjelpe hverandre, slik som Ponee de Leon vil at
vi i Jesu Kristi navn skal gjøre det.

Døve, jeg ber dere om en vennlighet. Glem alt
hat og nag som tilføyer oss så meget skade. La
oss utrettelig arbeide videre for foreningens
framgang. La oss løfte vårt banner høyt i været
og bære det på en måte som kan være til møn
ster for andre og nye foreninger.

Døve! - Leve Ponce de Leon! Leve Spania!
Leve de døves fellesskap! Leve Madrids døve
forening - alle spanske døveforeningers mor!

Oskar Matthes.



Fra Stavanger
Stavanger Døveforening avholdt årsmøte i

Døves Hus onsdag 16. februar. Frammøtet var
upåklagelig. ,Før årsmøtet tok til, holdt pastor
Haraldseide en minnetale over foreningens
mangeårige formann og prest, M. A. Brekke,
som nå var gått bort. I få, men utvalgte ord,
skildret han Brekkes arbeid for de døve i Stav
anger og lyste fred over hans minne. Talen ble
påhørt stående.

Årsberetningen ble opplest og godkjent uten
bemerkninger, men da en skulle lese opp regn
skapet, viste det seg at forretningsføreren ikke
var til stede. Av den grunn måtte regnskapet
utsettes til en annen gang. (Men her må det
være tillatt å protestere mot den likegyldighet
forretningsføreren viser overfor årsmøtet. En
hver som er valgt til et så ansvarsfullt verv må
sette sin ære i å framlegge regnska'pet i full
stand på årsmøtet. Dette er heller i:kke første
gang. I fjor var det heller ikke ferdig til års
møtet, og det er derfor jeg påtaler saken. Det
må ,bli slutt på slik manglende respekt for års
møtet.)

Av innkomne forslag, ble det vedtatt at uten
bysboende døve kan betale halv kontingent til
foreningen (vel å merke for dem som bor i
Stavangers umiddelbare nærhet). - Dessuten
ble det vedtatt at en hver som viser liten
respekt for døveforeningen skal gis en advarsel.
Dersom dette ikke hjelper, vil vedkommende bli
utvist fra foreningen i et tidsrom av 3 måneder.
Dette ble vedtatt for å få slutt på all bakvas
king som mange medlemmer er blitt yndete til
hengere av. - Derpå ble vedtatt en lov for
hjel'pefondet. Statuttene for dette ble enstem
m.g vedtatt. Følgende ble valgt til å bestyre
fondet: G. Haraldseide, Jonas Nygård og Kar
sten Samuelsen.

I forbindelse med hjelpefondets lover, etter
lyste K. Samuelsen forslaget til nye lover for
foreningen, som ble sendt inn av lovkomiteen
for 4 år siden. Formannen svarte at han ikke
hadde fått tid til å gjennomgå dem. A. E. Carl
sen ville gjerne ha et bestemt svar fra forman
nen angående lovene. Skulle foreningens styre
ta den endelige avgjørelse, eller skulle forslaget
tilbakesendes lovkomiteen ? - Samuelsen mente
at foreningens styre hadde hatt 4 år til å gjen
nomgå forslaget, og at dette måtte ha vært lang
nok tid. Han syntes forslaget burde gå rett til
årsmøtet, så kunne medlemmene der avgjøre
dets skjebne. - Formannen, lovet at styret

skulle se gjennom ,forslaget og sende det til
,bake til lovlr0miteen med en del bemerkninger
osv. - Carlsen uttalte da sitt håp om at det
måtte bli en avgjørelse, da det nå var tredje
gang lovforslaget var blitt etterlyst. «Alle gode
ting er tre», så vi får vel håpe det nå går fort
gang i saken.

Da det ikke var flere saker av betydning,
gikk en over til valg. Styrene fikk følgende sam
mensetning:

Døveforeningen: Form. G. Haraldseide, Kar
sten Holmen, Jørgen Klovning, Jonas Nygård
og fru Kristiansen (hørende), 1. suppleant Hå
kon Hoff, 2. suppl. fru Astrid Rasmussen.

Huskomiteen : Form. P. Gilsvik, G. Haralds
eide, A. E. Carlsen, K. Samuelsen og Halvorsen
(hørende) .

Festkomite : Lars Berge, Kari 0stebø, Astrid
Rasmussen, Solveig Jakobsen.

Kontingentoppkrever: Erling Sigmo.
Ref·

Generalforsamling i Bergen
Bergens Døveforening avholdt sin årlige gene

ralforsamling 19. februar, under 'ledelse av for
mannen, Einar Stueland.

Før en tok fatt på dagsordenen, mintes for
mannen innledningsvis 3 av foreningens med
lemmer som var gått bort i løpet av året,nemlig
Anna Brekke, fru Karen Breiteig og fru Mathil
de Skarsten. Formannen mintes hver av dem
med varme ord. Talen ble påhørt stående.

Årsberetningen viste et godt ar.beidsår for
foreningen. Spesielt er det store arbeid med for
eningens nye lokale og ellers forandring av hele
første etasje i Døves Hus verd å merke seg. For
eningen har nå tidsmessige lokaler. - Bortsett
fra en liten bemerkning ble beretningen god·
kjent uten videre.

Regnskapet for foreningen, Døves Hus og
dødeladen ble likeledes godkjent, bare med en
bemerkning angående det sistnevnte.

For tur til å tre ut av styret sto Thorleif
Wedaa, fru Skare og fru Margit Hartveit. Val
get falt på 'l'h. Wedaa, fru Skare og fru Sander
(ny). Varamenn: Fru Margit Hartveit og Ar
nold Valland. Revisorer: Birger Breiteig og Ole
Fristad (begge gj.v.). Bibliotekar: Th. Sander
(gj.v.). Referent: Harald Nesse (gj.v.). Fest
komite: Olaf Olsen, Emma Grepstad, Olav Vik,
Kjellaug Rønnestad, fru Marta Sander og fru
Liv Ohna. Varamenn: Ola Svare, Annlaug
Kvarme og Anne Grimstad.
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Under eventuelt ble der fremmet forslag ved
viseform. Ohna om kontingentforl}øyelse. Han
begrunnet forslaget med de stadig stigende pri
ser, mens kontingenten hadde vært den samme
i mange år. Det framkom også et annet forslag,
men Ohnas ble vedtatt.

Etter en del diskusjon om foreningsanliggen
der, kunne ,formannen erklære forsamlingen for
hevet, etter at han først hadde takket det ut
gåtte styremedlem for godt arbeid og ønsket det
nye velkommen. Hele generalforsamlingen ble
unnagjort på knappe 2 timer. Ny rekord!

Styret konstituerte seg 7. mars, og sammen
setningen ble følgende: Formann: Einar Stue
land, varaformann: Eilif Ohna, sekretær: fru
Marta Sander, styremedlemmer: Thorleif
Wedaa, fru Ingeborg Skare og Ola Svare.

Referenten.

Et magnetisk ord:

«HØREI\JDE»
Overskriften vil kanskje virke mystisk for de

fleste, men for at disse ikke skal være lenger i
villrede, får jeg gå rett på saken. -

De fleste døveforeninger har vel nå gjort
unna årsmøtet. Og de fleste foreninger har
valgt et av de døve medlemmer til formann. Men
det er jo også unntakelser. Det finnes forenin
ger hvor hørende er valgt til formann. Og for
noens vedkommende er disse valgt på forlangen
de av foreningsloven, som sier at en hørende
skal være formann. Således blir disse valgte så
å si tvunget til å ta formannsjobben.

Hva så? - Det er jo ikke morsomt for de som
må ta formannsvervet på et slikt grunnlag. 
Det kan være vel og bra å ha en hørende som
formann, men da må en kunne forlange at han
skal være kvalifisert til det. Her kommer vi til
poenget. - I virkeligheten har de døve alt for
stor respekt for de som går under benevnelsen
hørende. På mange måter undervurderer de
døve seg selv ved denne store respekt for folk
med hørsel. Det er som om de døve sier til seg
selv at de ikke kan måle seg med de hørende.
Som et eksempel kan jeg fortelle en replikk
veksling mellom undertegnete (som er døv
bleven) og en døv,født. Dette skjedde under en
diskusjon. Den døvfødte la fram sine argumen
ter, og til slutt kom vedkommende fram med
følgende ord: «Det er en hørende som har sagt
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det, og da må det være riktig!» Undertegnete
svarte dertil at han selv hadde vært hørende, så
hans ord burde veie like meget. - Men da kom
det svaret som vel- må betraktes som rosinen i
pølsen: «Ja, men han er hørende nå - det er
ikke du!»

Hva skal en stakkar svare til slikt? Er det
virkelig så at når en er blitt døv så er vettet for
svunnet med hørselen? For undertegnete for
tonet det seg som om det var sådan ment.

Det er jo ikke lett for en som er født- døv å
sette seg inn i de hørendes tankegang. Og til
kategorien «hørende» regner jeg de som er blitt
døve i 11-12 års alderen eller senere også.
Disse døve kan nemlig for de flestes vedkom
mende sidestilles med de hørende. Derfor bør de
døve lære seg til å ha litt selvfølelse, selv om
det kan være vanskelig for dem å se bort fra
noe de har fra hørende kilder.

Og en ting til. En bør helst være litt varlig
med. sine uttalelser når det kommer nye døve i
ens nærhet. Disse legger merke til hva en sier.
Det pleier først å være hilsing og prating om
vanlige ting. Men så er plutselig spørsmålet der
om den nykomne er født døv eller døvbleven.
Dersom vedkommende da svarer at han ble døv
f. eks. i 11 års alderen, heter det straks at han
er begavet. Bare fordi han har vært hørende i
11 år er han plutselig blitt begavet og noe uten
om det vanlige. DetJte :må i mange tilfelle føres
tilbake til den store respekt de døve har for
ordet «hørende» - trylleordet.

De døve bør venne seg av med dyrkelsen av
dette magnetiske ordet. ne vil da komme til den
erkjennelse at de selv står i mange tilfelle på
like fot med hørende. Og dette må en ta hensyn
til ved årsmøter og alt annet. Jeg mener ikke å
antyde at de døve ikke skal velg-e hørende til
tillitsverv. Langt i fra! - Men de døve bør
velge etter eget skjønn - ikke ta hensyn til om
vedkommende er døv eller hørende. For døve og
hørende må velges 'På like vilkår. 'Spørsmålet er
først og fremst om vedkommende er kvalifisert
til oppgaven. En skal velge de som er best skik
ket. Punktum. For egen del synes jeg det kan
være ,bra med hørende personer i døveforenings
styrer, men de hørende bør i hvert fall ikke
absolutt være formenn, rett og slett fordi en
mener at det er bedre å være hørende enn døv.

Karsten Samuelsen.

STØTT DØVESAKENl



Lyssignal-apparat
Vi tillater oss å meddele at vi har framstilt

et lyssignal-apparat, spesielt av interesse for
døve og tunghørte.

Det viktigste ved apparatet, er at det er
transportabelt og kan anbringes i det rom hvor
en oppholder seg i øyeblikket, slik at en alltid
kan være sikker på å få signal når det ringes på
døren. Ved trykk på knappen i entre eller gate
dør, lyser en rød pære, samtidig som det ringer.
En trykker da på en kna:pp ved pæren, lampen
slukker, og apparatet er straks klar for neste
signal.

Apparatet er forsynt med 3 m ledning og
støpsel. Stikk-kontakter installeres i de rom
hvor en ønsker å få signal. Installasjonen ut
føres med alminnelig ringeledning. Ved sikrin
gene oppsettes en ringetransformator som
strømforsyning. Et ferdig anlegg med 3 kon
takter vil komme på ca. 95 kroner. Hertil kom
mer montering etc.

Apparatet leveres med full garanti. Vi viser
for øvrig til annonse annet steds i dette nr. av
Tegn og Tale.

Elektro-Verkstedet
A. Waagenes & Co., Bergen

Overkjørt av lastebil
Kongsvinger i dag.

På Kirkenær i Grue inntraff i går igjen en bil
påkjørsel med døden til følge. En 5 år gammel
gutt kom kjørende på spark ut i riksveien og
var ikke oppmerksom på en lastebil som pas
serte samtidig. Sjåføren brukte hornet, men
uheldigvis var gutten døvstum - og sjåføren
kunne ikke unngå å slenge borti sparken med
bakparten av bilen.

Gutten ble kastet over ende, og legen kunne
bare konstatere brudd på hjerneskallen. Det er
brakt på det rene rut sjåføren ikke har noen
skyld i ulykken. Dette er den tredje bilpåkjørsel
som har ført til døden i det siste halve året på
Kirkenær.

Dagbladet 29/2 1952

Løverdag 24de Januar 1852.
Ohristiania, den 23de Januar. - Ved konge

lig Resolution af 13de dennes er det bestemt, at
der af de af sidstafholdte Stort-hing til For
anstaltninger, hensigtende til at forskaffe Døv
stumme Underviisning, bevilgede 1050 Spd.
aarlig tilstaaes Student Frederich Balchen og de

theologiske Kandidater Thorstein Alarich Chri
stensen og August Gleditsch som Tilskud til de
af dem i Christiania, Christiansand og Bergen
oprettede Skoler for Døvstumme et aarligt
Bidrag af 350 Spd. hver fra lste Juli 1851 at
regne og indtil Videre [ ]

'lA fJralulerer

Diamantbryllup
feires i Breim 7. april av Anders K. Kandal og
hans hustru, som er hørende. Det er tidligere
skrevet i Tegn og Tale om Anders Kandal, rose
maleren og rimsmeden. Det er sjelden det feires
diamantbrylluper, og enda sjeldnere i de døves
rekker.

Vi sender vår beste hilsen til diamantbrude-
paret. M. L.

Bryllup
feires påskeaften av frk. Wendla Haugen) Skip
tvet, og Rolf Gjelden Pedersen, Kristiansand S.
Adr. for dagen: Langli p.å., Skiptvet.

Bekjentskap ønskes
En døv herre ønsker bekjentskap med en døv

dame i 30-40 års alderen. Svar helst med foto.
Bill. mrk. «Polyfoto»

sendes Tegn og Tales eksp.

t
Tidligere bestyrer av Jordbrukskoien for døve

på Freberg ved Sandefjord, Eyvind Boyesen,
døde 16. februar, etter lengere tids sykdom, 85
år gammel. Eyvind Boyesen var opprinnelig
bankmann, men fattet interesse for de døve da
han i begynnelsen av 90-årene ble gymnastikk
lærer for et turnparti som ble startet av med
lemmer av De døves forening i Oslo. I sine fri
stunder virket han her et par år og ble også
personlig medlem av foreningen og valgt inn i
dens styre. Interessen for de voksne døve førte
bl interesse også for de døve barn, og han ga
opp sin stilling i banken for å utdanne seg til
døvelærer. Som sådan kom han til å virke i flere
år ved fru Hedevig Rosings skole, inntil han, ved
hjelp av midler som h:m ad privat vei hadde
samlet inn, startet Jordbruksskolen for døve på
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Freberg. Denne skolen drev han i en lengere
årrekke og opprettet der også en skofabrikk for
å hjelpe på økonomien. Det er ikke få døve som
i årenes løp fikk nyte godt av Eyvind Boyesens
omsorgsfulle undervisning både i den tid han
var ved fru Rosings skole og senere på Freberg,
og skriveren har erfaret at det er mange av
dem som med glede tenker tilbake på sin skole
tid under Boyesens virke som deres lærer. Men
uten offentlig støtte som skolen på Freberg
var, kunne det ikke gå i lengden, og skolen
måtte nedlegges sist i 20-årene.

Senere har Boyesens virke vært viet privat
livet, frasett at han i noen år var redaktør av
«Tidsskrift for Tunghørte». Men alle som kom
i nærmere ,berøring med Eyvind Boyesen, lærte
i ham å kjenne et varmhjertet menneske, og de
som sto ham nærmest, fikk ham inderlig kjær.

H. D.

Skotøyarbeider Carl B. Landen døde stille
fredag 8. febr. etter noen måneders sykdom.
Landen, som var svensk av fødsel, kom til
Norge i 24 års alderen og lærte sin tilkommende
hustru, Helene, f. Hansen, å kjenne ved De
Døves Forenings 25 års jubileum i 190(3. Dette
jubileum hadde samlet mange deltakere også
fra nabolandene, og ble på en måte en innled
ning til de senere nordiske døvekongresser. Det
ble et lykkelig og harmonisk samliv i jevnt og
stadig arbeid de to kom til å føre i de 44 år de
fikk leve sammen. De ble nemlig gift i 1908.
Allerede før den tid var Landen begynt i den
stilling ved Den norske skofabrikk hvor han
kom til å bli helt til ca. 1 år før han gikk bort.
De siste 18 år bodde de på Hauketo, og i deres
hjem fant også Axel Fleischer i mange år et
hjem som han ble glad i.

Torsdag 14. febr. fant begravelsen sted på
Nordstrand, hvis kirke, som jo er ganske stor,
var helt fylt av de mange som var møtt fram,
både hørende og døve. iSkotøyarbeidernes for
ening var også der med sin fane. Pastor Bonne
vie-Svendsen forrettet og talte ut fra ordene i
den 23. salme: «Herren er min hyrde, meg fat
tes inteb, etter først å ha innledet med salmen
«Den store hvite flokk». Etter talen ble sunget
«Kjærlighet fra Gud». Så la presten en krans på
båren fra den bortgangnes hustru, med inderlig
takk, og ekteparets eldste sønn, Harry Landen,
la krans på med takk fra ,barn, svigerbarn og
barnebarn. Fra søster og svoger ble en krans i
svenske farver lagt på båren, og nærmeste nabo
på Hauketo la krans med takk for godt nwbo-
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MARS
Jeg snører min sekk,
jeg spenner mine ski -
nu lyser det så fagert i heien.
Fra ovnskroken vekk,
så glad og så fri -
mot store hvite skogen tar jeg veien.

I fykende fei
jeg baner meg en vei
blant vinterkledde stubber og stener.
Den susende vind
meg stryker om kinn,
og sneen drysser ned. fra lave grener.

De vinger på fot
gir liv og lyst og mot!
Nu stevner jeg mot høyeste tinden.
Alt tungt og alt trått,
alt smålig og grått -
det stryker og det fyker vekk med vinden.

Og når jeg så opp,
og skuer jeg fra topp
den lyse dal med skoglier blandet.
Da hanker mitt bryst,
jeg jubler med lyst:
Jeg elsker) å jeg elsker dette landet!

Margrethe Munthe.

~:::===========:&

skaJp. Så ble krans lagt på båren fra Den norske
skofabrikk med takk for trofast arbeid i 47 år,
og fra arbeidskamerater der, med takk for godt
kameratskap. Endelig la Alf Melgaard en krans
på båren med takk fra De døves forening, for
trofast medlemskap gjennom mange år. Mars
kalker var Kristian Aamold og Gustav Hen
riksen.

Etter jordpåkastelsen, som også ble besørget
av pastor Bonnevie~Svendsen, og som sluttet
med at skotøyarbeidernes fane ble senket over
graven, var de fleste av de fremmøtte døve og
mange også av de hørende samlet ved en vak
ker tilstelning i hjemmet på Hauketo, hvor
Harry Landen fortalte litt om sin fars sykdom
og død og hvor pastor Hammer til slutt brakte
fru Landen og hennes barn de forsamledes takk
med ønske om Guds velsignelse over hjemmet
og fred over den bortgangnes minne.

H. D.



Skien og Telemark Døveforening
Skien og Telemark Døveforening holdt sin

ordinære generalforsamling i foreningens
lokale, Skien, lørdag 15. mars.

Formannen, Olav Haug, ønsket alle hjertelig
velkommen til generalforsamlingen, hvorpå han
leste opp års'beretningen for foreningen, som
ble godkjent. Det reviderte regnskap ble like
ledes godkjent.

Da en kom til valget, oppsto det livlig debatt.
Valget ga følgende resultat:

Formann: Olav Haug (gjenvalgt).
Vamformann: Øistein Ording (gjenv.)
Kasserer: Thorsrtein Tellefsen (ny).
Styremedlem: Trygve Hansen (ny).
1. varamann: Hans Smukkestad (gjenv.)
2. varamann: Helge Larsen (ny).
Tur- og festkomih~formann: Th. Tellefsen

(gjenv.) , hyttesjef: Th. Tellefsen (gjenv.) ,
materialforva1ter: T. Hansen gjenv.) , hytte
kasserer : Helge Larsen (ny), sjakk-komiteens
oppmenn: 1. Øistein Ording, 2. Kristian Ski
fjeld (begge nye).

Etter at generalforsamlingen var erklært
hevet, ble der servert kaJffe, smørbrød og kaker.
Hr. Ording underholdt oss med 2 flotte skole
filmer. Til slutt takket formannen for fram
møtet, som var meget godt.

Ref·

Fortjent påskjønnelse
En døv mann fra Akron i USA, mr. Andego

Chavez, er nylig blitt tildelt gullmedalje for 18
års prikkfri kjøring på motorsykkel. Medaljen
ble utdelt av det amerikanske motorsykkelfor
bund. Chavez er nå 58 år gammel, men en kan
daglig se ham manøvrere motorsykkelen med
største sikkerhet gjennom Akrons sterkeste
trafikk.

Lek for døve?
Petro Wladimiro i Rom er blitt stilt for retten

av sine nruboer på grunn av at han stadig laget
eksplosjoner - i mindre målestokk riktignok,
men likevel ganske hørbare. Wladimiros for
svarer pekte på at Wladimiro var heIt barnslig
begeistret for å leke med sprengstoff og brukte
alle sine penger og all sin tid til å eksperimen
tere med krutt. Etter spørsmål fra dommeren
om Wladimiro hadde vært klar over at han for
styrret sine na'boer, svarte Wladimiro ingen
ting. Forsvareren gjorde oppmerksom på at
Wladimiro hadde vært døv fra fødselen av, men

han ble dømt til å betale 1500 kr. i erstatning
for skaden han hadde forvoldt ved sine eksperi
menter i huset.

GAMLE OLEANNE
Sist jeg var i Jølster, fikk jeg høve til å hilse

på gamle døve Oleanne. Og hun spurte om jeg
ikke ,kunne skrive litt i Tegn og Tale så gamle
venner kan få vite hvordan det står til med
henne.

OIeanne er født i Holsen, Sunnfjord, men har
nær sagt hele sitt liv bodd i Jølster, hvor hun
har vært budeie og stølsjente hos den vel an
sette og kjente bonde Ola Hammer. OIeanne ut
gikk fra døveskolen i Bergen, og etter et par
års opphold i Holsen fikk hun plass i Jølster.
Det vil bli for langt å skrive om hennes liv og
hva hun har gjort. Hun gledet seg hver gang
våren kom, for da skulle hun til støls (seters)
hvor hun trivdes så godt.

Oleanne Nydalen, som er hennes navn, er i
bygden !blitt til OIeanne Hammer, etter gården
hun i mangfoldige år har arbeidet på. Sjelden
har jeg vel sett noen døve med så frisk hukom
melse som henne. Hun kan fortelle mange mor
somme episoder fra sin tidligste ungdomstid.
Hun fortalte meg blant annet om den første
veloci,peden (sykkel med 'stort forhjul og lite
bakhjul - de eldste sykler her i landet) som
kom til Jølster. Det var stedets prest som var
den første som anskaffet seg en slik. Han måtte
klyve opp på en stein når han skulle starte
sykkelen. Det var heller ikke fritt for Bit han
stundom falt og slo seg, så vanskelig som syk
kelen var å håndtere. Veien fra Førde til Jølster
var også så bakket og kronglet på den tid at det
tok 6-7 timer med kjøredoning. Etter at veien
nå 'er utbedret, tar det en snau halvtime å til
bakelegge strekningen.

Oleanne gleder seg hver gang hun får besøk
av døvepresten 'og eventuelle tilreisende døve.
Av de døve fra Bergen som har avlagt henne
besøk, minnes hun godt hr. og fru Hovland samt
hr. og fru Gjerstad.

Nå er OIeanne 83 år gammel, og hun bor på
samme gården hvor hun begynte å arbeide i sin
tidlige ungdomstid. Hun er kjekk og ånds
frisk. For det meste holder hun på med strik
king. Hun har fått Kongens fortjenstmedalje i
sølv for lang og tro tjeneste.

M. L.
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:J)øveJ

IDRETT -VERDEN

Den norske rekordliste for døve (friidrett)
Seniors:

100 m
200 «

400 «
800 «

1500 «
3000 «
5000 «

10000 «

110 m hekk
Høyde
Lengde
Tresteg
Stavsprang
Kulestøt
Diskos
Spyd
5-kamp
lO-kamp
Høyde u. tilløp
Lengde u. tilløp
Tresteg u. tilløp
4 x 100 m stafett
1000 m stafett
1500 m stafett

100 m
200 «

400 «

800 «
1500 «
5000 «

Høyde
Lengde
Stavsprang
Kule
Diskos
Spyd
Tresteg
5-kamp
Høyde u. tilløp
Lengde u. tilløp
Tresteg u. tilløp
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11.7 sek.
24.0 «

52.9 «
2.04.9 min.
4.20.0 «
9.36.8 «

16.10.0 «
33.54.6 «

17.7 sek.
1.78 m
6.47 «

13.31 «

3.50 «
11.37 «
36.59 «
47.12 «
2288.01 p.
5267.00 p.
1.37 m
3.00 «
8.42 «

47.7 sek.
2.13.6 min.
3.38.8 «

11.7 sek.
24.6 «
55.7 «

2.20.0 min.
4.34.0 «

17.50.8 «

1.65 m
6.23 «
2.35 «

10.79 «
31.45 «
43.14 «
10.87 «

1584.105 p.
1.30 ro
2.83 «
7.97 «

Arnulf Pedersen, Stavanger 1950 i Stvgr.
Rolf Nyberg, Oslo 1935 i Oslo
Rolf Nyberg, Oslo 1935 i Oslo
Nils Bjørø, Bergen 1948 i Bergen
Josef Ankile, Trondheim 1920 i Tr.heim
Finn Gjøen, Oslo 1948 i Oslo
Josef Ankile, Trondheim 1925 i Oslo
Josef Ankile, Trondheim 1924 i Tr.heim
Endre Grytnes, Bergen ".' 1951 i Bergen
Endre Grytnes, Bergen 1950 i Bergen
Endre Grytnes, Bergen 1949 i Københ.
Endre Grytnes, Bergen , 1951 i Bergen
Endre Grytnes, Bergen 1951 i Bergen
Knut Smedsgaard, Oslo , 1948 i Odense
Knut Smedsgaard, Oslo 1949 i Københ.
Olav Vi'k, Bergen 1949 i Københ.
Josef Ankile, Trondheim 1925 i Oslo
Endre Grytnes, Bergen 1951 i Bergen
Endre Grytries, Bergen 1948 i Bergen
Endre Grytnes, Bergen 1950 i Bergen
Arvid Røstad, Trondheim 1942 i Tr.heim
Oslo 1937 i Oslo
Stavanger 1951 i Kr.sand
Oslo 1937 i Oslo

Juniors:
Arnulf Pedersen, Stavanger 1950 i Stvgr.
Arnulf Pedersen, Stavanger 1950 i Stvgr.
Arnulf Pedersen, Stavanger , 1951 i Kr.sand
Sverre Koppen, Bergen 1945 i Bergen
Finn Gjøen, Oslo " 1946 i Drammen
Ole Reinemo, Bergen , , 1947 i Oslo
Endre Grytnes, Bergen 1946 i Bergen
Arnulf Pedersen, Stavanger 1950 i Bergen
Arne Andresen, Oslo 1937 i Oslo
Knut Smedsgaard, Oslo 1946 i Drammen
Knut Smedsgaard, Oslo , 1946 i Oslo
Olav Vik, Bergen " " 1946 i ?
Petter Holberg, Trondheim 1941 i Tr.heim
Konrad Thunes, Bergen 1945 i Bergen
Nils Bjørø, Bergen , 1939 i Bergen
Nils Bjørø, Bergen ." 1939 i Bergen
Petter Holberg, Trondheim , 1942 i Tr.heim



60 m 9.0 sek.
80 « 11.9 «

100 « 13.9 «
200 « 28.8 «
80 m hekk 14.2«
Høyde 1.43 m
Lengde 4.63 «
Kule 10.60 «
Diskos 29.84 «
Spyd 23.85 «
3-kamp 1398.15 p.
4 x 100 m stafett 59.6 sek.
Høyde u. tilløp 0.84 m
Lengde u. tilløp 2.12«

Damer:
Marie Samuelsen, Stavanger 1950 i Stvgr.
Margit Bølstad, Oslo 1947 i Oslo
Margit Bølstad, Oslo 1950 i Bergen
Bergit Rafoss, Stavanger ? i Stvgr.
Bergit Rafoss, Stavanger 1949 i Stvgr.
Bergit Rafoss, Stavanger 1951 i Kr.sand
Bergit Rafoss, Stavanger 1949 i Københ.
Bergit Rafoss, Stavanger 1951 i Kr.sand
Bergit Rafoss, Stavanger 1949 i Stvgr.
Bergit Rafoss, Stavanger 1949 i Stvgr.
Bergit Rafoss, Stavanger 1950 i Stvgr.
Stavanger 1951 i Kr.sand
Margit Bølstad, Oslo 1948 i Oslo
Bjørg Wroldsen, Oslo 1948 i Oslo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Høydesprang 1.78 m
5000 m løp 16.10.0 min.
10000 m løp 33.54.6 «
400 m løp 52.9«
1500 ill løp 4.20.0 min.
800 m løp 2.04.9«
Stavsprang 3.50 m
Tresteg 13.31«
3000 ro løp 9.36.8 min.
Lengde 6.68 m
10\): m løp 11.7 sek.
200 m løp 24.0«
Diskos 36.59 m
110 m hekk 17.7 sek.
Kule 11.37 m
Spyd 47.12 «

Herre-rekordenes poengverdi
etter den finske tabell, blir sådan:

Endre Grytnes 762 p.
Josef Ankile 742 «

Josef Ankile 729 «

Rolf Nyberg 720 «
Josef Ankile 709 «
Nils Bjørø 696 «
Endre Grytnes , 692 «
Endre Grytnes 690 «
Finn Gjøen 669 «
Endre Grytnes 668 «
Arnulf Pedersen ; 662 «
Rolf Nyberg ,648 «
Knut Smedsgaard 613 «
Endre Grytnes 577 «
Knut Smedsgaard 564 «
Olav Vik 535 «

Norges Døves Idrettsforbund.

Diverse sportsnytt fra Oslo
Når det gjelder sportsnytt fra de forskjellige

avdelinger i Døves Sportsklubb for året 1951, så
er det magert, bortsett fra fotballavdelingen
som var i aktivitet hele sommeren. Friidretts
'avdelingen hadde bare ett mesterskap, som i
virkeligheten bare var en treningskonkurranse.
Skytterlaget hadde en ,bra sesong, med mange
konkurranser, men de andre avdelinger har så å
si ligget helt i dødvanne. En av våre lovende
unge idrettsmenn, Finn Gjøen, har nå en god
stund stått som medlem av friidrettsklubben
«Torodd», som har mange gode navn. Her er
Finn kommet under den kjente trener Asbjørn
Jansgård.

I «Torodd»s medlemsblad finner vi følgende

ord og resultater som Finn Gjøen har oppnådd:
Klubbmester på 5000 m: Finn Gjøen. 3000 m:
Finn Gjøen, tid 9.20.8 (16 sek. bedre enn den
norske døverekord) . Klubbmester på langdistan
sene: Finn Gjøen. Ilagkampen som «Torodd»
arrangerte mot Savedalen (Sverige), vant Finn
3000 mstort med tiden 9.23 min, fomn Sæther,
Westberg og Wallin. Ellers i bladet finner vi
følgende ord: «En ekstra spiss på sesongen var
Audun Boysens norske rekord på 1500 m og
Finn Gjøens norske døverekord.» - I et annet
nummer av bladet står det skrevet en velkomst
til nye medlemmer, bl. a. Audun Boysen og Finn
Gjøen. Om Finn står det at han kom over til
«Torodd» fra Døves Sportsklubb for å få in
struksjon og bedre 'treningsmuligheter til kom
mende verdensmesterskap for døve. Han går
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inn for distansene fra 1500 til 10 000 m, og han
er god for å pynte på rekordene på disse
distanser.

Lykke til, Finn! Vi venter i spenning, og er
med deg i tankene.

E. He,gstad.

Oslo Døves Skytterlag
har på årsmøte 23. januar 1'952 som ny formann
valgt iSigv. Vold, etter at den tidligere formann
bestemt fraba seg gjenvalg. De andre i styret
ble følgende: Johan Solbø og A. N. Haukedalen.
1. suppleant Aage Pedersen, 2. Elisabeth Bernt
zenog 3. Nils Vikene. Kasserer ble Aage Peder
sen og revisor Anker Gusfre. Formann i fest
komiteen ble R. Nordsveen.

Følgende har vunnet en aksje i vand.repoka
lene i 1951:
Døve Borgeres pokal: Aage Pedersen
Oslo-pokalen: Per Medie
Damenes pokal: A. N. Haukedalen
Grunnlagpokalen : A. N. Haukedalen

Laget hat nå anskaffet seg klubbmerke, som
på en utmerket måte symboliserer hva som er
hensikten med det.

Skytter.

Døvemesterskapet på ski avlyst
Døves Idrettsklubb, Bergen, hadde som kjent

fått overlatt arrangementet av Døvemester
skapet på ski 1952, i dagene 8.-9. mars. Dess
verre måtte rennet avlyses, etter at et stort
forhåndsaJ:1beid var blitt utført og det hele så
ut til å ville bli et mønstergyldig arrangement.

Som tidligere meddelt, bl.a. ved forbundstin
get i Kristiansand, kunne ikke arrangøren med
100 pst. sikkerhet garantere gjennomføreIse av
rennet. Den viktigste grunn til usikkerheten,
var at Døvemesterskapet i friidrett og svømning
1951, og dermed forbundstinget, ble holdt så
sent at det ikke var mulig for den klubb som ble
overlatt arrangementet å overholde fristen for
innsending av søknader om renn. Som kjent, er
det forbundstinget i forbindelse med Døve
mesterskapet i friidrett og svømning som årlig
henlegger skimesterskapet. Døves Idrettsklubb
hadde imidlertid det beste håp om at det skulle
la seg gjøre å få rennet med på terminlisten,
spesielt av den grunn at skirenn i det hele tatt
ikke er noen hyppig foreteelse på Vestlandet,
særlig ikke i Bergens Skikrets.

Straks etter forbundstinget sendte derfor
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klubben søknad til kretsen om å få godkjent
rennet og om mulig få det med på terminlisten,
helst i midten av februar. - Så viste det seg
imidlertid at det eneste tidspunkt det kunne bli
tale om, var dagene 8.-9. mars, men med de
gode føreforhold på denne tid i fjor i frisk
erindring, gikk klubben i gang med forbere
delsene.

Helgen før Døvemesterskapet skulle avvikles,
var føreforholdene fortsatt bra, selv om snø
mengden var blitt en god del redusert. Eksper
ter frarådet dog klubben å holde rennet allerede
på dette tidspunkt. Dagen etter måtte arrange
mentskomiteen bestemme seg. Været hadde om
natt€n slått fullstendig om. Det var 8 pluss
grader og regnvær. Da værvarslingen endog
spådde stigende temperatur, kunne en ikke ta
risikoen, og rennet ble dermed besluttet avlyst.

Døves Idrettsklubb beklager så meget avlys
ningen. Intet ville gledet arrangøren mere enn
om klubben kunne avviklet stevnet til alles til
fredshet, men mot værgudene kjemper en for
gjeves.

Trekningsliste
for

Oslo Døves Skytterlags lotteri'
1. gev. Sykkel nr. 5098
2. « Tur- og slalåmstøvler « 6894
3. « Te-l1efsdals dioptersikte «4644
4. «Hauges -«- « 1381
5. « Kongsberg -«- « 2523
6. « Stålslaver « 3104
7. « Sparkstøtting « 4046
8. « Bordlampe « 5199
9. « Pledd........................................ « 3134

10. « 2 tinn lysestaker « 6809
11. « 2« « « 1784
12. « 3 esker konfekt ~; 4082
13. « Futteral og pussestokk ........« 96
14. « Gamasjer og helsetrøye ........« 395
15. « 4 boller « 4884
16. « 3 boller « 2004
17. « Speiderkniv « 5399
18. « Bokpakke................................ « 2200
19.« « « 369
20. « Skibindinger ........................« 4141

Rett trekning bekreftes.
Oslo Politikammer,

Overbetjentens kontor, 3. mars 1952
O. Stenstrup Pettersen T. Grøneng

(sign.) (sign.)
polititjenestemenn.
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overlevde sykdommen. Etter 23 dager kom hah
til seg selv igjen, men da hadde han mistet både
evnen til å høre og tale.

r 1945 forsøkte Gene å komme inn i en bokse
klubb, men det var meget vanskelig for ham.
En yngre bror av eieren hjalp Gene, og så kom
han inn og fikk begynne. På denne tid trente
bl. a. den itidligere verdensmester Marcel Cerdan
der, ,og han mente at (kne hadde naturlige
anlegg for 'boksing og at han ville nå langt.
- Gene trente stadig både før og etter skoletid.
Alle instrukser fikk han ved å avlese manage
ren. Det viste seg snart at Gene varen ualmin
nelig hard fyr. Han hadde også «dynamitt» i
nevene.

8 måneder etter at Gene Hairston første gang
fikk på seg boksehansker, vant han Golden
Glove-turneringen i lettvekt. Aret etter vant han
samme turnering i weltervekt. Han ville der
etter bokse som profesjonell, men måtte vente
i 6 måneder til han ble 18 år. Første året som
profesjonell bokset han 19 kamper. Av dem vant
han 18, og siden har han stadig vist framgang.
Legene sier at han kanskje er den roligste og
kaldeste fighter som har gMt i en boksering.
Gene er aldri nervøs, og han slipper også å høre
alt levenet fra publikum. En kamp har han tapt
fordi dommeren ikke visste ,han var døv, Gene
tok telling, men han kunne ikke følge med i
dommerens telling, og da han reiste seg, hadde
han tapt.

En vakker dag er kanskje Gene Hairston
verdensmester. Ekspertene regner med at han
har store sjanser.

Døv profesjonell bokser
r Amerika er det dukket opp en ny sensasjons

mann i mellomvektsboksing. Det er negeren
Gene Hairston. Denne bokseren er noe utenom
det vanlige, i hvert fall i proffboksingens histo
rie, han er nemlig døv og stum. r løpet av de
siste år har han stadig klatret lenger og lenger
opp på ranglisten, og kan nå betraktes som en
virkelig utfordrer til verdensmestertitelen.
Han prøver nå gjennom sin manager (trener) å
få i stand titelkamp mot «Sugar» Ray Ro;binson.

Gene Hairston ble født i 1929, og er altså bare
23 år gammel. Da han var 3 år ble han angrepet
av hjernebetennelse, og det var bare så vidt han

Hytta i Lommedalen
Oslo Døves Sportsklubbs hytte i Lommedalen

hadde i fjor sommer og høst meget godt besøk,
forteller øverstbefalende, nei om forlatelse,
hyttesjefen, O1'a Landås. De besøkende var flin
ke til å hjelpe til 'På mange vis. Vinterveden ble
hugget, og hytta fikk ny takkledning. Den var
ikke nettopp Blendavasket. Den var tvert i mot
tjærebredd direkte fra fabrikk og vel så det.
Ellers var det meget ibåde stort og smMt som
ble unnagjort før vi kunne vente at hytta tok
på seg ,:interklærne.

Hytta ble bortleiet til hørende stadig vekk
for festing, og klubben fikk en hel del gryn for
det, som kom godt med. Det har vært morsomt
å se kassererens strålende ansikt. Smilet er blitt
bredere og bredere. Hytten skal også få en kraf
tig overhaling. utvendig før kongressen til som
meren, slik at utlendingene som finner på å ta
en tur opp til den skal bli nødt til å gi den pen
omtale. Og hyttesjefen skal også få anledning
til å føle seg hjemme der.

Hyttas stolthet nå for tiden, er lysaggregatet.
Dette betyr meget. Det er nå også installert lys
i bakken opp til hytta, slik at det nå går an å
trene der etter at det er blitt mørkt om kvelden.
Mesteren for dette er Sven Bråthen, som har
god grunn til å være fornøyd med det. Og vi
andre kan bare være like fornøyd. Vi kan bruke
hans egne ord: «Alt går riktig for seg» - ja
nettopp det, Sven.

Hyttesjefens. 'beretning for hytta var bare
lovende, og undertegnete vil hermed ønske hytta
hell og framgang. Nye ideer kommer sikkert
etter hvert til å bli satt ut i livet.

E. Hegstad.
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Fram Shodd~ahrikk A.s
Shoddy - stoppull - vait,

madrasser m. m.

NESTTUN

Nordstjerna Kafe
Anbefales

Torget 7 - Telefon 10496

BERGEN

Rikstlf. og sentr. 18127
Importør og grossist i
alle sorter skomaker
artikler.
Lær, skinn, gummi.
Vår detaljforretning
har dessuten et stort
utvalg i moderne sko
tøy.

Firda Canning Co.
Kjøtt & Fiskehermetikk

MAL0Y

A.s Cyldenpris fabrikker
(tidl. A.s Skjorteindustri)

Etabl. 1932

BERGEN

Fabrikant av «Spartask;orten»

Hj. Askeland A.s

BERGEN

Høvding Konfeksjonsfabrikk
G. Moe

MOLDE

Kvalitetsklær for menn

Halfdan L. Solberg A.s
Tønnefabrikk - bøkkerforretning
Sandviksboder 6 & 7
BERGEN

A.s Hylkje U"spinneri
HYLKJE - Telefon 57 88B

Send Dykkar ull til oss og De får att
det slitesterke Hylkje-Garn. Mange far
gar. Rimelege prisar. Ingen anvisning.
Bruk våre kommisjonerar, eller send
direkte. Tilset nye kommisjonerar.

Knut Aase Jr.
Trikotasjefabrikk

Lars Hillesgt. 20 - BERGEN

loO.@LSEN
"N!(OL~VSE:N,

BERGEN

Brødr. Utkilens Rederi

BERGEN

Bryggesporens Cafe
anbefales

Oppe fra 726 morgen tU8 aften
Bryggesporen 2 - Bergen
Telefon 15 577

Bergen

Vestlandets avis



Astoria Restaurant
Spisesal og car

Telefon 14502 - Nygårdsgt. 4

BERGEN

Sambaandets Trykkeri
C. Sundtsgt. 22 - Bergen

FØrsteklasses bok· og

aksidenstrykkeri

P. Høivolds
Mek. Verksted A.s

Telefon: 1707 - 1373

Privat: 3324

KRISTIANSAND S.

H. Kr ærners
Fryse og Kjøleanlegg

TROMSØ

Rogaland Fiskesalgslag S.l

STAVANGER

Telefon 35 859

Fåvang Ysteri

FÅVANG

A.s Hommelvik Bruk
Sagbruk - Høvleri og Ka8sefabrikk

Trelastforretning

Spedisjon

HOMMELVIKA

ftfanufaktur - sengeutstyr

garn etc.

Skostredet 7-9

BERGEN

",ilh. Schjerven
Agenturforretning

Telefon 42 05 74

Storgt. 47

OSLO



H. Skramstad

DRAMMEN

A.s Rødskog Brug &Culdlistefabrik
Gulskogen

TELEFON DRAMMEN,

SENTRALBORD 5090

John Iversen
Bakeri og konditori

SANDEFJORD

Corrissen &Klaveness A.s
Skipsrederi og Linjefart

Postboks 2447 S

OSLO

Helfred Hanssen
Conradisgt. 7 - TØNSBERG
Etablert 1896
Telf. 11034 og 11480, priv. 11580
Telegramadr. : «HELFRED»
Leverer proviant og rekvisita
til hvalfangstekspedisjoner

Seeberg &Nielsen Ltd.
DRAMMEN

Telegr.adr.: «Seeberg»

Tlf. 3390 - Etablert 1861

Skipsmeglere - Spedisjon
1---------------------1 --------------------1

Titlestad &Hauger

Prinsens gate 2

OSLO

Christiania Dampkjøkken
Torvgaten 8
OSLQ

Restauranter og kføttutsalg
Selskapssnitter og ferdigmat
Ring 331780

Norsk og
utenlandsk
kryssfiner
Møbelplater

Als OSTERHAUSGATENS H0VLERI'§
TRELASTUTSALG

OsTERHAUSGATEN 15-18

SpESIALITET LISTVERK

Porøse og hårde
fiberplater
Lakkplater

Lund &Tallaksen ls
FREDRIKSTAD

Manufaktur
Konfeksjon
Trikotasje

Granheim Hotell
Telefon sentralbord 27

ASKIM

Eivind Kirkeby A.s
Gladengveien 14, Oslo
Tlf. 685473

Rasjonell fremstilling av
masseartikler

Rens og farg hos fagmannen

Custav ~esting

Fabrikk, kontor:
Chr. Kroghs gate 60, O S L O
Tlf. 41 33 79, 42 21 84

~ic. Nielsen
Fisk en gros

Vippetangen

OSLO

A.s Norsk Soyamelfabrik
Produsenter av margarinråstoff
og kraftjor

Fabrikk i Larvik
Hovedkontor i Oslo



A.s Strømmens Værksted
ELEKTROSTALVERK

JERNBANEVOGNFABRLKK

AUTOMOBILFABRLKK

Byg ni ngsartike I·Com pag ni et
OSLO

INGENIØRENE

NISSEN og von KROGH
Kronprinsens gate 3

~~
Telefon 41 5870

• • OSLO
Elektrotekniske konsulenter
Elektroteknisk laboratorium

Sandvika Veveri A.s

HASLUM

Blomsterhallen
TØNSBERG

Telefon 2229

Custav Stuve A.s
MØllergaten 8 - Oslo
Etablert 1900
Telefon 331787, sentralbord

Hans H. Knutsen &Co.
Norske smalfilmapparater
H. H. K. 16

Kongertsgt. 15 - O S L O
Tlf. 415133 - 6855 65

Vogt &Holst
Ski p s meg le r e

MOSS

Telefon 1047 - 1547

A.s Thor Dahl
Skipshandel
SANDEFJORD

Spesialitet:

Hvalfangstutstyr

Albert Bøe
Etabl. 1886 - En gros og en detalj
-Jern, jernvarer, malervarer, byg
ningsartikler, stØpegods, rØr, kraner,
pumper, sagbruksrekv., sportsartikler,
linoleum, tapeter
LARVIK

Christen Smith &Co.
H. Heyerdahls gate 1
OSLO

Telefoner 41 65 71 - 41 64 15

Telegr.adr.: Chrissmith

Christian F. Bonnevie
SKIPSREDERI

Roald Amundsensgt. 6

OSLO

Fredrikstad Montering Co. &Metallstøperi A.s

Tlf. 1494 -' FREDRIKSTAD

ts Kjættingfabriken
OSLO og

HELLE pr. KRAGERØ

Bang &Tegner &Co.
Kr. AUgustSgt. 11, OSLO

Forbindstoffer og sykepleie
artikler engros

Telef. ; 332664,332842,332573,331848,333420

Kolberg &Firing A.s

]{otor- og ]{askinforretning

Kongensgt. 6 - Oslo
Sentralbord 41 37 67



- !

A.s Kistefos lræsliberi
l

L::A::LUND A
S

DRAMMEN
Byggeartikler og jern

Grunnlagt 1889
Skippergt. 33 - O s l o

30 000 tonn våt tremasse.
Tlf. 334350

T RE og FIN ER Ingeniør Chr. F. GrønerNorsk og Utenlandsk
M.N.I.F. tekn. konsulent M.T.K.F.

BJARNE FRANG Dronningens gt. 14, Oslo
Telefon 4201 81 - 41 6667

Grensen 12 VII - O S L O Telegr.adr.: «Ceefge»
Sentralbord 33 58 90 Vannkraftanlegg - industri-
Telegramadresse Woodfrang anlegg - Betong - Jernbetong

Keddell& Bommen A.s Arbeidernes Landsbank A.s
Fagorganisasionens bank

Fred Olsensgt. 1
Youngstorget 4 - Oslo

OSLO
Telefon 33 58 85

lrygwe lhoresen A.s
Meteor Magasinkomfyr
Hurtig kokning!
Lite strØm!

Bilrekvisita AlS

Tlf. 1890 - MØUegt. 12 M. A. (ngmark
LARVIK Storgt. 51 - OSLO

Gnllang lakpappfabrikk
lh. Smith·ChristensenTelefon: Drammen 2490

Telegr.adr.: «NOR» Drammen.
OSLO

Snøhetta takpapp D
Lunit luktfri Cellulosepapp STAL-PLAST
7 og 9 kg.

----

Harry O. Jacobsen &Co. Brødrene lrægde
SKIPSMEGLERE

DRAMMEN
OSLO

Sentralbord 4880

Fagertun Fabrikker A.s Askim mek. Verksted &Jernindustri
DRAMMEN ASK-IM - Telefon 30

A.s Wikborg Sons Limited Clommens Mek. Verksted A.s
Formidler allslags assuranse Etablert 1898
Solplassen 1

FREDRIKSTAD
OSLO



----------;---------

A.s Vestlandske
Destillationsverk

Kontor:
Bjørnegården, Strandgt. 21-23
Sentralbord 10 145
Bergen

Tjære og asfaltprodukter
Malervarer og lakker

L. K. Sellevold
Lærfabrikk

Alverstraumen

M. Olsen A.s
Murmester og

Ingeniørtorretning

Utfører alt i mur- og
betongarbeid.

ValckendoNfsgt. 3

BERGEN

Wilh. H. Tvedt
Lærfabrikk

Alverstraumen

Gull)

Sølv)

Emaljevarer

Gullsmed K. Hestenes
Strandgt. 6, Bergen

Telefon 13 738

Erik Rundhovde
Lærtabrikk

Valestrandsfossen

Sletten &Jensen
Mek. Ve r kst e d

Strandgaten 138

BERGEN

Simon Lohne

Møbelfabrikk

Lonevågen

l-__--:-- l.- ~ _



Staubo &Søn
SKIBSMEGLERE &
ASSURANCEAGENTER
Telegr.adr. «Stauboson»

Tollbugt. 28, Oslo

Inge~iørforretningen Atlas A.s
ø. Vollgt. 7 - Tlf. 411497

OSLO

A.s Forenede Nagle- og Skrufabrikker

Postboks 4225. Telefon 372800

OSLO

-----------------------

Yngvar Hvistendahl
Skipsrederi

TØNSBERG

A. Groth &CO.
Spesialfabrikk for

Lommetørklær og preserver

HALDEN

Telefon 2749

CEMENT
AfS Norsk Portland Cementkontor

OSLO
----------------

Skogbruk

Jordbruk

Tresliperier

Sagbruk og hØvleri

Cellulosefabrikk

Papirfabrikk

Mathiesen-lidsvold Værk
BØN

Storm Martens Maskinforretning A.s
KIRKEGT. 8 - OSLO



KL
MALE UTSTYR

Malepistoler
Malebeholdere Olav RingdalReduksjonsventiler
Vannutskillere SKIPSREDERI

Maski:ø%ÆLundefo.
OSLO

OSLO

Chr. Nielsen &COu A.s Helge Halvorsen &C03
LAR VIK

Etablert 1869 Jern - Isenkram - Bygnings-

artikler

Administrasjonskontor: Tollbugt. 28, Oslo LAR VIK

Jens Lange Lyche Aug~ P. Horn A.s
Kirkegt, 6 b - OSLO

Arbeidsklær

Fabrikk for papirsekker

Fabrikk for plastic-artikler

Kjemikalie?' og råstoffer MOSS

A.s Rodeløkkens Harald, Christensen A.s
Maskinverksted &Jernstøperi Trikotasjefabrikk

Telefon 68 40 89

Alna'bru pr. O s l o LARVIK



A.s Framnæs Mek. Værksted
Telegramadresse : «værkstedeb

SANDEFJORD

Bygningslageret A.s
Haraldsgate 4 - Oslo

Telefon 68 1110 - 68 1111

A.s Forenede
Blikemballagefahriker

MOSS-OSLO-liORTEN

I------------~------------I

avs &1 CO. A.s
RØRHANDEL

OSLO

Spesialjabrikk for

dame- og herregummikapper

1-----'-----------

Telefon 1053 - Mysen

Etablert 1922 Moss Koop. Bakeri

Reklametrykk A.s, Bergen


