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De nordiske døvekongresser er av de største

begivenheter i de døves liv her i Norden. Norske

Døves Landsforbund, som denne gang står som
arrangør, har sett fram til den VIT. Nordiske

Døvekongress med spenning og forventning.
Når Oslo 'by i disse dager oversvømmes av døve

fra alle kanter av Norden, er det med glede vi

hilser dere velkommen. Gjennom våre spesial

komiteer vil vi søke å imøtekomme alle de krav
som melder seg ved kongressen, og vi håper

at dere vil bli tilfreds. -
Mange viktige saker vil bli behandlet på for

handlingsmøtene i Universitetets gamle festsal,

og vi vil gjerne i vår velkomsthilsen få rette
en appell til alle deltakere om å delta i møtene

med den rette ansvars'bevissthet og verdighet.

Det er vårt håp at forhandlingene på kongres

sen vil bli preget av de beste krefter i det nor

diske døvear'beid i dag, slik at døvesaken kan
få et godt puff framover på disse møter.

Norske Døves Landsforbund ønsker dere med
dette 'Velkommen til kongressen, ønsker dere

hyggelige og fine utflukter, ønsker dere kose

lige fester, ønsker vellykte idrettskonkurranser

og fremfor alt ønsker vi en frisk bris på våre

forhandlingsmøter, slik at den VII. Nordiske

Døvekongress virkelig kan bli i stand til å løse

. noen av de mange brennende sosiale problemer
som Nordens døve i dag strever med.
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ti egnet VII. Nordiske Døvekongress i slo

Samlet er nå Nordens døve
for i samarbeidets tegn
drøfte vansker ) søke høve
til å rydde stenet egn.
Samarbeid - i skjønn forening
samlet ved forhandlingsbord 
får vårt arbeid størr'e mening.
(Det er ikke tomme ord!)

Vi er døve, vi er døve -
1Ji har tapt en viktig sans)
vi har ikke tid å tøve)
v'i må 7-ejempe) uten stans)
for å få en plass i solen)
for å 'u'ise ut 'v i 7~ a n.

Rykk opp ugras! er parolen 
rydd det vekk i alle land!

Ugms trives alle steder 
som i aker, så i sinn)
og dets frø så titt man spreder)
hytter kun sitt eget skinn.
Dårlig opplysning og sladder)
sTrodefrohet) lyst til spas,
står til verste ugms fadder')
og da bUr det gjerne stas:

«Døve kan .io ikke høre) 
katnskje kan de ikke se) 
døve kan vel ikke gjøre
noe - tro om de kan le?
Kan de tenke? - Sikkert ilcke) 
kan de få en ytring frem) -
kan de hoste) kan de hikke) 
kan de gå alene hjem?»

IVIang en tort har vi fått døye;
lett det for «de andre» falt
å jå tåre·vett vårt øye
mang en gang) .fa) ærlig talt;
mang en «spøk» var tung å bære)
stener til vår byrde la) -
men vi levde! «Ja) dessverre» 
otte til 088 selv vi sa,

V (1,1' vel livet verd å leve
-lik det var for døve flest;
bare slite) bare streve)
for si'f/ mat) i snø og blest,
Det er ikke men/sker verdig;
le1)evis Bom sau og hest, -
(skjønt det hevcles så iherdig:
«Bk mftlx'f' bli ved din lest.. ...... »)

Tiden gikk) og vi ble herdet) 
slcoler fikTe vi litt om .~enn) 

skjønt vi k.iempet e'i med sverdet)
bare delvis med vå,r penn
sorn vi blott besværlig førte;
V'i var ikke ordets menn!
Noen av «de store» hørte
oss - men vi har langt igjen.

Liksom Moses en gang skuet
inn i det forjetted' land
h1JOr der fløt cm melle og honning 
har 'vi og vårt Kanaan -
der hvor sorg blir vendt til glede,
i vår verden uten lyd) -

.hvor hver evne om vi eier
7ean bli øvet - hvilken fryd!

Thorbjørn SandeT

II

~::::::====================:=======~
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De tidligere nordiske døvekongresser
En oversikt.

Det vil sikkert være av stor interesse for de
fleste døve å få en liten oversikt over det ve
sentligste som har skjedd ved de tidligere nor
diske døvekongresser. For mange vil det bli en
oppfrisking av gamle minner og for andre vil
det sikkert kunne være til god orientering. Dess
værre foreligger det bare ytterst mangelfulle
referater fra I. og IL Nordiske Døvekongress,
henholdsvis i København 1909 og i Stockholm
1912. Derfor begynner vi med:

I Il. Nordiske Døvekongress .
som ble avholdt i Trondheim i 1924. - Egentlig
var den ill. kongress henlagt til Finland i 1917
(med Norge som reservested). I 1912, ved kon-,
gressen i Stockholm, innbød nemlig Finland til
neste kongress. Samtidig innbød Norge, ved da·
værede formann i Oslo (Kristiania) Døvefor
ening, kobberstikker Skollerud (far til VIT.
Nordiske Døvekongress' sekretær, pastor Skol·

lerud) , til kongress i Oslo, dersom Finland
skulle bli forhindret. Men så kom verdenskri
gen, og hverken Finland eller Norge så seg i
stand til å kunne avvikle kongressen. Da Fin
land heller ikke ønsket å få utsettelse, ble det
til at Norge overtok dette på et senere tids
punkt. På denne tid ble Norske Døves Lands
forbund stiftet, og det var da naturlig at [or
bundet tok hånd om forberedelsene. Forbundet
hadde hovedsete i Trondheim, men Oslo mente
at det burde være en selvfølge at kongressen
ble avholdt i hovedstaden. Etter en lang og til
dels skarp strid ble det til at Trondheim fikk
arrangementet.

Presidentskapet !besto av følgende: President,
døvelærer Johs. Berge, (Norge), og visepresi
dentene Carl Becker (Danmark), John Sund
berg (Finland), C. Dan. Andersson (Sverige)
og Axel Fleischer (Norge).

Apningsgudstjenesten ble forrettet av døve-

FRA V. NORDISKE DØVEKONGRESS I KØBENHAVN. Fra venstre: Helmer Moe, kontorsief Fenger, Carl

Becker, P. A. Person, V. Chr. Hansen og John Sundberg. I bakgrunnen skimtes bl. a. styrer P. Anderson.

139



prestene Conrad Svendsen, Olav Rustad og
Conr. Bonnevie-Svendsen.

Kongressens deltakerantall var ca. 550.
Finland ble enstemmig tildelt arrangementet

av neste kongress. Der ble bl. a. vedtatt en re
solusjon om krav på 2-årig fortsettelsesskole
for døve.

IV. Nordiske Døvekongress
ble avholdt i Helsingfors i dagene 8.-11 juli
1929. -Deltakerantallet var ca. 400.

Presidentskapet besto av: President V. For
sius (Finland), visepresidentene Carl Becker
(Danmark), John Sundberg (Finland), Knut
Hassier (Sverige) og Axel Fleischer (Norge).

Åpningsgudstjenesten ,ble holdt i Nikolaikir
ken. Hovedprekenen ble holdt av pastor Conrad
Svendsen, Norge.

,Finlands statsminister, hr. Manterre, var til
stede ved åpningen.

Ved denne kongress framkom bL a. forslag
om å utarbeide et felles nordisk finger-alfabet.
Dette skulle f. eks. alle døve ibarn lære i skolen.
En komite ble valgt til å arbeide med dette. 
Videre ble emnet døv-døvstum diskutert. Dette
emne hadde forresten vært oppe til diskusjon
allerede på l. kongress i 1907. (Norge sløyfet
allerede omkring 1890 ordet døvstum.) Dan
mark, Finland og Sverige var imidlertid enig
om å fastholde «døvstum». - En annen sak
som ble diskutert var et forslag om at yrkes
lærer-stillingene ved døveskolene burde forbe
holdes døve håndverkere. - Det framkom også
forslag om å gi Island adgang til kongressene,
likeså Estland! - Carl Becker innbød til neste
kongress.

V. Nordiske Døvekongress
ble holdt i København i dagene 23.-26. sep
tember 1934. Samtidig ble avholdt en utstilling
av døves arbeider, hvor døve fra alle land i
Norden hadde anledning til å stille ut arbeider.

Presidentskapet besto ~v: President, sosial
minister K. K. Steincke (Danmark) (som imid
lertid ikke deltok i kongressen), hvorfor kon
torsjef Fenger fra Socialministeriet fungerte
i hans sted), visepresidentene Carl Becker
(Danmark), John Sundberg (Finland), P. A.
Person (Sverige) og Helmer Moe (Norge).

kpningsgudstjenesten :ble holdt i Domkirken
(Vår Frue kirke).

Forhandlingsmøtene fant sted i Grundtvigs
hus. Her ble blant annet holdt foredrag av den
islandske representant, som fortalte om de
døves problemer på Island. De døve islandske
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VII. Nordiske DØvekongress' beskytter, Hans Kongelige

HØyhet Kronprins Olav

barn var tidligere sendt på skole i Danmark,
men de tålte meget dårlig klimaforandringen,
slik at de ble syke, og dødeligheten blant dem
var hele 33 %. Dessuten lærte disse barna bare
dansk på skolen i Danmark, og når de så kom
hjem til !Island var det ingen som forsto dem
og de selv forsto heller ikke det islandske
språk. - De døves sosiale problemer ble be
handlet. På denne tid var det stor arbeidsløshet,
som sterkest rammet de døve, og en mente at
det Iburde gjøres noe for å få arbeidsgiverne
oveI1bevist om at døve kunne utføre like godt
arbeid som hørende. Det ble framsatt forslag
om å sende resolusjon til de nordiske lands riks
dager og storting med krav om at det i lovs
form skulle vedtas at døve skulle få adgang til
arbeid på samme vilkår som hørende. - Tegn
språk i undervisningen ible diskutert. Det var
denne gang de hørende som sterkest gikk inn
for at der skulle innføres tegn i undervisningen
ved døveskolene. Under diskusjonen karakteri
serte pastor Jørgensen det som en skandale at
det fantes døvelærere som ikke forsto tegn
språket. - Videre ble det reist krav om endring
av motorloven, slik at døve kunne gis adgang
til å få sertiJfikat. - Tanken om høyskole for
døve var også oppe til diskusjon, likeledes ble det
voldsomt ordskifte om benevnelsen døv - døv-



Fra kongressen i stockholm 1947

stum. Det ble tilslutt vedtatt at der for fram
tiden ikke skulle bli anledning til å gjenoppta
dette emne. - Ved avslutningen ønsket P. A.
Person velkommen til neste kongress i Sverige,
og Gasta Wilberg talte varmt for også ved kom
mende kongress å få i stand en utstilling av
døves arbeider, da utstillingen i København var
blitt en stor suksess.

VI. Nordiske Døvekongress
ble avholdt i Stockholm 1947. Kongressen skulle
egentlig vært avholdt i 1939, men det svenske
fOI1bund kunngjorde at arrangementet var be
sluttet utsatt til 1940. Og så kom atter en ver
denskrig og satte en stopper for forbindelsen
mellom de nordiske lands døve. Først etter at
krigen var vel over kunne man igjen begynne å
tenke på å fortsette kongressene. Og da Sverige
var det eneste av landene som hadde sluppet å
oppleve krigen innenfor sine grenser, falt det
jo helt naturlig at VI. Nordiske Døvekongress
ble avholdt i Sverige, som tidligere bestemt. Og
kongressen ble avholdt i dagene 31. juli- 2.
august.

Kongressens presidentskap: Presidenten Ru
ben Wagnson (Sverige) og visepresidentene

Viggo Chr. Hansen (Danmark), Lauri Vainola
(Finland), Gasta Wiberg (Sverige) og Wilhelm
Schrader (Norge).

Åpningsgudstjenesten fant sted i Kungsholm
kirke ved prestene Svenfors (Sverige) og Stue
land (Norge).

Forhandlingsmøtene fant sted i iMedborger
huset. Av de saker som ble lagt fram, nevner
vi forslag om å stifte et nordisk døveforbund.
Dette ble endret til samarbeidskomite, og opp
rettelsen av sådan ble vedtatt. - Opprettelsen
aven høyskole for Nordens døve: (tas på nytt
opp i Oslo). Denne saken ble overlatt samar
beidskomiteen til å arbeide videre med. - Nor
disk sentral-bibliotek for døve, som skulle ha
til oppgave å samle all nordisk litteratur av og
om døve og døvhet: Denne sak fikk stor til
slutning, men ble også overlatt samarbeids
komiteen. - En sak som også fikk stor til
slutning fra alle 'Var igangsetting av årlig ung
domsleir for døve fra de nordiske land. - Opp
rettelse a:v en «Døves dag»: Finland hadde så
dan dag fra tidligere, til minne om grunnleg
geren av den første døveskole der. De øvrige
land var imot forslaget, som ble trukket tilbake.
- Bør det settes en grense mellom døvfødte og
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døvblevne?: Mange legater o. likn. er avsatt til
døvstumme, men det hender at porsjoner utde
les til døvblevne. På samme måte er det døve
foreninger som egentlig er opprettet som rene
døvstum-foreninger (altså kun for døvfødte).
Man ble enig om at det ble foreningenes sak å
avgjøre om en person kunne opptas som med
lem eller ikke. - Felles nordisk tegnspråk: Re
sultatet ble at den nordiske tegnspråk-komite
så dagens lys.

Kong, Gress
Ingen av kongressdeltakerne har kanskje

hørt om Hans Majestet kong Gress. Det er også
en konge uten trone, og sant og si har heller
ikke vi lest om ham i avisene. Men derimot har
vi hørt meget om ham. Det mest 'bemerkelses
verdige er at han 'bare blir omtalt 'blant døve.
Det er bare døve som snakker om kong Gress.

Kong Gress er sønn av tegnspråket, og burde,
ettersom faren fortsatt lever i beste velgående,
vel tituleres kronprins) men dette er en unn
takelse, for Kong Gress er noe for seg selv.
- Det er nemlig tegnet for kongress. I mangel
av noe eget tegn for kongress, var det noen som
Udligere så seg nødsaget til å bruke kombina
sjonen konge. og gress, men en som bare opp
fattet tegntme måtte da selvsagt få inntrykk av
at vedkommende snakket om en konge som
hette Gress.

Det er snakket så meget om misvisende tegn.
Noen mener at tegnene absolutt skal vise hva
en snakker om. Andre hevder at det viktigste er
ene og alene at den en snakker med skal opp
fatte 'Ordene en sier, uansett om vedkommende
forstår hva ordene betyr eller ikke. I sistnevnte
fall vil tegnet kong Gress være fullt brukbart,
ellers slett ikke.

Det er sagt og vil sannsynligvis ,bli sagt så
meget om tegnspråket, men en kan trygt gå ut
fra at det aldri vil 'bli oppnådd full enighet om
hvordan tegnspråket skal være, hvordan det

DØVES VEL
Nytt kurs for døve og tunghørte piker

'begynner 10. august. Opplæring i nytte-
vev, åklævev, 'billedrvev, søm, matlagning I

og husstell. II

Innmeldelse til DØVES VEL) Hamar.
~ J
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De Døves Forening)s gård i
Sven Brunsgt. 7) Oslo

skal 'brukes osv. Egentlig 'burde det kanskje
helst utarbeides to selvstendige tegnspråk - et
til benyttelse i undervisningen av ,barn (et for
klarende tegnspråk), og et for voksne (som kan
være mere fritt). Hovedsaken er jo i alle tilfelle
at de som blir snakket til forstår hva 'Som blir
sagt. Det mere frie tegnspråket, som vel de
fleste lands døve benytter, kommer nokså nær
opp til skrive- og talespråket, fordi det for en
stor del eraJbstrakt (eks.: Kong Gress = kon
gress), slik at en selrv må omforme det som blir
sagt før en kan forstå sammenhengen av det.
Men dette kan ikke benyttes i undervisningen
av små døve barn, det må være klart. De oppfat
ter jo alt 'bokstavelig, slik at de sikkert vil tro
at det f. eks. virkelig :blir snakket om en konge
som heter Gress dersom en snakker om en kon
gress og bruker tegnene for konge og gress.



najjona~aniJene
Danmark

Der er et yndigt land,
det står med brede høge
nær salten 0sterstrand;
det hugter sig i 'bakke, dal,
det hedder gamle Danmark,
og det er Frejas sal!

Finland

Det land endnu er 'skønt;
thi Iblå sig søen belter,
og løvet står så grønt
og ædle kvinner, skønne møer,
og mænd og raske svende
ibebo de danskes øer.

Oehlenschliiger.

Vårt land, vårt land, vårt fosterland,
ljud hogt, o dyra ord!
Ej lyifts en hojd mot himlens rand,
ej sanks en dal, ej skjOljs en strand
mer alskad an vår bygd i nord,
an våra Taders jord!

o land, du tusen sjoars land,
dar sång och trohet byggt,
dar livets hav oss gett en strand,
vår forntids land, vår framtids land.
Var for din fattigdom ej skyggt,
var fritt, var glatt, var tryggt.

Runeberg.

Sverige
Du gamla, du fria, du fjallhoga nord,
du tysta, du gHidjerika, skona.
Jag Ihalsar dig, vanaste land uppå jord;
din sol, din himmel, dina angdar grona.

Du tronar på minnen från fornstora dar,
då arat ditt namn flOg mver jorden.
Jag vet att du ar och du blir vad du var,
ja, jag vil lefva, jag vil do i Norden.

Dybeck.

J a, vi elsker dette landet,
som det stiger frem;
furet, værbitt over vannet,
med de tusen hjem.
Elsker, elsker det og tenker
på vår far og mor,
og den saganatt som senker
drømme 'På vår jord.

Norge
Norske mann i hus 'og hytte,
takk din store Gud!
Landet ville han beskytte,
skjønt det mørkt så ut.
Alt hva fedrene har kjempet,
mødrene har grett,
har den Herre stille lempet
så vi vant vår rett.

Bjørnson.

~:::::::========================-;:/
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Da de døve italienske industriarbeidere satte produksjonsrekord

og etter ordre fra fagforeningen ble sparket.
Vi intervjuer den første døve kongress-president, Nils Gjerstad.

- Er det ikke så at du har fått æren av å
være den første døve kongresspresident i Nor
den? - spør vi Norske Døves Landsforbunds
formann, Nils Gjerstad, etter at vi først har
klart å bortføre ham til fredelige omgivelser.

- Jo, det er riktig, de tidligere presidenter
har uten unntakelse vært hørende, mens det
derimot har vært en regel at visepresidentene
skal være døve. Det har imidlertid vært en del
misnøye med at presidentene har vært hørende.
De har gjerne holdt en velkomst-tale, og så
forsvunnet, for først å dukke opp igjen på av
slutningsfesten. Det har til og med hendt at den
hørende kongress-llresident ikke har møtt fram.

- Hvordan er forholdet mellom de døve i
Norden nå?

- Det ,blir stadig bedre, sier Gjerstad. Sam
arbeidet med døveforbundene i de øvrige Nor
diske land er meget oppmuntrende.

- Samarbeids-komiteen?
- Ja, den har betydd meget for 'bedringen av

forholdet. Den nordiske samarbeidskomite har
fått stor betydning, sikkert meget større enn vi
hadde turdet håpe.

- Hvor lenge har denne :komiteen vært i virk
somhet, og hva er egentlig dens formål?

- Samarbeidskomiteen Ible oppnevnt på siste
kongress i Stockholm i 1947, og den har som
hovedoppgave å utveksle erfaringer og disku
tere felles pro:blemer. Komiteen ;består av to
personer fra hvert land, og disse kommer sam
men en gang for året foruten at enkelte saker
jo også blir behandlet pr. korrespondanse.

- Samarbeidskomiteen tar seg altså av slike
saker som tidligere ble tatt opp på kongressene
- blir ikke da døvekongressene overflødige?

- Det er 'riktignok blitt 'bemerket at "Sam-
arbeidskomiteen utretter langt mere enn kon
gl~essen.e, sier Gjerstad med et smil. - Komi
teen er et meget mer effektivt apparat. Men
kongressene vil likevel alltid bli stående som
den øverste myndigihet. Bl. a. må samarbeids
komiteen legge fram sine resultater for kon
gressen, til godkjenning. Ellers er jo noe av det
viktigste ved kongressene at samholdet blant
Nordens døve styrkes. Det betyr så meget for
de enkelte døve å delta på kongressene.
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Nils Gierstad

,- Hva med de døves verdensforbund s'om !ble
stiftet ,på verdenskongressen i italia i fjor?

- Foreløpig avventer vi utviklingen. Vi har
jo ikke hatt anledning til å legge fram denne
sak på landsmøte enda, så noen endelig beslut
ning har Landsforbundet ikke tatt. For øvrig
vil denne sak komme opp ved kongressen.

- Har du personlig noen tro på Verdens
forbundet?

- Dersom alle lands forbund slutter opp om
det, kan det jo komme til å få betydning. Men
vi vet jo foreløpig ikke om italienerne er de
rette folk. Det er jo meningen at Verdensfor
bundet skal hjelpe de døve i de tilsluttede land,
men det er oppfatningen her i Norden at Ver
densforbundet trenger vår hjelp mere enn vi
trenger deres. For øvrig er V'erdensforbundets
president, leralla, innlbudt til kongressen her,
men foreløpig er det ikke innløpt noe svar.

- Ellers noe spesielt med hensyn til Verdens
forbundet?

- Vi opplevde jo litt av hvert ved verdens
kongressen. Det var f. eks. en person til stede
der som ble betraktet med 'Stor ærefrykt av
italienerne. Han skulle være en av de betydelig
ste personer innen UNESCO, og Ihan hadde
nevnt noe om at UNESCO meget mulig ville
støtte Verdensforbundets arbeid økonomisk. Det
viste seg senere at mannen i virkeligheten var



en temmelig ,betydningsløs person innen nevnte
organisasjon og hans ord verdiløse. Og det er
jo også klart at Verdensforbundet ikke kan søke
om eller vente å få støtte av særlig betydning
før "det er sikkert at landene slutter opp om
forbundet og det blir lagt fram detaljert pro
gram for hjelpevirksomheten. - Jeg vil også
nevne et foredrag som ble holdt av redaktøren
for et italiensk døveblad. Hans foredrag dreiet
seg vesentlig om de italienske døves sosiale pro
blemer. De fleste døve vil inn i industrien, men
de støter på store vanskeligheter. Arbeidsgi
verne har store 'betenkeligheter med å ansette
døve arbeidere, for de får ikke rikstrygd dersom
de skulle bli utsatt for arbeidsulykker. Det er
en slik ordning at arbeidsgiverne må ta hele
ansvaret. Under krigen, da så mange ble inn
kalt til krigsinnsats ved frontene, ible det stor
mangel på arbeidskraft, og da kom de døve
endelig for alvor inn i industrien. Ved en stor
fabrikk i Milano 'ble f. eks. nesten hele arbeids
stokken bestående 'a'v døve. Det tok nok en tid
å lære dem opp, men snart gikk fabrikken så
godt som aldri før. Dette var i en typisk larm
industri, og de døve arbeidere hadde den fordel
at de kunne snakke med hverandre og gi hver
andre beskjeder selv på store avstander, mens
de hørende hadde måttet stoppe maskinene for
at de skulle. kunne høre hva som ble sagt. 
Ledelsen av bedri!ften var Iselvsagt strålende
fornøyd. Men så kom kapitulasjonen. Alle de
demitterte soldatene vendte tilbake og krevde å
få tilbake sine arbeidsplasser. Fabrikken i Mi
lano ville imidlertid holde fast på sine døve
arbeidere, som de altså nå foretrakk. Men da
ble det av fagforbundet sendt protest til re
gjeringen. Resultatet ble at de døve fikk spar
ken. Døve har nemlig ikke adgang til å bli med
lem av fagforeningene i Italia. Fremdeles blir de
betraktet som mindreverdige individer, til tross
for at de har vist at de ikke er det.

- De døves sosialepreblemer skal jo også
behandles på kongressen?

- Ja, det blir nærmest en sammenlikning
mellom forholdene i de nordiske land. Men det
er mulig at dette blir den viktigste sak ved
kongressen.

- Har man inntrykk av at myndighetene
viser større forståelse for de problemer vi døve
støter på?

- Ja, 'spesielt i Sverige later det til at myn
dighetene har fått øynene opp nå, men Norge
ligger ikke langt etter. I Danmrak er nok også
forståelsen i orden, men der har de f. eks. ikke

Pastor
Conrad Bonnevie-Svendsen
som forretter ved åpnings
gudstjenesten i Domkirken.

fortsettelsesskoler. Der og i -Finland er de døve
etter at de er ferdig med barneskolen, henvist
til noe som nærmest må sammenliknes med
privat- eller aJftenskole.

- Blir det snart statsdrevne barnehager for
døve?

- Denne sak er en kommet omtrent like
langt med i de nordiske land, men en har inn
trykk av at Departementet foreløpig avventer
resultatet av de private forsøk.

- Kan en regne med at døveskolene vil ta
tegnspråket til hjelp i undervisningen snart?

- Det ser ikke slik ut. For fortsettelsessko
lene er det nok mulig, men ellers ser det smått
ut. Det er jo heller ikke absolutt sikkert at det
vil lette undervisningen så meget. Det er for
resten døvelærerlagene som har det avgjørende
ord i denne saken. Ved en avstemning blant
døvelærerne her i landet i fjor var det bare
lærerne ved fortsettelsesskolen i Bergen som
stemte for tegn i undervisningen.

- Vel, da kan vi altså ikke vente noen for
andring her i landet med det første. - Hva
mener du forresten om kongress-komiteens ar
beid med forberedelsene til kongressen?

- Jeg har inntrykk av at vi ,har vært ualmin
nelig heldig med valget av kongresskomite, sier
Gjerstad. - Det arbeid som er utført bør få
karakteren utmerket. Absolutt!

Flott gjort
Gunvor Ruud har i vår tatt eksamen ved

Statens kvinnelige Industriskole, og har gjort
seg fordelaktig bemerket. Hun oppnådde karak
teren Særdeles tilfredsstillende i prydsømteg
ning, i de fleste andre fagene Meget tilfreds
stillende. Hun er bedømt likt med de øvrige
(hørende) elevene. Dette er et resultat det står
respekt av. Vi gratulerer, og gleder oss sam
men med henne. Lykke til videre, Gunvor!

R. H.
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Alf Melgaard

Med blokk og bly nt
hos dem som har båret

dagens byrde og hete

En nordisk døvekongress er et stort apparat,
og vil nødvendigvis kreve mye forarbeide, inn
sikt og vilje til innsats. ner er mange store ting
som må gjøres, og en sann hærskare av små som
ikke kan unnlates. Forarbeidet med VIT. Nor
diske nøvekongress er nå snarttilende, og vi
har tatt en tur ut i .byen med blokk og Iblyant.

Vårt første offer er Alf Melgaard. Han er
arbeidskomiteens formann, og han fortjener all
ære for sin saklige og hyggelige måte å ,lede
arbeidet på.

- Har du noen spesielle ønsker for kon
gressen?

- Mitt ønske er at kongressen må bli vellyk
ket, slik at ·alle blir fornøyet. Og ikke minst at
den må føre til at de døve kan møte enda mere
forståelse for sin sak. Jeg mener at almenheten
burde vise litt mere interesse for de døves sak.

- Har du hatt noen spesielle gleder i ditt
arbeide med kongressen?

- Det gledet oss overmåte at H. K. H. kron
prins Olav var villig til å være vår høye beskyt
ter. Det betyr meget for oss med den anerkjen
nelse som ligger i dette. Og det vil sikkert få
stor betydning for økt samarbeide med autori
tetene. Jeg har hatt mye glede av arbeidet med
kongressen. Det har nok tatt atskillig av min
tid og fritid, men takket være det utmerkete
samarbeide går det bra. Jeg synes alle komite
formenn har gjort'sine saker bra. De har vært
flinke til å finne ideer. Sammen med komite
formennene vil jeg gjerne ha nevnt 'Egil Tres
selt) som har vært oss til uvurderlig hjelp. Jeg
gleder meg over den gode forståelse fra stat og
kommune og ikke å forglemme fra de døve selv.

- Har du hatt noen spesielle vansker?
- Nei, men tiden har åpnet for nye og større

muli~heter. Og jeg tror samarbeidet mellom
døve og hørende i kongresskomiteen har vært
til glede for begge parter.

Med hensyn til de enkelte deltakere ønsker
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Alf Melgaard at de må ·ha det riktig bra i vår
hy, og kan reise hjem med gude minner og
større tro på nordiske døves fortsatte sam
arbeide. Dette er en velsignelse VII. Nordiske
Døvekongress kan gi. Og vi håper det skjer. Da
har vi fått solskinn over :hele kongressen.

Vårt neste offer er pastor Skollerud. Da de
døve kalte ·på ham, var han som vanlig straks
villig, og påtok seg vervet som sekretær. Han
visste vel neppe da hvilke mengder av arbeide
som ventet på ham. Men han er fylt av pågangs
mot og arbeidslyst, og har sikkert funnet glede
i sitt strev.

Han forteller at både presse og offentlighet
straks er oppmerksomme når de hører om døve
kongressen, og de er imponert over den store
deltakelse vi venter. Pastor Skollerud har en
følelse av at de ,faktisk gleder seg til å se oss i
sving. Som sekretær har det vært morsomt å ha
kontak,t med de utenlandske kongressledere.
Disse har vist stor rutine i kongressarbeide og
gitt oss her hjemme all mulig støtte.

- Hvordan liker du å aIibeide sammen med
de døve?

- Det synes jeg er inspirerende. De er et
glimrende ·eksempel på samvittighetsfullhet og
har et glimrende organisasjonstalent.

- Har du noen spesielle ønsker for kon
gressen?

Jeg ønsker at samværet må stifte mange nye
vennska'p som kan vare gjennom mange kon
gresser framover. Og jeg ønsker at forhandlin
gene må føre til resultater som kan være arv vir
kelig praktisk betydning for Nordens døve.

Tilslutt tar vi en liten prat med Velferdskon
torets folk. De forteller at Erik Myhres reise
'byrå kommer til å ha en representant der som
vil være våre utenlandske gjester behjelpelig i



den monn de vil ha arrangert turer etter kon
gressen.

Velferdskontoret kommer i det hele til å bli
lagt opp med tanke på at det skal gi kongress
deltakerne svar på tusen spørsmål, bare vi får
tid til å bearbeide hver enkelt sak. Det vil være
en fordel om alle som søker Velferdskontoret
har en lapp med der deres spørsmål står ned
tegnet i konkret form sammen med navn ?g
hotelladresse. Vi vil forsøke å unngå stor kø
dannelse og skal prøve å gjøre tjenesten så
effektiv som mulig.

Alle som har problemer kan trygt vende seg
til oss, og vi vil prøve å hjelpe så langt som
mulig.

For egen regning føyer vi til at dette kontoret
bygger på mye erfaring og skulle ha de beste
forutsetninger for å yte god servise.

Norden
Høye nord! Frihets hjem!
Ei for mørket til å true,
men for solen til å lue
og for liv til å gro frem;
La det bryte, la det gjære,
stem ei strømmen, tål dens brak;
den vil bære
grøde til en sommerdag!

Høye nord! Sangens bo!
Ikke den som dvale-binder!
Den som tender glød på kinner,
først gjør fri, og så gjør fro!
Kall ditt kor fra skogens sale,
lær i sky det vinger slå,
lær det dale
dypest ned i bondevrå !

Høye nord! Kjempehall!
Det er tid at kraften kjennes,
det er tid at sener spennes,
tid til stigen eller fall!
Kall på heltene som blunde,
saml i ett de skilte råd,
og i munne
legg oss ordet som er dåd!

Hostrup.

Høye nord! Håpets borg!
Hvor det opp av mulmet velder,
hvor utrettelig det melder
vårfryd etter vintersorg ;
nynn det inn i drenger kjekke,
så de ler av jetters larm!
La det legge
lys i tanken, stål i arm!

I(jennetegn:

Kongresskomiteer:
Dansk formann: Blå bånd under den røde rosett.
Finsk formann: Blå rosett mf merke i og finsk

farge.
Svensk formann: Blå bånd under den røde rosett
Norsk formann: Blå rosett ml merk-e og norsk

farge. ~===============~

Kongressens presidentskap:
President: Rød rosett ml merke.
Visepresidenter: Liten rød rosett ml merke og

hvert sitt lands farg-e.

Kjennemerke for kongressens ledende perso
ner: rosetter med kongressens merke i midten
og bånd, samt hvert sitt lands farger.

Kongressens sekretær:
Rød overdel og blå underdel rosett ml merke

og norsk f'arge.

Kongressens kasserer:
En-kronestykke under merket.

Spesial-komiteers formenn:
Gul rosett ml merke i og norsk farge.
Gult bånd under den røde og blå rosetten er

for formannen i festkomiteen.

Kongressens representanter:

10 danske: grønn rosett ml merke og dansk
farge.

10 finske: grønn rosett ml merke og finsk
farge.

10 svenske: grønn rosett ml merke og svensk
farge.

10 norske: grønn rosett ml merke og norsk
farge.

Merkekomiteen.
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Forskolespørsmålet trenger seg fram.
Bestyrer

Langåker ved
Skådalen off.
skole for døve
er nettopp kom
met hjem etter
et års studie
opphold i Ame
rika. UJnderkon
gressen vil han
gi oss del i sine
inntrykk og er
faringer derfra.
I den anledning
har vi oppsøkt
ham og bedt om Skolestyrer Ludvik Langåker

en orientering.
- Hva var hensikten med Deres reise?
- Det var tre ting jeg ha:dde interesse av:

forskolespørsmålet, lærerutdannelsen og bruk
av tekniske hjelpemidler i forskole og døveskole.

Forskolespørsmålet var meget aktuelt ved
alle skolene jeg 'besøkte. De private skolene har
ofte !barnehage. Også noen av statsskolene prø
ver å ta inn 'barn under 6 år hvis der er plass.
Men forskolesystemet er ikke så langt utbygget
som vi tror og som de ønsker der ;borte. Alle jeg
kom i kontakt med av uttaleberettigete var
enige om betydningen av at barna tidlig kommer
under kyndig behandling. Det er meget vanske
lig å få en objektiv bedømmelse. Men det ser ut
til at der ved skoletidens slutt er en betydelig
forskjell på dem som har gått i forskole og de
andre.

Jeg besøkte flere forskoler, bl. a. John Tracy
Clinic, og så virkelig gode resultater. Det er
også arv overmåte stor ibetydning å gi foreldrene
veiledning i 'behandling av små døve barn i
hjemmene. Ved forskjellige skoler var der som
merkurs for foreldre. Det som imponerte mest
ved John Tracy Clinic, var foreldreundervisnin
gen. Der var få foredrag, men foreldrene ble
stimulert ved samtale og spørsmål. Den sikreste
autoritet, dr. Lane ved Central Institute for the
Deaf, mener barnet !bør -begynne i barnehage
eller forskole ved fylte 3 år eller senere. Jeg har
inntrykk av at man var svært elastiske, ikke
slavebundet av teorier. Man var klar over at
man enda var i forsøksstadiet.

Ved Skådalen er der ett-årige kurser for døve
lærere, og da det har vært aI1beidet med å for-
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nye planene for denne undervisningen, var jeg
særlig interessert i den amerikanske undervis
ningsformen. Det er viktig med god spesial
utdannelse bygget -på god pedagogisk oriente
ring på forhånd. Metodene kan være ulike, men
resultatet blir som regel så at hvis læreren er
god, blir resultatene gode. Betydningen av per
sonene kan, ikke overvurderes. Døvelærerutdan
nelsen i Amerika bygges på forskjel<lige grunn
lag. Våre lærere med lærerskole har kanskje
bedre bakgrunn, underlag, enn mange av de
college-utdannete. Men det må sies at spesial
utdannelsen var godt gjennomarbeidet og plan
lagt. Emnene ved lærerkursene er stort sett de
samme som hos oss.

- Hvordan stiller amerikanerne seg til bruk
av tegn?

- Det er forskjellig ved de forskjellige sko
lene. Noen er rene taleskoIer. En stor skole med
ca. 400 elever hadde avdelinger for ren tale
metode, en arvdeling som by.gget på elevenes
hørselsrester og hørsels~'rening, og en avdeling
der man bruker tegn og håndalfa'bet. Kunn
skapsmessig lå den siste kanskje like høyt, men
i samvær med de hørende var elevene der 'svært
hemmet. Tegnsystemet var forsøkt 'bygget på
engelsk setningsbygning. Hadde man ikke tegn
foret ord, brukte man alf3!betet.

Elevene ved skolene var flinke, våkne og
interesserte. Skolegangen er minst 10-12 år,
med adgang til å fortsette enda lengere. Men
det er neppe stor prosent som går videre. I
Washington er der et college - høyskole - for
døve, det eneste i verden. Studentene får her en
akademisk utdannelse som svarer til den andre
studenter får, og de har dermed de samme
mulighetene i forskjellige yrker.

,Fra tid til annen kommer det meldinger om
vidunderapparater som sk3!1 eliminere, fjerne
døvheten, og det er som regel Amerika man da
viser til. neter riktig at amerikanerne står
langt framme i bruk av tekniske hjel'pemidler
i skolen, og det blir understreket av alle an
svarlige autoriteter på området at de tekniske
hjelpemidler har sin store betydning, men vel å
merke i en dyktig lærers hånd. En stor del av
skolene er godt utstyrt, men slett ikke alle. Man
er fullt oppmerksom på apparatenes begrens
ning.

Herr Langåker mener vi har mye å lære. Men
det rent pedagogiske grunnlaget er like Ibra her



Har felles nordisk tegnspråk noen framtid?
Vil et «!ullkomJ1zent» tegnspråk sette de døve tilbake språklig sett?

Tegnspråket er vel både de døves hjertebarn
og smertebarn. Mange dypsindige innlegg og ut
redninger av autoriteter på området har ikke
endret saken nevneverdig hittil. Det er også
høyst sannsynlig at det felles nordiske tegn
språk faller i fisk. For det later ikke til at de
av tegnspråk-komiteen vedtatte tegn har vunnet
innpass blant døve på langt nær i den utstrek
ning en hadde ventet og håpet. De gamle tradi
sjonelle og hevdvunne tegnene har tilsyne
latende satt seg så godt fast, festet så dype
røtter, at de ikke lar seg bli remplrusert. Men 
er dette av det onde?,

Det sies at det tar mange år å lære tegn
språket perfekt. Enkelte mener at en må lære
det som barn dersom en skal kunne mestre det
ordentlig noen gang. Det er meget som taler for
at dette er riktig. Det er jo for lenge siden blitt
klart at barn har langt lettere for å lære enn
voksne. Og det en er blitt vant til som barn, er
det meget vanskelig å venne seg av med eller
forandre etter at en er blitt voksen. En kan da
også som regel meget lett se om en døv har lært
tegn som barn eller som voksen. Likeså kan en
som regel lett skille hørende fra døve, selv om
de hørende mestrer tegnspråket ganske godt.
Det finnes imidlertid enkelte hørende som på
grunn av døve foreldre er blitt vant til å be
nytte tegn fra de var små og som derfor kan
opptre som om de skulle være «innfødte» døve.
Men disse hører altså til sjeldenhetene.

som der borte. Når vi tar hensyn til den korte
tiden vi har til rådighet i døveskolen hos oss,
må vi si at resultatene er gode. Vi trenger også
fortsettelsesskole. Vårt skolesystem er godt
oppbygget. Planen er god, og fagkretsen riktig.

- Hvordan er det med kristendomsundervis
ningen der borte?

- Som kjent har Amerika ikke statskirke.
På skolene er der barn fra forskjellige kirke
samfunn. Og da det er et rimelig krav at barna
blir oppdradd i foreldrenes tro og bekjennelse,
må dette skje utenfor skolens ta:bell. Men det er
godt ordnet med søndagsskoler og gruppeunder
visning, på frivillig Ibasis. De amerikanske døve
er interessert i sine kirker og kirkesamfunn, og
de omfatter dem med betydelig kjærlighet.

Vi får høre mere om disse meget interessante
ting under kongressen.

En kan gå ut fra at den eneste utvei med ,hen
syn til å forandre de nå vanlig benyttete tegn er
å begynne med barna. For at de voksne døve fri
villig skal gå i gang med åskid'te ut de tegn de
kanskje i en menneskealder har benyttet, er
ikke å vente. For det vil kreve systematisk stu
dium og arbeid gjennom flere år. Samtidig må
en regne med at ikke alle kan klare omleggin
gen like hurtig. Dermed vil det bli en hel del
etternølere som stadig benytter de gamle tegn
og på den måte hemmer de andre. Hertil kom
mer at sikkert en stor del av de som benytter
tegn konsekvent vil nekte å gå med på noen
omforming, andre vil ikke klare det, atter andre
gir opp etter en stund. Foredragsholdere og tol
ker må gå foran. Disse er jo hovedsakelig hø
rende, i hvert fall er alle tolker hørende, og det
er altså disse som får størst innflytelse på tegn
språkets utvikling. De beste tolkene har lært
tegn som barn, og fordi de er blitt vant til å
gjøre tegn og har funnet at det er meget stort
behov for deres hjelp på grunn av dette, har de
gjerne etterkommet de døves anmodning om å
stille seg til disposisjon som tolker når det er
blitt bruk for sådanne. Dersom tegnspråket skal
omlegges, slik som det felles nordiske tegnspråk
krever, vil det bety at vi mister våre tolker. Vi
kan nemlig ikke gjøre regning med at de høren
de som har lært tegn som barn, og derfor senere
elskverdigst har fulgt anmodningene om å tolke,
uten videre vil gå i gang med å skifte ut sine
tegn. De har jo ikke lenger noen direkte nytte
av at de kan tegn, samtidig som de jo fremde
les vil kunne gjøre seg bra nok forståelige over
for døve med de gamle tegn, og hvorfor skulle
de da ta til med en så omfattende og møysom
melig omar'beiding? Nei, dersom det virkelig
blir krevet at det felles nordiske tegnspråk skal
godtas og etter hvert bli enerådende i Norden,
da vil det bli skrikende mangel på tolker. Døve
prestene kan ikke med et slag gå over til de nye
tegn ved de kirkelige handlinger. Det er et stort
spørsmål om de i det hele tatt vil omarbeide sine
tegn. Personlig tviler jeg sterkt på det, for en
må være klar over at det har kostet dem meget
strev å tilegne seg det de :hittil har benyttet.
Resultatet vil dermed bli at døveprestenes bi
beholdelse av det gamle tegnspråk vil 'virke
sterkt forvirrende, ja, kanskje til og med som
motarbeiding av det felles nordiske tegnspråk.
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Vigelandsanlegget

Dette vil med andre ord si at reformeringen
av tegnspråket er dømt til å mislykkes - at det
felles nordiske tegnspråk er kvalt i fødselen.

Den eneste mulighet for at reformeringen
skal kunne gjennomføres er for det første at
lærerne 'på døveskolen tar de nye tegn i bruk og
lærer barna dem før de har tilegnet seg noe an
net tegnspråk. Dette støter på uhyre vanskelig
heter. Det er jo fremdeles ikke lykkes å få tegn
språket innført i undervisningen av døve barn,
til tross for at det fra de døves side er blitt
kjempet for dette i mange år. - Som kjent er
det store vanskeligheter med å sk'alffe nok døve
lærere, og dersom det blir forlangt at disse også
skal mestre tegnspråket, vil tilgangen av døve
lærere sikkert bli enda meget mindre, likesom
utdannelsen av dem vil bli meget lenger og mer
komplisert. Den eller de 'som skal ha med opp
læringen av de nye døvelærere å gjøre, må være
godt inne i tegnspråket. Vi har for tiden neppe
noen sådanne. Det vil sannsynligvis ta 5 år før
det felles nordiske tegnspråk er ferdig utarbei
det. Så vil det ta 2 år før en voksen døv klarer
å mestre dette tilstrekkelig bra. Dernest må
denne døve tegn-esksperten få døveskolenes sty
rere på skolebenken (?) og lære dem tegnsprå
ket. Det er jo hovedsakelig disse styrerne som
har med opplæringen av nye døvelærere å gjøre.
Hvor lang tid det tar å lære opp styrerne, er
vanskelig å si. Men det største problemet er
kanskje likevel hvordan skolene skal klare seg
uten styrere i denne tiden. (Her kan en innvende
at det jo skal utgis lærebøker i tegnspråk med
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plansjer og forklaringer, men det er allikevel
absolutt nødvendig, spesielt for nybegynnere, å
se praktiske eksempler på hvordan tegnene skal
utføres. Jeg har personlig sett flere eksempler
på nødvendigheten av dette. Det viser seg nem
lig at det til dels kan være meget stor forskjell
mellom hvordan et medlem av tegnspråkkomite
en og noen som bare har studert plansjene ut
fører samme tegn. Og det må jo være av av
gjørende betydning at tegnene blir utført riktig
dersom det utrolige skulle hende at tegnspråket
fikk innpass i undervisningen av døve barn.) Vi
bør vel regne med at styrerne bruker 2 år også,
minst, for å være på den sikre side. Dernest tar
det vel også 2 år for styrerne å lære de blivende
døvelærere det samme. Så kommer diiSse lærere
i gang med undervisningen. Gjennom 8 års
barneskole blir så disse 'barna fuUbefarne i rik
tig ibruk av tegn. (Selvsagt lærer de også meget
annet, men det vil bli et stort pro'blem å hindre
disse barna i å ta etter de gamle tegn som de
store elevene benytter. Det vil jo bli store van
skeligheter dersom lærerne skal lære opp de
store elevene til å gjøre «riktige» tegn. ;En kan
gå ut fra at de store elevene ikke tåler innblan
ding og derfor fortsetter å bruke de tegn de er
vant med. Og de små elevene tar etter de store.
Den eneste løsning vil derfor være å 'bygge nye
døveskoler hvor der til å 'begynne med ,bare skal
være førsteklasse-elever, slik at de små døve
barna ikke kommer under innflytelse av store
elevers misvisende tegn. I hvert fall må de små
elevene som skal bli eksperter i tegnspråk isole-



Utsikt fra taubanen) som deltakerne på buss-utflukten til Sundvollen får anledning
til å reise med.

res fra andre døve i den tid de går på skolen.)
Etter at lbarna er ferdig med barneskolen, går
de over i fortsettelsesskolen, som varer i 2 år,
og deretter kommer de ut blant voksne døve for
å 'bekjempe det gamle tegnspråket. Som regel
regner en med at det går et 'Par år til før de
døve ungdommer kommer i ordentlig kontakt
med andre døve, og så vil det vel gå noen år før
de klarer å få reformert det alminnelig utbredte
tegnspråk. (Dersom de virkelig skulle klare det.
Det er vel 95 pst. sannsynlig at det blir de unge
selv som forandrer sine tegn, <for hittil har jeg
ikke hørt om eldre som med begeistring har tatt
imot lærdom av backfischer og gutter i slyngel
alderen.) Dette vil altså si det samme som at
vi) dersom vi klarer å overvinne alle de nærmest
uovervinnelige vanskeligheter) vil kunne inn
føre et nytt tegnspråk (det felles nordiske eller
et annet) i løpet av noe slikt som 27 år! Og da
har en kanskje funnet ut at mange av tegnene
er gammeldagse. Det kan hende meget 'På 27 år.

For det annet må alle døveprestene ta i bruk
de nye tegn. Går de ikke med på dette, må de
forbys omgang med døve, preken- og tolkvirk
somhet osv. Likeså må alle andre tolker gå over
til det nye tegnspråk,ellers har vi ikke 'bruk for
dem lenger.

Det er vel etter disse betraktninger innlysende
at det er håpløst å reformere tegnspråket i
større utstrekning. Det kan jo forsøkes, og det
blir forsøkt, men meget taler for at alt det
arbeid som er nedlagt av tegnspråk-komiteen er
forgjeves. Riktignok er tanken om et felles nor
disk tegnspråk utmerket, det er sikkert alle
døve i Norden enig om. Men ideen lar seg neppe

realisere. Vi kan like godt forsøke å få et felles
nordisk språk - sannsynligvis vil dette like
vanskelig la seg gjennomføre-.

Ideen var altså at de døve i Norden skulle få
ensartet tegns·pråk, først og fremst fordi de da
ville føle seg mere knyttet til hverandre og ha
meget lettere for å utveksle meninger. Samtidig
var jo 'samtlige lands døve klar over at deres
tegnspråk ikke 'var tilfredsstillende - ikke
talende nok - og da man jo gjerne ville for
bedre dem, var den mest praktiske løsning at
representanter fra disse land kom sammen for
å bli enig om hvilke tegn av de som Ible benyttet
som var de beste. Som sagt; ideen var god, men
en fristes til å tro at den ikke ble ordentlig gjen
nomtenkt før en gikk i gang med å realisere den.

Det later til at de fleste døve ser det som en
av de største oppgaver å få tegnspråket innført
i undervisningen i barneskolen. Nest etter ønsket
om :barnehager for døve småbarn, er vel dette
det største ønsket. Men i undervisningen av
døve småbarn egner det tegnspråk vi i dag har
seg ikke. Det er ikke så forklarende som det bør
være overfor små barn, og derfor vil det ikke
bli til noen nytte i undervisningen av dem. Det
felles nordiske tegnspråk vil passe til en viss
grad, men stort sett er også mange av disse tegn
vanskelige å forstå. Derfor kan læreren like
godt 'benytte seg av hvilke tegn han vil når han
skal forklare barna hva han mener og hva ord
betyr. Hovedvekten bør alltid legges på at
barna skal forstå lettest mulig. Når en kommer
litt høyere opp i klassene, dvs. når barna har
tilegnet 'seg et visst ordforråd, kan derimot et
enkelt tegnspråk sette opp farten i undervisnin-
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Frognerseteren Hovedrestaurant) hvor velkomstfesten holdes.

gen betvaktelig. Erfaring viser at det nesten
ikke spiller noen rolle hvordan tegnene er. Bare
en lett 'bevegelse, litt mimikk og sådant hjelper
utrolig meget til å øke forståelsen. Et vel utvik
let tegnspråk kan dessuten ikke benyttes i alle
fag, f. eks. ikke når det skal være undervisning
i avlesning (som bør bli eget fag dersom det blir
innført tegn i undervisningen). I alle fag hvor
det gjelder å gi elevene alminnelige kunnskaper,
når noe skal forklares og når elevene skal gis
beskjeder vil et enkelt, meget enkelt, tegnspråk
være til stor nytte. Det ·bør i det hele tatt ikke
legges vekt på å ·betrakte tegnspråket som et
fag) for da vil det sikkert utarte til å bli en
kunst~art som en vil fristes til å gå inn for i den
grad at elevene går over til å se på arm- og
håndbevegelsene i stedet for munnen. Det er jo
en kjensgjerning at nær sagt alle døve ser på
munnen til den som taler, selv om taleren benyt
ter seg av tegn. I hvert fall for norske døve blir
alltid munnen ·betraktet som sentrum på den
som taler. De ser da på munnen, mens tegnene
og mimikken bare svakt ~bliroppfangetav blik
ket, men dette danner likevel et hele som for den
døve iakttaker virker såre harmonisk. Dette er
for øvrig den minst anstrengnede måte for døve
å oppfatte hva som blir sagt, og kombinert
tegn- og tale-metode er derfor absolutt den
undervisningsmetode som kommer nærmest opp
til det å høre. Avlesning alene er meget anstren
gende, i det blikket da må konsentrere seg om
et eneste punkt, munnen. (,Et gammelt råd for
søvnløse er at de skal ligge helt stille og stirre
på et bestemt punkt i rommet - så vil øynene
snart gli igjen!) Jeg har også personlig opplevd
at klassekamerater er falt i søvn i skoletiden!
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At døvelærere flest har så meget imot å benytte
tegn i undervisningen, må ene og alene komme
av at de personlig aldri har vært nødt til å av
lese for å forstå hva noen sier.

Det bør altså, la oss alle være enig om det,
være en stor fordel om døvelærerne benytter en
del enkle tegn i undervisningen, men dette tegn
språket bør aldri bli så fullkomment at nødven
digheten av samtidig å se på lærerens munn
elimineres eller bortfaller helt! La oss komme
bort fra tegn som gjør tale overflødig! Tegn
uten tale vil få de døve til å glemme de ord de
har lært. For bare ved stadig bruk av ord kan
ordforrådet bevares og økes. 'Det hjelper nemlig

• ikke så meget at en leser ved siden av for ikke
å glemme ordene en har lært og for å lære flere
ord. En må selv bruke ordene for å bli vant til
dem, og senere må en stadig fortsette å bruke
dem. Et par praktiske eksempler vil lett vise
dette: En hver som har lært bokstavene kan
stave seg gjennom en bok, selv om han ikke
forstår de fleste ord og setninger. En danske
kan lese en ;bok på 'Svensk og forstå alt som står
i boken, men dersom han så skal skrive på
svensk hva som står i boken, vil det sikkert bli
mange skt'ivefeil. Men bruker han det svenske
språk meget i skrift og tale, vil det etter hvert
bli mindre og mindre feil. Vi må ibruke vårt
språks ord så ofte vi kan. Derfor vil et tegn
språk, som tar sikte på å gjøre samtidig tale
overflødig, på en meget effektiv måte bidra til
å gjøre de døve 'Som blir avhengig av det til
analfabeter. Det er i dag virkelig mennesker
som går inn for (forhåpentlig ubevisst) å be
røve oss døve for de som regel få ord vi har lært.
Et fullkomment tegnspråk, slik som det er



meningen at det felles nordiske tegnspråk skal
være, vil sette Nordens døve tilbake således at
det vil bli naturlig at en igjen går over til å
benytte benevnelsen «døvstumme» om dem. IFor
det fullkomne tegnspråk er i virkeligheten et
døvstumme-språk, og det passer ikke for døve
som lever i det 20. århundre.

Konklusjonen må bli at det felles nordiske
tegnspråk bare bør ,få berettigelse som et spe
sielt «diplomat-språk». Dette tegnspråk Ibør da
de som er med i samarbeidskomiteen og de som
særlig ofte kommer i Jforbindelse med døve fra
andre nordiske land lære seg. Men ellers har
sikkert ikke dette tegnspråk noen framtid. Vi
står i virkeligheten overfor et valg, og det er
bare to ting å velge mellom: Vil vi døve fore
trekke å bli betraktet som analfabeter - eller
vil vi fortsette å kjempe for å bli betraktet som
likeverdige med hørende? - Det vil virkelig
forbause meg om noep foretrekker det første.

Thorbjørn Sander.

ISLAND
Island vil ved denne kongress ha offisiell

representant, og de islandske døve har fått inn
bydelse til kongressen på like fot med døve i de
andre nordiske land. (hva en også kan se av
innmeldingsskjemaene for kongressen). Det er
jo å håpe at de døve på Island vil komme mer
aktivt med i det nordiske samarbeid. Islands
historie er jo fast knyttet til Skandinavia, sær
lig Norges, i eldre tid. Men på den annen side
er jo avstanden til Island temmelig stor, og det
er heller ikke så mange døve der at samarbeidet
kan få særlig betydning. Men vi ønsker sikkert
alle at Island skal komme med i arbeidet.

Kjedelig kollisjon
Som kjent avvikles i disse dager de Olym

piske somme"rleker i Helsingfors, og det er der
for rimelig at mange døve i Finnland har hatt
store betenkeligheter med å reise til kongressen.
Det finske folk er jo meget sportsinteressert, og
det er derfor trolig at flere døve har ofret kon
gressen til fordel for Olympiaden. Det er jo
meget mulig at dette blir deres eneste anledning
til å følge det Istrålende idretts-eventyr en sådan
olympiade er, på nært hold.

For øvrig forsøkte den finske kongresskomite
å få utsatt VIL Nordiske Døvekongress til ut på
høsten, men etter å ha innhentet de øvrige nor-

diske forbunds mening om saken, ble det beslut
tet å avvikle kongressen etter det opprinnelige
program. Dette betyr sikkert at deltakelsen fra
Finnland er blitt redusert, men vi får håpe at
sådan kollisjon ikke vil forekomme i framtiden.

De Olympiske sommerleker i Helsingfors vil
sikkert bli et stort samtaleemne under kongres
sen, men vi får håpe at kongressdeltagerne vil
være gode venner selv om deres landsmenn slår
hverandre i idrett borte i Helsingfors.

Til De Døves Forening, Oslo
Norske Døves Landsforbund vil allerede på

nåværende tidspunkt, før den VII. Nordiske
Døvekongress egentlig er begynt, få rette en
hjertelig takk til De Døves Forening, Oslo, for
alt uegennyttig og godt forberedende arbeid
med kongressen. Forbundsstyret sitter i dag
utenfor Oslo, og da Oslo var utpekt som kon
gressby denne gang, falt det naturlig å be Oslo
foreningen om å ta de tyngste løft ved arran
gementet av kongressen. I snart ett år har for
eningens mange aktive krefter vært i sving
med alle de tekniske forberedende detaljer, og
det er ingen liten sum av timeverk som nå lig
ger bak.

Det er ennå for tidlig å uttale seg om hvor
dan kongressen vil arte seg, men ett vet vi: 'De
Døves IForening i Oslo har ikke spart seg under
for'beredelsene, og derfor vil forbundsstyret
gjerne i sitt blads kongressnummer få rette en
foreløpig varm takk til foreningen for hittil vel
utført arbeid.

Norske Døves Landsforbund
Forbundsstyret

Nils Gjerstad)
formann.

Ikke slik!
Det kan ofte være meget nyttig å sette seg

inn i hva store menn har sagt om forskjellige
ting. Man vil som regel oppdage at det er meget
å lære på den måten, og det kan også være
mange slike «gullkorn» som virkelig kan glede
oss ved sin skarphet. Men la oss være enig om
at nedenstående ikke i noe tilfelle må bli ret
ningsviser for døvekongressene :

«En kongress er en sammenkomst der man
beslutter når og hvor neste kongress skal av-
holdes.» Walter Winchell.

Forhåpentlig kan vi alle være temmelig sikre
på at Winchell ikke noen gang har bvervært
noen nordisk døvekongress.
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Noen •mInner fra tidligere døvkongresser.

Carl Becker, kongressenes far

Hvilke døve
kongresser har
du vært med
på? Og har du
ikke et eller
annet minne fra
dem som det
kunne være av
interesse å for
telle om i Tegn
og Tale's kon
gressnummer ?
- nisse spørs
mål er blitt ret
tet til meg. Men
samtidig fikk
jeg vite at spal-
teplassen var begrenset og tidsfristen kort. Jeg
vil da først svare at jeg personlig tok del i alle
de 4 første nordiske døvekongresser, nemlig i
København 1907, i Stockholm 1912, i Trondheim
1924 og i Helsingfors 1929. Ved alle, unntagen
den i Trondheim, var også min hustru med. Det
år var hun på reise i Sverige. Både hun og jeg
har mange lyse minner fra de kongresser vi var
med på. Men det er vanskelig å peke på spesi
elle opplevelser som trer fram i erindringen så
sterkt at de stiller andre i skyggen. Det var jo
opplevelser i 4 forskjellige land, og hvert av
dem hadde sin eiendommelige skjønnhet, og de
elskverdige menneskene vi møtte ble oss på en
måte alle like kjære. Men enkelte kom oss jo
nærmere så vi ble venner for livet. En som kom
til å stå min hustru og meg spesielt nær, og som
vi stod i både brevlig og personlig forbindelse
med i mange år, var Mag. Edw. Luck) senere
forstander for døveskolen i Uleåborg, Finnland.
Ham lærte vi å kjenne ved kongressen i Køben
~havn 1907. Han er for lengst gått bort, og likeså
hans og vår felles venn John Sundberg) som vi
var sammen med også på senere kongresser. Av
en eller annen grunn ble det finnlenderne vi sær
lig kom til å slutte oss til. Men så var det jo
også Knut H iissler fra 'Stockholm som i Køben
havn traff sin blivende hustru, vår norske
Helene Lind) og sammen med henne bygde det
vakre og harmoniske hjem på Huddinge ved
Stockholm, hvor så mange deltakere i senere
døvekongresser fant en gjestfri mottakelse. Og
hvor 3 kjekke 'barn fikk vokse opp og selv stifte
familie. Disse to hvis første møte i København
vi ble vitne til og siden fulgte med varm inter-
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esse hele livet gjennom, er nå også 'blant de
bortgangne. Det er nok ikke så få døve, og kan
skje også hørende, for hvem deltakelsen i de
nordiske døvekongresser er blitt 'bestemmende
for livet, og jeg håper jo at det i de fleste til
feller er blitt til lykke for dem. Jeg kjenner ett
tilfelle hvor det gjelder en hørende og jeg tør
nok nevne det også. 'Det var frk. Barbra
Amundsen fra Larvik. Hun hadde nettopp sam
men med en venninne begynt et frivillig arbeid
blant døve i sin fødeby, og kom til kongressen i
København. Og jeg tror det var de impulser hun
fikk der som bevirket at hun, som da var ut
dannet sanitetssøster, 'bestemte seg for å ut
danne seg til døvelærer. Så kom hun til Trond
heim hvor hun på døveskolen lærte sin tilkom
mende mann å kjenne og Ible fru Bar'bra Hansen.
Det er jo hun som, ved siden av sitt virke på
døveskolen her hjemme, også 'har gått så varmt
inn for at de døve barna på Madagaskar skal få
komme på skole.

J a, det var meget mer jeg kunne fortelle hvis
plassen tillot det og tid var levnet meg. 'Mange
kjære navn kunne jeg nevne, navn på menn og
kvinner, døve og hørende, som ofte passerer
forbi mitt indre syn, mange som nå er gått 'bort,
men også mange som enda er i blant oss. Jeg
tør ikke begynne å regne opp navn. Det ville bli
for langt og jeg burde ikke glemme noen. Men
jeg må nevne Carl Becker) den mannen fra Dan
mark, døv og virkelig også stum, hvis initiativ
det skyldes at disse nordiske døvekongresser ble
til. Tross sin stumhet 'ble han veltalende når
han begeistret talte de døves sak 'Ved sine illu
strerende tegn. Han er også 'blant de bortgang
ne. Men 'både han og de andre 'som er gått bort,
og som vi fikk kjær, lever i vårt minne -og vil
alltid gjøre det. Må så den nå forestående nor
diske døvekongress, som 'altså er den syvende
og holdes i Oslo, bli likeså vellykket som sine 6
forgjengere og gi rike impulser for de døves
framtidige liv og virke. Henning Dahl.

FORBUNDSSTYREMØTE
i Norske Døves Landsforbund vil bli holdt i
Oslo den 27. juli. Til behandling foreligger først
og fremst Norges stilling til en del av sakene
som skal framlegges på kongressen. Videre skal
forbundsstyret forberede enkelte av sakene til
representantmøtet, som finner sted noen dager
senere.



Representantmøte
i Norske Døves Landsforbund villbli avholdt i
Oslo lørdag 2. aug. Forbundsstyret har funnet
det ønskelig å innkalle representanter fra alle
landets foreninger til et sådant møte, siden man
regner med at de aller fleste foreninger likevel
er representert på kongressen. Til behandling
foreligger:

1. Rapport om Landsforbundets arbeid med
trykkerisaken.

2. Henlegging av landsmøtet til Bodø 1953.

3. Landslotteri.

4. Årbok for Norges døve.

5. Forslag om «Tegn og Tale» som 14-daglig
tidsskrift.

6. Hedersmedalje for Norske Døves Lands
forbund.

Innkalling til møtet er sendt foreningene den
23. juni 1952.

Fransk innslag?
Etter hva «La Gazette des Sourds~Muets»

meddeler, er det meningen å sende en fransk
iakttager til kongres'sen i Oslo. Døveorganisa
sjonene i Norden ar.beider så effektivt og
eksemplarisk (i hvert fall sett fra sydligere
boendes synsvinkel) at den nordiske døvekon
gress skulle 'bli litt aven lekkerbisken for de
som er knyttet til døvearbeidet i andre land.

Interessant arbeid for døve

For interessant arbeid i glassindustri
(vesentlig juletrepynt) skal vi i august
måned ansette noen menn eller damer. 
Alder likegyldig, men det kreves myke
hender og kvikt arbeidstempo. Etter et
par måneders øving kan regnes med lønn
på mellom kr. 90.- og kr. 150.-, alt etter
tempoet. Bopel må ordnes selv. - Helårs
arbeid.

Send egenhendig skrevet søknad med
opplysning om tidligere arbeid til Albert
Breiteig) c/o 'Døves Trykkeri A.S, Vestre
Torvgate 20 A, Bergen.

BERGEN GLASSTEKNIKK

Møllendalsveien 17, Bergen

Har du lyst til å begynne i

DØVES TRYKKERI A.S?

Vi skal ta inn følgende nye folk i begynnel
sen av august:

1 læregutt på setteriet (typograf-lærling).
Læretiden er 4 år. Begynnerlønn ca. kr.
60.-. Bør være flink og hurtig med
fingrene og helst bra i norsk.

1 hjelpearbeider, som bl. a. vil komme til
å lbetjene vår skjæremaskin.

1 ung pike, ca. 16-17 år gammel. Alle 3
bør være hurtige, men ikke nervøse. De
som blir ansatt må selv ordne med hybel.
Egenhendig skrevet søknad med attester
eller vitnesbyrd sendes innen 2. aug. til.

DØVES TRYKKERI A.S

Vestre Torvgate 20 a - Bergen

l,

«Hvem er dette?»

Bildet i forrige nr. av Tegn og Tale, med over
skriften: «Hvem er dette ?», forestiller Trygve
Eliassen, Trondheim. Han har bl. a. vært kjent
som en dyktig 'kunstmaler og reklametegner.
Han har dessverre nå i mange år vært syk.

I'

'lA fIratuIerer
..-.

80 år
Henning Dahl) fyller under kongressen, nær

mere bestemt 30. juli, 80 år. Vi vil i neste nr.
av bladet bringe en utførlig omtale av denne
hederspasja.

Forlovelse
er inngått mellom frk. Aud Pedersen, f. t.

Stavanger, og hr. Lars Berge) Stavanger.

er inngått mellom frk. Ellen Møller) Dan
mark, og hr. Knut Smedsgaard) Bromma, Hal
lingdal.

Bekjentskap
Glad og trivelig ung svenske, med utmerket

taleevne, ønsker brevveksle med søt og hyggelig
pike i 17-25 års alderen fra Norge.

Svar med foto til «Kjørekort 1952», Tegn og
Tale's redaksjon, V. Torvgt. 20 a, Bergen.
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IDRETTS-VERDEN

IX. Nordiske Mesterskap for Døve 1952
I FRIIDRETT, SVØMMING OG TENNIS

Det er 9. gang at det vil bli avholdt Nordisk
Mesterskap for døve denne gang, og program
met er ved denne anledning noe utvidet. Det
omfatter nå også tennis, en sport som i hvert
faU i Norge er meget sjelden blant døve. Men
det er jo meget mulig at tennis-sporten passer
bra for døve idrettsutøvere, i hv,ert fall er det
et forsøk verd.

I programmet bør en være oppmerksom på
følgende endringer og tilføyelse:

Onsdag 30. juli: Forsøk og !.finaler i fri-idrett
på Jordal Idrettsplass begynner kl. 15, (ikke
kl. 16, som tidligere oppgitt). Videre er
svømmestevnet samme dag henlagt til Ingier
strand Bad kl. 18. Reisen dit foregår med
buss eller båt, og det vil bli en vakker tur for
de som blir med dit.
Tilføyelse. Arrangørene gjør oppmerksom på
at det ved friidrettsstevnet forsøksvis vil bli

innlagt øvelser for damer. Man har funnet det
nødvendig at de aktive døve damer får anled
ning til å vise sine ferdigheter. Samtidig vil
nok dette oppmuntre dem til fortsatt trening
med henblikk på VII. Internasjonale idretts
leker for døve i Bryssel neste år. (Nordisk
mesterskap for døve omatter nemlig egentlig
ikke kvinneidrett.) Arrangørene håper på 'bra
deltakelse fra damenes side, men gjør opp
merksom på at resultatene ved disse konkur
ranser ikke blir tatt med i den offisielle
points-;beregning nasjonsvis og at det bare
blir alminnelig premiering i disse øvelser.
Dersom deltakelsen blir dårlig, må vi også
forbeholde oss retten til å sløyfe enkelte, i
nødsfall alle kvinneøvelser. Men vi håper
altså på god tilslutning og en innsats som er
verdig den høye standard Nordens idrett kan
framvise.

!JI,I

Nordisk mesterskap for døve, KØbenhvan, 1910

156



Kommisjonærer:
Eivind Hegstad.
Nils Gjerstad.
Håkon Hj. Otnæs.
Jørgen Klovning
Finn Johansen.
Kåre Høgfeldt
Wilbert Martinsen
Johan M. Dahl, Moelv.
Andreas Kallevig, Kvalavåg
Olav Haug.
Olaf Foss.
Arne Søraker.

K.-G. Astrøm, Sv..... 11,'6 sek.
G. Engstrom, Sv 52,9 «
Bertil Bååth, Sv 4.14..0 min.
Olof Johansson, S. 15.45.4 «
E. Viitala, Finland........ 6.32 m
E. Grytnes, Norge 1.70 m
E. Grytnes, Norge 3.10 m
E. Viitala, ,Finland 12.24 m
E. Viitala, Finland 36.27 m
E. Viitala, Finland 54.27 ro
Sverige 3,31,2 min.

Oslo:
Bergen:
Trondheim:
stavanger:
Drammen:
Kristiansand S.:
Sarpsborg:
Hamar:
Haugesund:
Telemark
Helgeland:
Ronglan st.

Poengstillingen ble:
1. Sverige 50 p.
2. Finland 34 p.
3. Danmark 21 p.
4. Norge 15 p.

«Tegn og Tale))
utgis av Norske Døves Landsforbund.

Bladet utkommer hver måned, og årskontingenten
er kr. 5,-, som betales forskuddsv'is til kommi
sjonærene eller direkte til bladets adresse, Hollen
dergaten 9, Bergen. Postgiro nr. 13691. - Jus
kontingent for abonnement til utlandet kr. 9,-.

Redaktør: Thorbjørn San der.
Forretningsfører: Albert Bre i t eig.

100 m:
400 m:

1500 ro:
5000 m:
Lengde:
Høyde:
Stavsprang:
Kulestøt:
Diskos:
Spyd:
1500 m stafett :

Når det gjelder kvinneidretten, er det et stort
spørsmål om deltakerantallet blir tilstrekkelig
til at en skal .kunne snakke om konkurranse.
Stiller Norges Bergit Rafoss opp, er det sann
synlig at hun tar nær sagt alle førsteplasser, så
suveren er hun. Hennes 3 gullmedaljer ved siste
Verdensidrettsstevne var ikke noe tilfelle. Hen
nes eneste svakhet er lengdesprang, men under
alminnelige omstendigheter kan hun sikkert
også vinne denne øvelse. - (Danmarks damer
vinner nesten alt i svømning.

I tennis 'blir det antakelig et oppgjør mellom
de danske deltakere, da det sies at danskene
er de eneste døve i Norden 'Som «for alvor»
driver denne sport.

Ved siste Nordiske Døvemesterskap, i Stock
holm 1947 ble notert disse vinnerresultater:

Døve-idretten i Norden i dag.
Siste gang Nordens døve idrettsmenn og

-kvinner fikk anledning til å føle ·hverandre på
tennene, var ved Verdensidrettsstevnet for døve
i København 1949. Og da viste de 4 nordiske
nasjoner at de sto i særkla:sse når det gjelder
døve-idrett. De nordiske land tok nesten alle
premiene i friidrett. - Etter denne store triumf
for Nordens døve, er det nå tydelig at døve
idretten i disse land er gått til dels sterkt til
bake. Dette er tydeligst for Sveriges og Norges
vedkommende. I Sverige beklager en seg over,
at det ikke later til å være noen til å ta over
etter de store svenske navnene Astrøm, Bååth
o. fl. Olof Johansson og Gardell på langdistan
sene får jo sjelden anledning til å vise seg i kon
kurranse med andre døve, da det ved døvestev
neI' naturlig nok ikke forekommer så lange løp
i sin alminnelighet, men dersom disse stiller
opp i Oslo, bør de .klare dobbeltseier på 5000.
Verdensrekordholderen R. ohman kan ikke
trues i spyd, men ellers later det til at det blir
vanskelig for svenskene å gjøre seg gjeldende.
Imidlertid kommer de muligens sterkt i svøm
ning, hvor de sammen med danskene sikkert tar
alle premiene. Danskene er imidlertid uten tvil
de sterkeste i svømning. Norges tidligere så
sterke kort har lagt opp, og Norges sjanser er
nærmest lik null. Hva finnene er god for i svøm
ning,er vanskelig å si, men det vil være over
raskende om de hevder seg i denne gren.

Vi har nevnt Sveriges sjanser i friidrett. Fin
land bør være nokså sikker på 400 m og herre
stafetten, muligens også 1500 m, selv om .kan
skje danskene kan overraske her. net skal også
·bli interessant å se hva Finn Gjøen kan prestere
på 5000 og 1500 m (?). 100 m går vel til Dan
mark Kanskje kan Norges Arnulf Pedersen
overraske her. Det er vanskelig i si hva han
virkelig er god for. - I sprang er Norge godt
forspent. Endre Grytnes kan klare 1.-premien i
samtlige sprangøvelser. Det er neppe noen som
kan true ham i høyde og stav (som han innehar
verdensrekordene i), men i lengde er det mer
usikkert. Finlands E. Søndergård kan vinne
(dersom han .kommer). I kastene holder vi på
Finland i kule og Sverige i diskos og spyd. Men
vi kjenner i dag ikke til hvilke lag de forskjel
lige land sender, sli disse gjetninger er for en
stor del regnet etter Verdensidrettsstevnet i Kø
benhavn. En kan dog gå ut fra at det vil ·bli
prestert svært få virkelig gode resultater,hvis
det da ikke viser seg at det finnes gode kort
som de respektive land holder i bakhånden.
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Fredriksstad
Preserving Co. Ah

FREDRIKSTAD

J. A. Johansen A.s
SPES lALM ASKlNER

Torggt. 10 - OSLO

SentraJlbord 33 56 85

Jens J. Andersen
Kjøttforretning

PøZsefabrikk og Salteri

Sentralbord 68 34 00

Tøyengt. 2

OSLO

Rolf Lyc~e
Jern - Stål - Metaller - Verktøy

AR!-Sagbruksmaskiner

Sentralbord 420674

Rådhusgt. 8 - OSLO

Aug. Isene A.s
Tre & finersorter

Tlf. sentralbord 67 06 90

Sørenga

OSLO

Bernt Paulsen
Prinsensgt. 2 - OSLO

Tl:!. 4253 46 - 42 24 75

'I1omten - Tlf. 680637

TRELASTFORRETNING

Levering av høvlede og uhØv

lede trematerialer

Sørbye &Skattum
Posefabrikk - Papir En gros

Papirindustri

OSLO

En tur ut i frisk luft styrker
helse og humør!

HOLMENKOLLBANEN

SOGNVA NSBANEN

R0ABANEN

gir den beste start og letter hjemturen



Storm Martens Maskinforretning A.s
K I R K E G T. 8 - o S L o

.Good morning'» begyoner med GUleue

De er sikker på å få en god fyllepenn

nal' De velger en

PAN"
"

«Pan» fyllepenner er helt igjennom førsteklasses

og leveres under full garanti

«PAN» fyllepenner el' tJilsalgs hos

alle bok- og pa,pirhandlere

Fabrikant:

EBER H. B. OPPI A.s
OSLO

Thorvald Berg
SKIPSREDERI

TØNSBERG



Frognerseteren Hovedrestaurant
med den verdensberømte utsikt over Oslo DINER ~ SOUPER - A LA CARTE

og fjorden. Høyde over havet 1700 fot. Delikate smørbrød etc. Konditorservering
Direksjon: Karl A. Samuelsen. I

INGENIØRENE

H. Heitmann &Son
Spedisjon

OSLO

GRAS
Oslo Rørleggerbedrift A.s

ø. Slottsgt. 29 - O S L O
Telefon 41 58 96

NISSEN og von KROGH M.T.K.F.
Kronprinsens gate 3+i Telefon 41 5870

•• OSLO
Elektrotekniske konsulenter
Elektroteknisk laboratorium

A.s Thor Dahl
Skipshandel
SANDEFJORD

Spesialitet:
Hvalfangstutstyr

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

Rens og farg hos fagmannen

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

A.s C. Ceijer &CO.

KVALITETSGJERDER

Mercedes . Benz 170
Personbiler - Sykebiler - Chassis

Reservedeler

Cedervall·Larsen &PaU A.s
Munkedamsveien 9, Oslo - Tlf. 42 1116, 41 66 83

A.s Tønsberg Reperbane
TØNSBERG

Rønneberg
Hansen &Co.

EDV. STORMSGATE 5

OSLO

Forlang dette merke

ved kjØp av

korsettartikler)
kjoler) forklær etc.

FEARNLEY & EGER
Råd h li S g t. 2 3

OSLO



Bang &Tegner &Co.
Forbindingsstoffer og

sykepleieartikler

Kr. Augustsgt. 11

OSLO

KULELAGRE

DELTE RULLELAGERE

GLIDELAGERE

Ingeniørforretningen Atlas A.s
ø. Vollgate 7 - iSentralbord 427161

OlS LO

TRYG G"
"

brannslokningsapparater

an:befales

NTP-naerkede

polselen isolatorer og

plast- eller fornastoffartikler

er kvalitetsvare-
Als BER G-TRYGG, O 5 LO

Telefon 42 10 96 Karl Johansgt. 8
(Scandinaviegården)

Norsk Teknisk Porselens A.s
FREDRIKSTAD

A. F. Klavenes &Co. A.s
LYSAKER - OSLO

Telegranaadresse:

«Klaveline»

Frantz Hegg
Handelsgartneri

LIER - Telefoner 6169 - 6179

Utsalg:

DRAMMEN - Telefon 2462

Skibsaktieselskapet Matros
TØNSBERG

Kolberg &Firing A.s
~otor- og ~askinforretning

Kongensgt. 6 - OSLO

Sentralbord 41 37 67



Aktieselskapet Alpha
Passasjer- og bilferjer

MOSS-HORTEN

Godsruter Osl()-Fr.stad og

Sarpsbor,g

A.s Christian Falchenberg
BRILLER

N. Slottsgt. 23

OSLO

---··-----------------!I---·--------------I

Jens Lange Lyche
Kirkegt. 6 ib - OSLO

Fabrikk for papirsekker

Fabrikk for plastic-artikler

Kjemikalier og råstoffer

A. Rodeløkkens
Maskinverksted &Jernstøperi

Telefon 68 40 89

Alna'bru pr, OSLO

J. P E T L I T Z BOK T R Y K K E R I

(ROLF RANNEM)

Akersgt. 7 - OSLO

Meteor Magasinkomjyr

Hurtig kokning!

Li,te strØm!

OJng. ,levering

M. A. (ngmark
Storgt. 51 - OSLO

Glommens Mek. Verksted A.s
EtaJblert 1898

Tl.gr.adr.: Glommens Verksted

Sentralbord: 1226

FRIDDRIKSTAD

Til Deres tjeneste i alle banksaker

OSLO

SKIEN - STAVANGER - TRONDHEIM



THAU

Innenlandsk

omsetning av

Meierismør

Fjell· og gårdssmør
og

Alle sorter ost ...

Norske
Meieriers Salgssentra

,,]ankent~å
To ge

Hovedkontor
Avdelingskontor

-«-
-«-

Oslo telefon sentra1b. 68 18 86
Stavanger -«- 27035
Bergen -«- 19 765
Trondheim -«- 28 260

HOVEDKONTOR: TORGET 7, OSLO

Lier Sarebank
Opprettet 1844

DRAMMEN

Forvaltningskapital kr. 20 864 643.00

Formue « 1 012 851.00

Alm. bankforretninger - Inkasso

Sikkerhetsbokser

M
Prøv

KELCARNET
De også

GarnetDe kan lite på

Garnet De kan slite på

Johan Rasmussen & Co.
Hvalfangst &; Skipsrederi

SANDEFJORD



-

I Fer inand Egeberg &Co.
Rådhusgt. 5 b - OSLO

Tlf. 416545 - 425011

Telegr.adr.: Birmo

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

Store NorskeS itsbergen
Kulkompani A.s

Tordenskjoldsgt. 6 - OSLO

Tlf. 41 05 89 - 42 45 70

Norsk Ve ktoyindustri A.s
NOVEAS

Leverandør av

SPESIALVERKTØY

til industrien

Telefon 2970 - HALDEN

------------------------------------)

Erik "'0110 A.s
Kolonial en gros

Konnerudgt. 36 - Tlf. 2990

DRAMMEN

Vi ordner Deres reiser i inn- og utlaIld.
Selskapsreiser - akkordreiser - passvisering - va
luta. - Oversiktsprogram over våre mange rikt
variel"te selskapsreiser foreligger nå.
Danmark - Sverige - Ltalia - Frankrike.

Hovedkontor: Karl Johansgt. 35, Oslo
Sentralbord: 33 70 80

A. L øyer
Byggeteknisk konsulent
firma

Rosenkrantzgt. 24 - OSLO

Tlf. 422246, 426466, 4151 50

Telegr.adr.: «BYGGH0YER»

Vi arrangerer turer
med solskinnsbuss eller alminnelig buss
over alt i Norge og utlandet
SIKKERHET - GARANTI - KOMJ!'ORT
Rimelige priser.

Aktieselskapet

RUTEBI.LEIERNES TURBILER
(Inngang Tordenskio1ds gate)

Telefon 41 49 80 - 42 65 64

FR. NANSENS PLASS 9 - OSLO

Eker Jernstøperi A.s
Telefon 1241

HOKKSUND

H ånd/ormet og maskin/ormet

stØpegods i prima kvaliteter



.------------ ----------------------

A.s FraJunæs IvIek. Værk ted
Telegrar_lL!.dre se: «Værkstedet»

SANDEFJORD

Hil "' OLl EKL1>n - PI.A':;l'h.f
1------ -- -- ---------------,------------ _

Finn Young A.s
FR. NANSENS PLASS 6 - OSLO

FREDRIKSTAD
Grunnlagt 1893

ArtBr_JII. -"I.kll (1(; ~kJ\lRTEl\ - ) ETT nLJ.ERH.}.;TcI\-

Tekfon: ':"'>6 8i

A.s Den norske
Papirfiltfabrik

Sp sialfoTl'etning i

DRAMMEN MODERNE ARMATUR

agb. Waage
Aksjeselskapet

I G ON
KfBSREDERI KO 'FEKSJO SFABRIKK

Kongcllsg<Jtc 6
GRC~NLAGT 1;)04

~ L O
Dam - og banlckonj ~ jol/.

STÅL - JERN

Als CA RL CHR 1ST ENS EN O G BRØD RE

l RTEGT. 22 - O S L O



o av Ringdal
JJ.IUP 'REDERI

OSLO

-Harald Christensen A.s
TTi7cotas.iefabrikk

LARVIK

Christiania Oropsfabrik A.s
Osterhaugsgaten 16-18

OSLO

Tlf. <t2 2514 - 423367

DROPS - DRASJE - Høye.,te kvalite

ISOLASJON
I DFAST OG SYREFAST MURIN

Skal De ha komfyr?
Kjøp da

PLATE- 00 MAGASINKOMFYR
Skl'iv til OSS

.eJler yend Dem til våre forhandlere

SARPSBORG JERNINDUSTRI
PEDER BRAUT AI
SARPSBORG

C. T. Gogstad &CO.
r; h j. pST . d e Ti

Rådhusgt. 8

OSLO

Peder Bærrum A.s
A L T I B Y GNI N G S-

ilR,TIl{LER

Telefon 4212 09 - 423345

Neire Vollgate 14

OSLO

BA K GDV VI
cNTREPRLV0RER

O LO

Kongens gale 2 - 0,;1 P03Lboks 53 - Tlf. 41 03 411

lAL1/,rlel,~ ,~Ul1'ste i.~olasJonsfi.rma

Tcle':l'.adl.: Anle'';:,

Po~t I>oks 1355 - Vika

Te f Jen l'alb 4l 59 80


