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Vi står til tjeneste
som innskudds-, utlåns- og valutabank

'Crom6ø Sparebank
Opprettet 1836

Forvaltningskapital 36 mill.

Christen Smith & Co.
H. Heyerdahlsgate 1
OSLU
Telefoner: 41 6571 - n 6415
Telegramadr. "Chrissmith"

A.s Strømmens Trevarefabrikk
& Høvleri

Telefon Lillestrøm 33

Spesialitet": Dører og vinduer

De spiser godt og billig i MELKESTUA

Larvik

Larvik Andelsmeieri

Meyergården
Hotell & Restaurant

Mo i Rana

Titlestad & Hauger
Prinsensgt. 2

OSLO

Kr. Strøm
Harstad

Bygningsartikler. En gros og detalj

E~en ingenJør/orretning

ORAS
0510 Rørleggerbedrift A.s

ø. Slottsgt. 29 . O S L O

Telefon 33 6890

Blomsterha.llen.
TØNSBERG

Telefon 12 229

THV. JOH NS E N JR. Afs
Kolonial, mel, fetevarer
Spesialitet: Skipsproviant

OSLO

KAFFE STOVA, Bodø
Godt utvalg av

Smørrebrød, lefser og kaker

Ric. Bjørn - TrOIIlSØ

Trelast Byggeartikler Jernvarer

Vi leverer alt til nybygg og
reparasjoner. Telefon 765 og 1404
Rolf Bjørn bolig 1445

Fredrikstad Montering Co.
& Metallstøperi A.s

Tlf. 1494
Fredrikstad

A.s Narvik Dampskibsselskaps Ekspedisjon
NARVIK
Telef. 412 - 836
Ukentl. godsr. Trondheim 
Narvik - Tromsø - Hammerf.
med mellomliggende steder
Telef. i Trondheim 22289

H. BER G S LAND

OSLO

Halfdan Ditlev-Simonsen & Co.

Skipsrederi

Sjøfartsbygningen - Oslo
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cnzor det! men~ du er unt!!
Ja, hvem er det vel som ikke har hØrt disse

»visdoms-Drdene«. Når en er ung, skal en more
s'eg. Og en skal more seg så lenge en kan. Når
en blir gammel, er det for s'ent! -

De Heste ungdommer har dessverre velmen-
.ende slektninger SOm gj erne oppmuntrer dem
til å more s.eg. - Du er jo ung - nyt livet! 
Ja., slike slektninger bl'ir nok som regel meget
populære. Og de unge fØlger mer ·enn gjerne
deI'ies oppfol'dringer. Hvem vil w..l ikke mor'~

seg! Ungdomstiden er skjØnn - og lenge leve
lett·sIndtgheten!

Vi merker nok oHe at ungdommen lik~er å
more s'eg. På dre-tt'e område står ikke de døve
ti1bake for de ihØn~nJd;e, selv om de hØrende vel
har flere mruligihe·ter. Ungdommen bruker gjer
ne stø,rre ene·rgi og kraftutfoLdelse når det gj el
der å more seg enn når det gjeh1er alvorlige
ting. Og store resultater oppnår de også som
regel. - Ja, for mange bU,r :resultatene så sto·re
at de fåra.vgjØrende betydning for resten av
li~et. Ikke sjelden blir en lys og trygg :framtid
fuUstend'ig ødelagt i de glade ungdomsår.

Dette aten skal more seg mens en er ung,
hØif<es i grunnen gans.ke rimelig. Når skal en vel
ellers more seg? - Men det er jo så mange [or
skjellige måter å mO'f·e seg på, og anes interes
ser går ikke i sa:mme retning. Enkelte har lett
for å skeie ut, komme på skrå-planet. Andre er
heldigere. De har kanskje venner &om dyrker
sunnere og nyttiger·e former for tidsforæriv. -

For ane g}e1der det om ikke å fØlge den fØr
ste innskytelse en får. En blir gj erne fri,stet til

å l>egge ansvar og plikt til side o.g slå seg løs.
0.I1!Ske-tenking jager vekk den sunne fornu:ft.
Dag-drØmmere er vel de fleste ungd,ommer nå
for tvdren. De flykter vekk fra virkeligheten
mest mulig. At dette ·er farlig, er det visst få
som ~r klar ov,er. I virk:eligheten -er det minst
Uke så farlig Som å gå i søvne. Det kan hende
ulykker fØr en våkner og oppdager hvor det
bærer hen. - »Det dere har størst lyst til å gjø
re, er som ;regel gaJt«, pleide lærerinnen i min
kla;sse å si. - Det kan tUe nektes at det J'igger
megen livs-visdom bak de ord'ene. Når vi skal
v!elge å gjøre en aN to ti.ng, pleier vi virkelig i
ni ·av ti tilf,el1e å ha stø,rst lyst til å gjøre det
motsatte av hva fornUJften sier oss. Og øver vi
oss i'kke opp ti.l å gjøre det o:iktige - altså det
vi ,av to tin,g oftest har minst lyst til - vil for
nuften ·ettJer hvert 'bU sløivere og sløvere, inntil
den helt »tier stiUe«.

Ungdomstiden - den er selve livlSutfoldels,ens
tid. Som regel bEr d·e glade ungdomsårene av
gjØ:rend·e for æesten av livet. Da SJtår vi ved va:l
get: Hva skal vi bli - hvordan skrul vi bli? Da
gj,eld'er det å hoJlde tungen rett i munnen. Et
skritt i feil retning - så kan det bær·e gal,t a:v
sted resbenav ,livet. Og det 'er nå en gang så at
vi bare har ett eneste liv her på jo·rdien. FOir
spi'Uer vi 'det, så ihar vi ing-en sjanser til å gjøre
det godt igjoen. Likevel er doet en m.asse mennes
k·er som lever på en måte som om de skulle ha
»ni liv« i li'klhet med .katten. FØ,rst når de blir
gamle, oppdager de sa:nnheten. Det er de fleste
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Og gamle mlIlner ~ ~ ~

Fra Nordlands-turen

(Forts. fra forrige nr.)
Fra Engan rodde v,i til KOibel:v'a. Vi paSiSerte un

der en provisorisk transportJbro SlOm tYiSke ingem.i
ør,tropper hadde bygget under krigen. I Kobdva
er det godt med laks. iDenne ettermiddagen f'ikk
vi 27 stykkeT. De var ikke s;tø:rr.e enn Færder
torsk. Vi måtte så slutte med hsrkingen, da Vii ik
k,e hadde mere agn. Li,tt ergerlig v·ar det. Vi kun
ne s,e den søJ.v-rhlinke:nde l.aksen svømm·e på grunt
vann inne ved fj'eUvegg'en. Vi måtte jo likevel væ
roe fornøyd med famgs!tJen.

På den a.ndfle siden a-v K.ohell:va, lang\'> strand-en,
beit-et sauer med lam. Deres naboer var ender med
ung.er. Det var så lite f'llgldiv å sle på diss-e kan
ter i sa.mmenlikning med før. Før krydde det med
erfugler og ender. De:t forta1res at det var blitt
skutt fugler i masseNis under okkupasjonen.

Etuer det vellykte fi9ke i KoIbdva, rodde vi til
Egnekroken, som var tyskernes brakkeby under
krigen. Her var det ma-siserv·i,s av ødelagte brakker
og oHisersboliger. En pd som var gje11'l1omhullet
av kuler, sto der fremdeles veden m~siJsk kirke
gård. Det forta.It.e:s mange uhyggdige hi-9tori-er om
den pelen. En gang vaT 20 rru~slefoe og nordmenn
blitt hundet til pelen etter tur og skuu rett foran
øynene på de russi~ke fangene, srom måtte sd på
g. le.dd og se .på. Dette var ikke fordi de 20 h""dcie
hn:hrutt s,eg p'å noen måte, haf'e som en advarsd
mot å følg-ee:beanpl,et til 16 av dereG medfanger
som hadde fo·rsøkt å rømme over fjellet. DiSis,e 16
rømling.ene v-a_r også blitt oppdager og skutt ned.
AUe ble -etterpå kaJ~tet hUllr-er til bulter nedi en
~ticr grav, som senere bl,e dekket av krøg'ebærhus
keI'. Nå har leil"fjoTdIVæningene pyntet graven og
plannet sølvgran rundt den. - M'en hrva var det

menneskers største trwgedie. Alle blir med tl
den gamle.

»8om man sår skal marn Ihøsue«, heter et gam
meltog uslitelig ordtalk. Det er i ungd.omstiden
en skal så. De som nytter ungdomsårene godt,
kan tå g}ede aN det gj ennom et langt liy. De
får igj en det mangedobbelte av hva d-~ sår.
Men livet -er slik og menne.skene ·er slike at det
er meget a1mi-nnelig, -dessverre, at man tnbrin
ger en stO'r del av sitt liv med å ,grubl,e (lver
hvorfor man ikke kan hØste hva man ikke har
sådd. Red.
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for en dør inn i fjdlet like ved? - Dm var tys
k,ernes »kjølesk.ap«. De;r var masiS,ev-is arv uåipnete
men rustne hermetikkbok.s,er. EUeliS- lå de.t ·en
mengde tyske mil,ttærstøvler slengt omkring, di9se
~tøv,Ie.11Je som eierne hadde hatt på s-eg under d:?l'es
kjente hanemarsj. Nå v,a,r s-tøvlen·es ei,ere forduf
tet fra d-ette idyllisk.e s:ned. Stedet var nå inntatt
aven masse sau·er. I hundre'V1s gikk sa-uene og be.1
tet blant ruinene. Der var SiOrte og hvi,oe sauer om
hverandre, en blandilng-9rase av sj-ev,iJOt og tam/bra.
Her i Norge gå.r jo slauene på beite, uten til'syn.
Hv·er høst, når de henr-es hjem fra SIOmmeriheice,
viser det seg at Her-e av dean er lrommet bort. Der
for har m<lJn nå i Hei,a.m dannet et gj'ert'enhund-Ja.g,
s-om skal fO'rJ1andle med S'VeI1!~erue om kjøp av
gjeterihunder. De svenske gj-erenhundeme er kj'ellit
for å være gløgg-e og fl.inketil -å: .finne bortkomne
sauer. Dert er ikke så lert å få tak i di~se hundene,
for det er sto1" etterspønsd fra Australia, Wal.eJS og
Amerika. - Det var en sv·en~k dangeJfmne, fra
Stockho,lm, som hadde skadet sine hen sl,ik at hun
ikke kunne danse mere. Hva sk!UJ.1e hun så gjøre?
- Jo, hun fant på å dressere gjetenhoode:r, og nå
dr:iver hun srort salg.

I Engan var jeg i 2 dag:er. S'å roei,site j.eg til!bak.e
til Kal-v,ik med en mororskøyte. Jeg kom meget
hetleiJig. Eierilmen ti·l Da.gros var bli t syk, og hun
vis-ste ikke hvordan hun skuJ'l.e få hj,dip til mel!k
ingen. Jeg tiolbød me.g å melke. F~øs-,lukt har j-eg
a.lltid elsk,et. Det var d{lilig å lene hodet ffi.::Jt den
varme ku-siden. Merkdig nok var Dargms ro.lig,
så j'eg var visst ikke så hå.rdhendt, men jeg fikk jo
ikke s:å meg,et melk som en vant budeie.

Nå var de.t bl,itt på tide å ta fa·rvet1 med Kal
vik, idet j,eg skulle vlidere tirl Kines. Før j-eg dro
fra Kalvik, gikk j-eg fra rom ti'l rom for å ta far
vel med alt. Til slu'lJt Sloo jeg i bæteS1tuen. Da kom
jeg til å tenke på en j.ul·aft!en for mange år s-iden.
}~g var vi-sst 6 år gammd og sto på sal1TIm~ steJd
som nå og s~å på det s:tJOæ jul'etr-eet som sto midt
på gulvet. Nordl.endingene pl,ei,er· som æge! å he
nytte furutrær oil juletrær. Juletlysene skulle
tennes, og j-eg ble bedt om å gjøre det. Jeg va'r ik
ke klokere enn at jeg begyn t>e med å tenne d,e ne
d-erS'te lysene på jul-eJtre,e't. Da jeg så skulle Denne
de øverste, kom jeg for nær lys.ene nede, og før
jeg visste ord.et av d,et, sm jeg som en br-ennend.e
fakkel. De tdste:devæænde var heldigvis så ånds
nærværende at de hurltig fikk ka"stiet merg ut i snø-



en og rullet meg så ilden sllukket. Jeg Ekk ingen
skade av hendelsen, men den nye julekjo:len min:
ble ødel.agt. Jeg så for meg hvordan min mo.r had
de s,ittet ved symaskinen, kvdd etter kvetld, med
parafinlampen hke ved geg og sydd på den kjoletp
mi'n. Det var en ma;ss,e hek<ter, knapper og bånd
på den kjolen, sLik som det skl1l,l.e være på den ri
den. -
Nå måtte je,g skyu-d,e meg til momn,køyuen, ~om

skulle SlkY9s.e meg til KinBS, et gammd..t h2J1dels
slt·ed. - Der viste d·et s,eg å være cppført mange
nye og moderne hus med vel1oSlooiue hager ut;enfor.
NordlencLin~ene pleier fonesiten å kgg,e re~nmO's,e

mellom Sit01kkdag,ene ener plankene i v,eggene når
de bygger hus. - I f1.eæ av ha~~nevar doet phn
tet ,ep1oe.trær, vrinterepil'er, og ofte bEr det godt re
sultat på ciiss'e. Jordbær var aJminne1i,g å ~.e, men
d·e modnes senere enn sørpå.

Kines-væring.ene .pleier nå å hoJde æin, e,g de
le'ier sammen ert par samer til å pasS'e dyrene. Et
ter r.ein-slakting,en em høsten lag.er husmød.I"ene
mange rciI1!kjøtt-vwi'anter: karbonader, »,benløse
fugler«, pøls.er m. m., som die ne~Hegg,er på gl,aes.

K,ines ·er nå blitt et sle:ntralrt st:ed, men i omegnen
bor det også mange svært en,somt, spes:idt om vin
teren. Jog spurte flere av disse cm de i·kke føl·te
seg isolert. - Jo da, men de hadd·e r·a.ciilO, dyr å
stelte med,' og så en men.gde innearheid. På den
må-t,en gikk vinter og mørketid fo·rt.

Nå måtte jeg tenke på å komme meg hjem i
gjen. - I Trondheim var jeg på $lamme tid som
kongen opphu,ldt seg der i anledning domkirkens
800 års jubileum. Der var flagging over alt. Sam
men med Ebda avla j.eg et belsøk i Erkebispegår
den, hvor vi heså kron-juNdene, de som kong Hå
kon vg dronning Maud har da de ble kronet :
1906. - Det var Elid.as mann, domrk,irkearbeid.er
en Josd Ankil,e, som var vår v·e:i1'ecler. net ble
meg fortalt under oppholdet i Tnmdiheim at An
kile hadde fått dm ærefulle opipdrng, alV arkit·ekt
Thi.i,s v,ed Domkirken, å inngra,v.ere na,vnen·e nil
200 bortkomne amerikanske fly'vere i en grani·tt
bl'O<kk, som skulle phs'e:re:s på en pyramide-forrnN
støtte. De.nn.e støtten er avduket på 5nåsafjeUet,
hvor flyverne ble borte under higen. Ankile var
invitert til avduking·en, men han lmnnoe ikke kom
me upp på fjellet, p'å grunn aven gammel ska,d-e
i kneet. - Vii har grunn til å vær,e srmJ.·te over at
en av våre skj,ebnddler fikk dette ær'elfrul1e opp
draget.

Dessv,erre fikk jeg ikrk,e hesøkt mine klaSIS'f«a
merater i Trondheim. De var på w,ee:k-,end.

Toget j,eg r-ei'ste med fra Trond:heim kom 1%

time forsinket til Os10. Dette skyldDeiS den sit'Jr;e

DE DØVES FORENING I OSLO

··75 års jubileet

Vi innbyr herved til jubileumsfest lørdag

21. november i Ingeniørenes hus, Kronprin~

sensgate.

Festpengene er satt til kr. 30,- pr. person,

for ektepar kr. 55,-.

Også døve utenfor Oslo er hjertelig vel

komne. Innmelding innen 6. november til

fru Mari Andersen, Ekebergv. 194, Nord

strandhøgda. Tegningen er bindende.

Innkvarteringskomiteen vil så langt det er

mulig hjelpe med hotellplass. Oppgi ved inn~

meldingen om dere ønsker vår hjelp med

dette. - Daglig antrekk (mørk dress).

Festkomiteen.

trafikk av moitepllUJkkere rom skulle a,v under
vens.

Dag.en etter at jeg var kommet hj,em ni,l den tu

sen-årige Tønsherg, kom en ,engdsk gjest som skul
l'e feri,ere i 4 uker hos 00Y5. Det førs!tie hun sa etter
at hun var Mttt ønsket v·eikommen på norsk jord,
var: »Å, No·rge er et riknig deiEg land!« »Å
ja, du hadde hatt større grunn til å 51 det clensom
du hadde vært i Nordlal1!d«, Sia j.eg. G. 5.-C.

Styrer-Inøte
Det 11. årsmøte for styrerne ved srpesialskol

ene ble holdt på RØstaod skole ved Levanger 2...
4. september. S<iste år ha,r 33 spesialskoler vært
i drHt her i landet, nemlig 8 sko·ler fm dØ'Ve, ~

for blind·e, 10 for ·evneveike, 2 f{)·r talelid.enode,
og 10 for barn og ung'dom m'~d tHpa:sningsvan
sker (skolehjem). Ventelistene er lange og be
hovet fm nye sko,Jer er sto·rt, uttalte direktør
Marie Pedersen. Siste år er Bonedrff. skole for
dØve bhtt fullt utby'gg-et, slik at sk.olen nå har
så mange elever som den er beregnet på, 80 el
ever. På skolen i Holmestrand er det avholdt
et kurs f.or nye døvelærere, med 6 deltakere. 
På skolen i Skåda:len er det avhol;dt et kur:s, for
lære.re og furrksjonærer, med 40 deltakere. Det
har også væ,rt et kurs på Bone off. s,kol·= for
døve, med deltakelse av 40 yrkeslærere og lær
erinner.

273



HJeITlrnet for Døve l An.debu
gir barna kjærlighet, frihet og trygghet

Det er de voksne som skulle ha ris. sier styrer Johnson

Eva gikik oaklengs, tok luen på oaklengs og
gjlOl'lde alt stikik motsatt av andre baæn. Hvis
hun for en 'glangs skyld glemte å trampe minst
fem ganger i et trappetrinn, måtte hun ut i
gjen for å gjøre det. Hiun snakket normaJlt til
hun var 2 år gaJIunel, senere ble hun regnet
Som døv-stum. Hun ole sendt På dØv,eskole og
på sykehus, men etter et dØgn klarte de ikke å
ha henne På grunn av hennes vold<somm,e rase
rianfall. Da hun sommeren 1952 var på f'erie
ved Hjemmet for DØve på Sukke i Andebu, opp
daget de ,at !hun hørte normalt.

Etter dette kom hun på Riksiho,spitalet, hvor
hun var i 10 måneder. Der ldaJrte de å få bukt
med ras'erianfwllene hennes, men ihun snakke,t
fremd'e,les ikke. Rtksb:oopitalet kunne imidloer
tid ikke ha henne lenger, og på a:syl ville de nØ
d.ig sende henne, for at il~kealt som var bygd
opp skulle ramle sammen i lØp.et av kort tid.
Det ble spurt om hun kunne komme på Sukke.
Det måtte ansettes spesiallærennne til henne;
line Eva, som er 9 år gammel, ville alene koste
hJemmet 10.000 kroner i året. Det er mye for
et enkelt biarn - og hj<emmet har ikke mange
penger å rutte med. (På den annen side koster
en jagerflyger samfunnet 200.000 kroner). 
Hjemmet tok henne i mars i år. Hva har Ulle
Eva oppnådd under oppholdet?

Hun går fremdeles baklengs, men bare fra
hjemmet. Når hun skal gå hj.em, går hun f.or
lengs. - Litt et1!er litt har hennes inneslutted'e
natur gitt s'eg. Før lekte hun ikke med andre
barn, nå er hun med i leken. Hun har til og
med begynt å si ma:mma og pappa. FØr gråt
hun aldri. I somrn'er haJdde hun en alv,orUg
bukhinneibetennelse med ster.ke smerter, men
h.un bare 10 av det. I de sis,te par d,rugene har
hun begynt å grråte. Hun gråter ,siårt 'Om natten

~nder5en
OSLO - CENTRALBORD 68 H 00

Beste leverandør ov
KJ0TI-FLESK-P0LSEVARER
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når hun er alene. Hvorfor, vet igen - men man
regner det som et framskritt.

Dette er de foreloø'Pigoe resultater av behand
lingen av lHLe Evia. Mange vH kanskj e ikke syn
es det er noe stø,m'e, men lærerne på hlemmet
mener å få et menneske aN henne. Og da er det
pengene verd.

Ltknende eksempler er det mange aN på Buk
ke. Noen har man nådld oppsiktsv,ek;kend,e re
su'lta1!er med, anJdre viser bare liten framgang
eller ikke framgang i det hele tatt. Men be
handlingen fortsetter av tålmodige lærere og
lærerinner som har det Som skal til i et $Ukt
yrkie -kjærlighet ti>! barna.

Under et ,pressebesøk på døvehJemmet forle
den, så vi baJrua leke i d·e v,akr,e omg.ivelsene,
merket deræ tillitsfulLhet og trygghet - deres
st6ltJhet orver å kunne vise gode r'esultater en
ten det gJaldt materielt arbeid 'ener i den van
skelige kunsten å snakke, og deres 'kjærUghet
til sine lærereog lærerinner. Vi må være glad
for at det finnes mennes'k'er som tar seg av dis
se har.na. Naturligvis har de lønn for det, men
de mange al'loeictstimer de gjør utenom for å
kunne hjelpe og ,glede barna,er utallig'e. Og
det skal uendeHg tålmodighettil for å kla'r,e en
slik oppg,me.

Bestyrer GiJSle Johnson fortalte at han ikke
ser på e'ksamenspapir'ene når han skal ansette
lærere til barna. Det er mennesket som betyr
noe. - Likesiom de hlinde, utvikIHr de dØve sine
andre sanser betydelig. De er overmåte fØlsom
meog Sier ting Siom 'et vanlig utstyrt menneske
ikke legg,er merke til. De ,er store mennes:ke
kj ennere. Det finnes ikke uskikkelig,e barn, ba
re usktkkeUge V1oiksne, sier bestYIreren. Det er de
voksne som burde ha ris, hvis det er noe galt
med barna. Og bestyreren vet hva han snakker
om---.

Hj emmet for DØIV,e har 1m,ut'en de 23 barna
også 30 voksne. - Det er mange kategorier dØ
v'eder. Flor a;11e disse pr'Ø'ver man på 8ukke å
lage virkelig hjem, ikke bare anstalt eller in

ternat. Det er mang'e vansker, for man har ik
ke andres 'erf,aringer å bygge på. Men man gir
dem kjærUg.he,t, friihet og trygghet for å gjøre
dem til fuIlverid'ige mennesk'er som kan brØ,dfØ



seg seliv. - Barna får skO'leundervisning og får
utfolde seg fritt i mange slags sysler og lek. De
vakene arbeider hv'er etter sin evne med for
skjellig produkti,vt aJ:1beid.

(Vestfold Arbeiderblad, 12. sept.).

Lille Eva gikk forlengs
gjennom hele Tønsberg i går!

LØrdag skr,ev vi om den 9 år gamue Eva fra
Sukke dØ'vefrlj em i Andebu som gikk baklengs.
I gålr tok to av lærerinnene På dØvehj emmet
henne med til TØnsiberg hvor de gikk på Le-Ni
konditori. Eva gi'kk fmlengs gj.ennom hele by
en, men da hun skulle gå inn på konditoriet,
gjorde hun et forsøk På å gå baklengs. Da hun
im'idler,tid så hvordan det rvar der inn, snudde
hun og gikk forlengs både inn og ut. Lær,erin
nene som v3.lr meget spent og redd f:o,r hvordan
eksperimentet s.kulle lØpe a,v, var meget for
nØyd over hennes opplfØrsel. Lille Eva opptråtte
som en fullkommen liten dame.

Det er for Ø'vrig stor julb:e1 i barneavdelingen
på Sukke over hvor sto·r,e framskritt liUe Eva
har gjort i de siste d'3.lgene. Det har skj edd mer
kelige ting. Før har det vært umulig å få Eva
til å gjøl'e noe med system i, men mandag be
gynte hun plutselig å male en sol Og et hus i
stedet f.or bare å sØle med maling. Hun har og
så begynt å sklrive b·okstaver. Lærerne be.teg
ner det som et ve'ldig skritt framover.

(Vestfold Arbeiderblad, 17. sept.)

Innsamling til Sukke gård
I Vestfold er det satt i gang en innsamling

til Hjemmet for DØve på Andebu. Som kjent
bevilger staten bar,e 50.000 kr. pr. år som bidrag
til lærerlønningene ved barneaNdelingen, og
man må derfor skaffe mange tusen kroner ti'!
driften v'ed private innsamlinger. I fjQ'r kom
det inn over 70 tusen kroner ved innsamlingen
i Vestfold, Og man håper selvfø'l:geUg at ro:~s:ul

tatet vil bli like godt i år. - 17. sept. var det
innkommet kr. 9.,676,-, og TØnsberg ledet med
30 Øre pr. innby;gger. Dette var fØ'rst og fremst
på grunn av at en enkelt mann i TØnsberg
hadde gitt kr. 2.500,-. S'om nr. 2 kom Asgård
strand med 26 Øre pr. innbygger, Ho,lmestrand
og Stav,em 15 Øre, Svelvik 14 Øre, RamnelS 11

Øre, Larvik 9 Øre, Borre og Nøtterøy 6 Ør,e, Hor
ten 5 Øre, Lardal og 8tokke 4 Øre, Sem, Andebu,
Våle, Sandefjord og Sandal' 3 Øre pr. innbyg
ger. I de andre kommuner lå gjennomsnittet
på 1 Øre eller under det.

Strikking er noe av det hyggeligste som fins - det synes tydeligvis

denne piken på Andebu. Iveren er stor nok.

Takk og pris!
Blant de gavene som i de siste dagene er

st,rømmet inn til Hj emmet for DØve i Andebu,
V'ar det også en 'konvolutt me,d 75 kroner. Sen
deren var anonym, men det er tydelIg at gaven
var resultat av et sammenskudd i et fØdsels
dagsselskap. For med pengene fulg,te dette ver
set:

Da V'i buden ble til fest
ble det sag't tU hver en gj est:
»Ingen gav'e, takk, til meg,
men et oppdrag dog, til deg:
Ta med penger, h>na du kan.
Utlodning flor alle mann!
NØklen som symbol nu stålr
på den dØr du gjennom går,
sier: Andebu må ha
døvehj elp fra giver gla'!
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Små glimt fra land_smøtet Bodø
Det var hyggelig å merk:e den v,ennHghet og

omtank'e Som ble oss deltak,ere til del ved
lamdsmø,tet i BodØ. Det gledet meg f. eks. å se
OlJa[ Foss' ogpasto-r Stokk'es kj'ente fj eLS på
brygga da »Lo[oten« la til. Men j-eg tør iklke
tenke på hva diss,e herrene trodde om meg da
jeg kom tri,Hende nedover landgangen med en
bal'nevogn. Min kone og mine egentlige barn
var nemlig ik.ke med. Jeg syntes nok de ble en
smure b'le'k'ere, men da jeg fortalte at »dollar
gltsen« 1kk'e var m:in, men fru StØlrkersens, var
det SOlID 10m 'en sten falt fra deres hjerter.

Denne barnev'og,nen gjorde forresten et for
svinningsnummer. Da Stø,rkers'en kom fall" å
hente den, ,v,ar og ble den borte. Fru StØrkersen
- stakkar - som skulle r.eis'e videre nordover
til sin mo-r, måltte ta ungen på rurmen og gå om
bord i Ihurtigruten uten vogn. Harald Stør;k,er
s'en vred sine hender a'v fortvilelse, og jeg, s,om
hadde ansvaret for vognen, fø'lt·e hjertet banke
langt uedle i ibuksen. Jeg krØP omkrtng på alle
fire og lette i alle kroker. Til slutt, fem minut
ter før båten skulle gå, fant vi den i en krok
under trappen. Men veien tH brygg'en var lang,
og tid,en knapp. - Vi greier det ikk,e, sa Stø,r
kersen ,oppgitt. - Da var det forbundssekretær

FØdselsdagen ble til fest,
og kanhende aH'er mest
ved at gleden ved å gi
tOlk sin S'tore etel deri.
Mange glade undertoner
fØ'lger dtsls,e blanke kroner.
Takk og pris vi hermed sender
»SkapPlu:m amony:me venner«.

(Østlandsposten 19. sept. 1953).

Kaldnes Mek. Verksted A.s

Tønsberg
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Brelt,eig opptrådte som den reddende engel. 
Han snappet vogn;en fra OSiS og la i vei nedover
gaten. Følk skvatt ,til side da n' Alhert runde't
hjØrnet på to hjul og stormet som et uvær inn
på bryg,gen. Aldri har jeg sett maken til barne
vogn-urav. Min private kLøkke virs,te en kilome
t'ertid på 1.19, so:m er ny rekord for Noru-Norg,e..
Vognen kom ombord i siste øy-ebli'kk. Ung,en
hylte av henrykkel:se, og fru StØi'kers,en smi'lte
so'm en 8:01!

Mang,e deltakere sørt;I';a kom så overraskende
på arrangementskomiteen som julekvelden på
kjerringa. De ,neste kom nemlig to dager fØ'r de
var ventet. At dette skapte 'vanskeUghe,ter, er
klart, og joeg ;fonstår ikk,e hVoQlrda;n det gikk å
få alle i hu:s for natten. Ha,d,d,e Foss og Sto,kike
hatt noe hår på hodJet, så hadde det sikkert
blitt grått den dagen. Ved d'en anledningen v:ar
deta"t pastor Stokke gjorde landsmØtets stø'r
ste bragd. Han klar.te nemlig det kun:ststykk'e
å få et nygi/ft par ut av brudesengen På GrMlid
Hotell midt på natten. Så bI,e Boye-Olsen og
frue plasert der i stedien! Disse gamle heders
folk ha;dde vel aldri drØmt om at de skulle kom
me til å ligg,e i brudeseng etter å ha pass,ert de
70 år!

Det var med store forventningell" vi kom til
midna'ttssolens 'land, men si,kkert Sikal det væ
r'e at våre forventning'er ble innfridd. Nmd1en
dingene viste s'eg å være 'elSk:verd1g1heten selv,
og la;ndJsmØ,tet ble en eneste stor oppleveLse. -

Det var irlart å gå rundt i gatene om natten
mens sol!en skinte. Hvem kunne v,el soV'e når
natt var dag? - Sove, hvem hrudde vel tid til
slikt? Her gj aldt det å suge til seg a.lt det vak
re denne lanldsdelen er så rik på, og det var
meget det. Soloppgangen (at solen tok til å sti
ge igjen) ved midnatt, var aJene reisen verd å
få .s,e.

Under landsmØ,tets f,o'l1handlinger Var det sær
lig en som var overs'trømmende forelsket i tal
erstolen, nemlig Rasmus B}el:l.and fra Oslo. 
Jeg, som hadde talerlisten, noterte Bjellands
na'Vn hele 17 gang,er under forhandlingenes Ito
fØirste timer! Tro Om dette ikke er ny verdens
rekord fo'r døve?



Representanten fr,a Sørlandet v.ar Bjellands
rake motsetning. Han forlangte ikke en en·~ste

gang ordet. Han mente nok at »tale er sØlv, 
men taushet er gull«. Det mente tydelLg-vis ik
k,e Bjelland.

Da Drammens forslag Om en Ib,edlre og rett
ferdigere 'ODdning vød YaJlg av representan.ter
til forbunds,stymt 'kom opp tH behandling, oPP
levdes litt a.v 'en sensasjon. ForsJa,getgikk ut på
å r'Btte på d,~t misfom,old SoOm hittil har væil't.
De,t burde være klart fm alle at Østlandet er
sterkt under-representert i forlbundsstyret. ø;st
lande,t med sinle ca. 700 medlemmer har sam
me antall representanter som Sør,landet med
sine ca. 40. - Ved det nye forslaget ville øst
landet hatt sjansen til to representanter, og så
~unne Sørlandet fått varamannen - no-~ som
burde være helt rimelig. - Men her opplevde
man at alle Øs,tlands-r.epresentantene stemte
mot forslaget (unntatt Drammen). En merke
lig IDitte 'å ivareta sin krets' int-elresser på!

En annen merkelig ting kan det også være
pas,sende å nevne. - Hovedstadens represen
tanter talte de små f{}r,~ningers sak så doet rent
var rØrende. Men ett-er at o.slo fi·~k v.algt en
represlentant inn i ,s;tyret, noe som var helt i or
den, glorde de også kraN på å få varamannen
for Østlandet v.algt ,fra sin forening!

Vi la ellers merke til at det ble inngått hem
melig ekt'eskap meHom to Østland:s-foreninger
under landsmØtet. Det er å håpe at dette ekte
skrupet vil gi varig glede.

Den travi·este mann ved landsmØtet VM' ut'en
tvil forbundssekretæren. DØ'gnet rundt kjørte
han »den grå merra«, og de timer han AlJbert
sov, kan -en ,telle på en hånd. Der hvor ikke
»Hansa«en sto parkeil't utenfor, hendte det in
gen ting av betydning. - På Hotell NorrØna
fikk han et rom medpolstrete vegger. Dette
fordi han benyttet de såkalte smiå timer til å
klimpr,e på skrivemaskinen. Vi som fulgte ham
.på nært hold, forstår i.kke a.t dØgne,ts 21 timer
kunne strekke ta. - Den go·d·e Albert, Som er
totaUst på sin Ihals, gjorde seg fo-rresten bem.er
ket ved å tale malt avhold på neste landsmØtes
av.slutning;s,fel'lt. Mang·e tØrstige sjeler sendte

ham sikkert da ·en kjærEg ,ta:nke.

Forbunc1sformannen, Nils Gjerstrud, skinte
-cmkapp m,ed mtdnattssolen. Han var i det he,le

Vær trofast!
Vær trofast, vær trofast, du menneskesønn!
V ær trofast i lys, og vær trofast i lønn,

vær tro mot din bror, og vær tro mot din brud,
vær tro mot deg selv, og vær tro i mot Gud,
vær tro i ditt krav, og vær tro i din bønn,
vær tro uten tanke på vinning og lønn

- vær trofast, vær trofast, du menneskesønn!

Per Sivle

~-----------~

tatt nordlendingenes yndling. AUe spurte ette'r
Nils, alle skulle snakke med ham - og Nils
snakket med alle. Det var lett å se at forbunds
fmmannen var uhyre populær bIant la:ld.smØ
tets d'eltakere, og det kom derfor som en kjem
pe-overraskelse at V,estfolds og Oslos represen
tanter viUe vippe ha:m fra formannsplassen. 
Men, -den gang ei! sa Nils.

At Nils forSIVarte sin plass, er h-evet over en
hv-er ,tvil. Han repres,enterte sitt fOil'hund minst
Ilke godt som pr.esident'en i 'Det Hvite Hus. Han
delte ut håndtry;kk til dØiVe i nord og sØ;r og øst
og v;e:st. En mann med bedre hu.mø,r enn Nils,
må en lete lenge le.tter. Den som tør påStå at
han har sett Nils i dårltg humøll', må være sur
selv. Det var en trett, men bUd og if!o,rnØYd for
bunds:fo-rmann vi reiste sammen m:ed hjem fra
BodØ. Nå trenger jeg hvile, sØ,vn, og sannelig
trenger j,eg ik,ke også kiona mi, sa Nils. med et
smil.

De.t ·er beklagelig at stavang,etr ikke sendte
representanter til landsmøltet i Bod.Ø. Det plei
er alltid å komme noe positivt fra den kanten,
og vi savnet derfor Kars.ten S-amuelsens friske
inn1egg under forhandlingene.

En befr1ageltg overra;skels.~ VaT det å treffe
vår gode venn Harry Landen der oppe under
pol'arsirk·elen. 'Hvnr det er en s.tørre fo-rsamling
dØy;e til stede, dit finn€IT også den gode Harry
veien. Det er den orienterings-sporten han dri
ver med tH s.tadigihet. Vi forstår så g{)dt at han
har tatt div'erse premier i den spOTten. Fi-Jo.

I FINNLAND

fant det sted en sjelden begivenhet i sommer,
da 3 dØ:v,,~ par ble viet samme dag i Bjø,rne-borgs
kirke, av pastor Paunu.
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Lars Havstads Minnefond
Det haJr :nå tk.~e stått noe i blaJdetom dette

fond s~den i juni (nr. 10). Den g.ang var diet
kommet inn .k,r. 3.415,57 pr. 19. mai. Senere har
det stått helt stine, og j!eg trodde nesten det
hele var gl'emt, inntil jeg fre.dag 16. ds. igjen
kunne komme i De Døv,es Forening etter Jenge
re tids fravær, -og da brakte forma:nnen, hr.
Melgaard, meg en konvolutt som vilste \Seg å

inneholrdekr. 20,-, mest i s.måpeniger, som var
kommet inn v·ed -en liten utlodning som frk.
Ruth Hjermstad Ihadde fått i staJn,d i 'forenin
gen 'et par uker fO'fut. Det var ,fnl' meg en glede
lig overras~e1se. På banlkboken sltår nå 3.435,57
kr., men med ,renter vil <tet til nyttår være kr.
3.500,-, seLv om ikke mere kommer inn. Men
forhåpentlig komJmer det mer. Så tak~er jeg
Ruth Hjermstad og håper .andre vil følge hen
nes eksempel, idet jeg minner mn at f.ondets
renter når det ,bHr ti,~stre-~1Qelig start, skal bru
kes til hjelp for wng-e begavete døve (gutter el
ler jenter), og det skal forvaltes av Norske DØ
v·es L,anJC1;sifor,bu:nd. Det 'er mintank,e - i for
bindelse med Oslo Døve!forenings 75 års julb:ile
um - å 'QlVlerdra b'anklboken til Land:sf'orbundet
gjennom dets repr·esentant i Oslo, hr. AU Mel
gaard, som jo er De Døvles Forenings formann
i jubileumsåret.

Pilestredet 61, OsI-o, 19. okt. 1953.
Henning Dahl.

Rein-jakt
SØren Ho1:sbrekken har vært på rein-j a1Qt i

hØst. - E'n kveld dIll) han til skytterJagets ba
ne fnl' fØrste gang for å prøveskyte foran jak
ten. Det var mange andre der også for å prø,v€
skyte. Alle som ville del1t,a i jakten måtte prØ
veskyte. Den nye regelen er at ingen som ikke
klarer over 80 poeng får jakt-kort. SØren

De norske Gjær--
& Spritfabrikker A.s

Oslo - Bergen-Trondheim
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fikk 82 poeng, og han fiokk altså til1atelse til å

delta i jakten. Han bl,e gratulert fo,r sitt resul- 
tat. Deretter måtte han betale 75 kr. for jakt
rettigheter.

En SØndag syklet SØren og hans brorsØnn
Odd til seteren. De overnattet der. Neste mor
gen ved lO-tiden skjØt SØren en 7-8 år gam
mel stor rein. Det var tre reinsdyr som gikok og
beitet sammen. De var urolige, og SØren lå
lengs og sikt,et på dem. Da den ene av dem kom
litt for seg selv, tr,akk han av. Re-inen falt og
ble liggende. Da de kom bort til den, så de til
sin overraskels-e rut det var mrusse rein et styk
ke nedenfor, omtrent 100 sty;kker. Alle stirret
de opp mot jegerne en stund, og så 'løp de bo-rt,
en og 'en i en lang rekike. De syntes nok jegerne
så farlige ut.

Odd hjalp Søren å flå reinen. SØren hood'e
llJdri gjort noe slikt før. - Det va,r langt til
seteren, og reinen vaJr tung å bære. søren fikk
snart vondt i ry.g'gen. Men da de hadde gått et
stykke på veien, var han så heLdig å få sitte på
med en -traktor, Som kjØrte ham ,a-g kjØttet he
le v-eien hj em. Sør'en skinte s:om en sol og V'ar
meget stolt da han kom hjoem. Jeg kunne ikke
tro det va.r sant at han hadde klart å skyte en
rein, og så påc1en kmte tiden. Det var godt
gjort, syntes jeg. SØ'ren 'er 5,2 år gammel, og
detteV'ar den først,e reinen han har skutt. Sø'
rens brorSØnn Odd ble d:er opp·:') til jakten var
forbi. Han var hj elpe-poIitivak,t og passet på
at det i-kke 'ble drevet uLoV'li.g jakt. Selv skjØt
han 2 reiner. Den ene av dem var ska-det.

Jeg stekte reiIlis...;kjØttkaker og la dem ned
på glass. Nam, nam. En del ble også levert -til
frys'eriet ho's Søre'ns bror. Det har senere vært
stor stas når vi har spist reinkjøttkaker. sør·:')n
sier flere ganger at det er de beste kjø,ttkakene
han har spist.

J·eg går selv oofte sønd,aJgstur på fjellet. En
SØndag så jeg omkring 50 rein, store og små. 
J eg satt på en stein langt ube på vidda og så på
dem. De va:r fØrsIt som små prikker langt bort'e
i hori,sonten. Så kom de nærmere. De lØp i en
lang rekke, og d~ virke,t nesten som marsjeren
de soldater. De stoppe,t flere ganger oog stirret
på me'g med hodet lø,ftet opp. Det så nesten ut
som om de snakket i munnen på hV'erandre om
den Lure troHkjerringa som satt på s,te1nen. Så
lØp de fort videre og for.s:vant. - Jeg synes
reinsdyrene er så va'kre - de vakreste dyrene
som finnes.

Sigrid Holsbrekken.



Nidaros-dorncns rnedalje i gull
tildelt Tore Sk;ørestad og Josef .lInkile

23. septembe-r ble Nidaros Dom:kilrk,es gullme
dalj e, under en vak,ker høytidelighet i forbin
delse med Domkirkens tHsynsk,omites møte, til
doel t glassmaJter Gabr.iel K'ielland\ ,(~1ØTende) ,
som har utført de herlig,e glassmaleriene i kir
ken, og de dØ'Ve domkLrkearibeLde-re Tore SkjØ
restad og JOiSef AnkHe.

Formannen i tilsynskomiteen, arkit,ekt Mag
nus Paulson, hyllet disse for,tjente arbeidere
ved landets prektigste byggverk. Han sa blant
annet om di/s,se to dØve arbeidere: »De har ik
ke bare vist evnen til å gj engi en modell
de har også gitt noe av seg selv i steinen. Her i
dette va.kreste byggverket i Norge har de gitt
alt de har hatt av evner og hjertelag i sin inn
sats«.

Av de 3 som ble tnde-It gullmedaljen, var bare
Josef Ankile til stede. Han mottok medaljen av
formannen i Sti;f,ts-dire.ksj anen, fylkesmann
Skjånes. Fylkesmannen rettet en taklk til An
kile for hans innsats gjennom 40 år. Han had
de vært som et dyktig redskap for arkitekte.r
og kunstnere i forbindelse med Domkirkens ut
smy.kking, og med en særegen evne tU å gi stei
nen ånd, s,kjpnnhet og liv.

Foruten ,kirkens a,rkit,ekter, tilsynskomiteen,
tidligere medaljeinnehavere ogdøveprest,ene,
var domkir;k,ens arbeidere til stede i kirken.

EJtt'er høyt.idelig1heten var der selskapelig
samvær i steinhogger'verk,stedet, som for an
ledningen var ryddet og pyntet med det vak
reste hpst-løv. Man bre bevertet med yarme
pølser, Øl og kaff;e. Det ble holdt ,en rekke taler
om domens gjenreising og om dens dyktige ar
beidere. Særlig b:le de døve gjenstand for an
erkjennende ord for deres framrag'ende dyk
tighet S'om S'teiruhoggere. J,os,ef AnkJiles s.tore
innsats ved kirken er alment kjent. Hans for
mende evner og dyktioghet nå,r det gj,elJder å lØ
se de mes't ,kr,evende oppgaver med forståelse
og innsii,kt, ha.r mange gang,er vært omtalt. En
hel rekke av forskj ellige led·ere ved restur:erin
gen av domkirken har vært stolte av ham si
den han begynte der som ung gutt i 1913, 17
år gammel.

Tore Ski}Øres1ta-d begynte ved steinhoggeriet i
1903, og takket være de utmerkete egenskaper
han var i besittelse av, ble han betrodd meget
kreovende arbeLder, ikke minst av skulpturell

art, og alt ble wtfØ-rt meget ti'lJfredsstil:lend-e. 
Den for noen år sLdenfratrådte mangeårige
byggeled,er ved k,irken, arkitekt August Alher,t
sen, uttalte under s,amværet i f.orbindelse med
medalje-utrdeHngen at han selv i s'in tid ans,at
te SkjØresItad. Han Sa v,id-ere at han husket
Sk}Ørestad: Som den dykMgste steinhogger som
i det hele tatt har vært ansatt ved Nida,rosdo
men. Sk}Øres,tad gikk av med pensjon for en
del år s,iden. Han had.de da' vært i vLr'ksnmhet
der i 44 år.

Tore Skjørestad

Josef Ankile k,unne i sommer, 5. juli, fe1æ
sitt 40 år:s jubile,UiID som steinhogger v'ed dom
kirken. ElgentIig hadde Ankile like fø,r sin kon
firmasjon tenk,t å bli skomaker, og som en flott
konfirmasjonsgave fikk han et kiomplet't sett
skomak,erv:e.rktøy fm dø'veskolen. Imid'lertid
hadde byggelederen ved d:omkil'ken gj ennom
skolens bestyrer tilbudt Ankileen ledig sW.ling
som steinhogger ved domki!lken, og etter en
kort betenkningstid tok så Ank,He imot tHbu:d
et. Han vi-ste deretter ganske fort at han, i lik
het med Tore SkjØres'tad, hadde for'blø-ffende
gode anlegg som steinhogger.

Det ,er ikke så und'2-r.lig at Josed' Ankil'e er
bUtt glad i domkirken, der han har sett den
v,okse fr,am, stein for stein, etter resta.urering
en som han nå har vært med på gJennIOm 40
år. An,kile er enda fmholds,vis i s,in be:ste ald,er,
bare 57 år gammel, kraftig bygd og med je.rn
helse, så han vil si.l{lkert enda i mange år fram
over fortsette arbeidet på vår na-sjonaLhellig
dom. Når Nidarosdomen engang blir ferdig og
stå,r d'er i all sin pra:k't, vil stein'2ne også kunne
vitne om at døve har vært med På byggingen
av d:eUe stor_yerk.
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Meddelelsen om a,t Tore SkjøTestad og Josef
Ankile er hlitt tildelt Nidarosdomen:s gullme
dalje, vil sikkert gle:de deres mange venner og
aUe ctØiVe landet rundt. Vi sender dem også vår
g.ratulasjon, og takkler dem f'or deres store inn
sats.

H. M.

20 øre for hvert nr- av bladet

i 1954?

Det er 'en del abonnenter som har klag'et ov
er kontingent-rforhØyelsen på Tegn og Tale. 
Dette er kanskjre ikk'e så u:rim-elig, for vi er sik
kert ane hlitt }ei HiV de stadige prisstigninger.
Men de Heste er nok ikke oppmerksomme på
hvordan f,orholdene vir'keliger. Vi vil derfm gi
noen e,ksemlP'ler:

I 1949 kom Tegn og Tale med 9 numre + ju
lenummer. Kæntingoenten var kr. 4,50. - I 1950
10 numre + Døves Jul. Kontingent kr. 4,50. 

I 1951: 10 numre + Dø'ves Jul. Kontin,g,:mt kr.
5,-. - I 1952: 11 numre (Døives Jul ble ikke
send.t fritt ·til abonnentene). Kontingent kr.
5,-. - I li953: 2.1 numre (DØves Jul ikke fritt
til 'abonne.ntene). Kontingent kr. 5,-. - I 1954
22 numre (antake11g) + nØves Jul fritt tiJ ab
onnente:ne (det ,tl'Or vi nesten helt sikkert). 
Konttng1entkr. 10,-.

I 1949 var det visst ingen Siom syntes at kon
tingenten var urimelig. Da fikk de 9 numre +
jUl'enummer for ·kr. 4,50. Siden den ,gang er al
le a:rbeids,dykttge abonn,enters lØnninger s,teg'et
gjennomsnittlig ca. kr. 25.- pr. uke (?). Pa
pirpri,sen er steget voLdsomt. Sratsprisener ste
get. Redaks}oXlS- og forretningsfØrer -iho:nO'rar,et
er steget, l:tkeså provisjonen tilannonsesamler
ne, mens det er V'anskeHger,e å få tak i annon
ser 'enn før. Pris!en 'fOiT klisje-rframs,tilling er
steget. Porto-ta,kJStenle er gått opp. Det skal be
tales honorar for aritikler til bladet. - Etter

alle disse stigninger skaJ. abonnent·ene få 22
numre (mot 9 i 1949) + antakeli.g Døves Jul
(mot 'I'egn og TwLes julen:r. i 1949) for kr. 10,
(mot 4;50 i' 1949). Sendes »Døves Jul:« fritt til
abonnentene, taper landislforoundet ca. 3.000,
kroner. Fordi juleihe'.ft!et iheter 'I)Øv,es Jul i ste
den 'for Tegn og Tale, blir det også ca. 300,

kroner e'kstra å Ibeta}e i porto.

Va,r d~t noen s,am klalget?

Ders·om »Døv,es Jul« send·es fritt tit abonnen
tene (kr. 2,50 + porto kr. 0,35), :blir prisstig
ningen i abonnementet kr. 2..15 flnr 1954 i vir
·keHgheten. Medandr,e ord vil man få 22 num
re av Tegn og Ta.le kitt tilsendt f>Or kr. 7,15. 
Trekker vi herfra porto-utgif,tene, vil slutt-re
su~tat.et bli at aha-nnentene betaler ca. 20 Øre
for hv·ert nu,mmer ,aV Tegn og Tale de mottiar.

Var det uO'en Som ·klag'ie.t?

Hv:O'rfor ikke bestilLe 10 hefter av »DØves Jul«
- ta dis,s.e med seg og gå en liten spasertur et
t-er middag,en. Man ~ommer hj em igj en en
kort stund etter med lfrisk luf,t i }'ungene og har
tjent 5 kroner til dekui,ng av lwntingentfortJ:ØY
emen.

De som vinkeli,g har vanskelig fnr å klare kon
tingenten for Tegn og Tale, har anledning til
å f'å bladet gratis ti1s,~ndt.

En bØr ellers være oppmerksom på at diet va:r
r·epresentanter .for alle dØ'Ved'·o·renin.gene som
besluttet at '~ontingenten .skulle f!oThØyes, nem-
Hg på landsmøtet i BodØ'. Red.

BREVVEKSLING:

DØv bondejente, u.gift, og som er flink til
gåifdsarroeid og å stelle i fjøset, aLd·er 20-45 år,
bes skri'Ve til meg. Floto" s·om vil bU return.ert;
Øn.&kes.

L.ars Heimda,l, Andebu pr. TØnsb,erg.

G. Block Watne
Trelast - Høvleri - Bygningsartikler

SAN DN ES
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Haugesunds døve fjar fått
FERIEHJEM

Vi 'har ti'dhgere hØrt »rykber« ()<ffi' at Haug.~

sund og Omegns Døv'et'orening har kjØpt ferie
hjem. Men vi har i'kke trodd det va,r sant, for
døveforeningen i Haugesund .er både liten og
ung.

Nå har vi flått et bre'V fr.a formannen i Hau
gesun-d:s-'for.eningen, Tore Skjørestad, som for
teller Ett om ctette. Det .er virkelig sant at fe
riehjemmet finnes. Men Skjør.esa:d forteller
dessverre ikke s'å meget om det, kanskje fordi
han vil vær,e beskj eden.

F.eriehjemmet ligger på Nodland, litt nord
f:nr Føl"deSlf'jord'ens munning, ca. 10 km utenfor
Haugesund. Like ved feriehjemmet liJgtger stok
kestrud;,nannet. Det er Viakker utsikt og 31dgang
til Ørretfisk'e rett u tent-or huset.

Skj Ørestad hoLc1er for det meste til på ferie
hj emmet nå, hvor han driver med maling og
annet. Det har væl'lt stor oppussing, og ferie
hjemmet er nå riktig tri'Velig, men det mangLer
en del mølbier. Inventaret består forelØpig aV
bare et bord og fir'e stoler. KjØkkenet er snaJrrt
helt ferdig, og de har fått gardiner til al,le vin
duene.

Vi er virkelig imponert over Hauge.sunds...;for
ening,en. Den gLr et fint bevis på at også de
små foreningene ,kan ar.beide godt.

Jule- og nyttårs-fjilsener
Vi vil også i år ta inn i Te.gn og Ta1e de van

lige hyggelige jule- og nyttårslhil&ener, fra og til
døve og deres venner, i s;j te nummer før juL

Når en, to, tre eller f,ire pelisoner sender hilsen
for seg selv, koster det kr. 2.-. For hi.Isen fra
flere personer samlet, koster det 50 øre pr. per
ron.

I år må hilsener sendes til redaktøren senest 25.
november.

BREVVEKSLING - TYSKLANJJ.

Vi har mottatt et br:ev :fra en tysk dØ'v heræ.
Han og hans kamerat vH gj erne breV'Veksle me,d
norske dØve herr,er eller dam-er. De toer Wolf
gang Rein:hardt, Braunschweig, Keploerstrasse
5, Tyskland, som er 20 år gammel og snekker.
- Hans-Pe,ter Schulz, Braunschweig, Am Au
gusttore 3, Tyskland, som er 20 år gammel og
skredder. De to kan dessv,erre ikke norsk. De
Ønsker fo,to.

Det vHIe være bra om norske dØve k'unne
komme i forDinde,lse med dØ've i utlandet. Sli'k

brevveksling vil sikkert være morsom. En tysk
norsk ordbok koster ik,ke meget, og de He,ste
kan sikkert klare å brevveksle nokså bra ved
hj'elp aven slik. Det går an å lære språket på
den måten. Gå i gang. KjØp en tysk-norsk og
norsk-tysk Orrdibok (eller lommeparlØr) og skriv
direkte til en av herr·ene.
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BRYLLUP
feires 31. oktalber a,v frk. Elsa Nilsen, Elsfjord,
og hr. Petter Czwart.ek, Polen, begge for tiden
Mysen. Adr. for dagen: O. ~olstad, MJOsen.

40 ARS MESTER-JUBILEUM
Aage Thomsen, som i en åJrrekke har vært

formann for Dansk DøYstummeforb'Und (og
Som var dansk visepresident ved kongressen i
Oslo 1952), kunne 1. september feire 40 års ju
bileum S.QIm mester i sitt fag. Han var bare 23
år gammel da han startet sin egen s,kreclJder
forretning i Fredericia. Da tidene ble vanskeli
ge for skredderne, gikk han Of\Tier til buntmak
erforretning, og Aage TIhomsens buntmaker
ver,ksted er id-rug 'en velkJent og vel anskrevet
virksomhet.

EN UTFORDRI NG
I nr. 12 braikte vi et bilde aven ung herr,e

med navnet Hans-Victor. Han var 4Yz måned
gammel, og ,f,o,reldæne hans, Bj ø.rg og sven
BraatJhen, (hadd'e på 'en utsrpekuLert måte
»smug,let« ih;am inn i Tegn og Tale. - De gle
det seg sikkert svært over at de kl:arte dette,
men nå har de begynt å synes synd på alle de
som ikke kan finne på noen grunn til å presen
ter·e sine barn for hiadets les'8æ. Vi har mot
tatt et bre,v hVOor de skriv,er at de synes de døve
forel1dr,e bØr pre.sentere sine barn i Tegn og Ta
le. Det er jo slik at vi dØ'v,~ oifte fØ'I,e,r oss som
en eneste stor familie, og derfor vil det være
hYlgg,eli,g oode for foroeldrene selv og fm alle
blad'ets lesere som kjenner foreLdrene, om de
nye verdenshougerne kommer i bladet.
Hans-Victors fore1dre synes nok spesielt synd

på undertegnete, for d,~ har startet med å ut
f.ordre und,erte,gnete til å presentere sin datter.
(Hurra!) - Og bHdet skal komme, vær sikk'er
- for det er meget uhØflig å la være å ta imot
en utfordring - ikke s'ant?
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Vi håJper at de som etter hvert blir utfordret
vil være så vennlige å sende bilder tU Te.gn og
Tales redaksjon. Unide.rtelgnete utfordr-3r Rei
dun og Trygv1e Veddeng, Trondheim, til å sen-
de bilde av sin sønn. Red.
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I t Dødsfall t a
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Oleanne Nydal, Vassenden, Jølst-3r, dØde 9.
oktober nær 84 år gammel, og hun ble begra
vet 15. oktober.

Oleanne Nydal hadde bodd og arbeidet på

samme gården siden sin ungdom, og hun var
all sin dag et strevsomt og pliktoppfyllende
menneske. Det er bare gode minner min frue
og j eg har om henne fra an.e de ganger vi var
på besØk hos henne.

Fred med hennes minne. M. L.

Fusk - plagiat

Under landsmØteforhandlingene opplyste en
taler at det var eUlk'elte som hadde fusk,et med
innsendetsle av stoff til bladet. Taleren var
helt sikker på at et par døve har s,kævet av ar
tikler fora andr-e blader og så satt sitt eget navn
under.

Det er opplagt at vi ikke er så begeistret for
såJdant »,forfatterskap«, og vi anbefaloer d.erfor
ikke at noen fusker på denne måten i framtid
en. A sette sitt eg,et mwn under noe andr"e har
skrBvet, selv om en forandrer det litt, ,kalles
plagiat, og det er det samme som tYV1elri av an
dres ideer og arbeid. Vi ber leserne være opp
merksom på dette. Vi vil helst sUppe å oppdage
»tyv.er«. Red.

«Tens» - «Thetis»
Fra en leserinne har vi mottaltt fø,lgende:
Dette i anledening Deres etterlysning av be

tydningen av ordet «Tetis». Dette finnes vir
kelig i vårt leksikon, men staves riktignok
«Thetis». - Thetis var en nereide (lhav-nym
fe), mor til sagnhelt·en Achilles.

J a, så vet vi altså det. Journalisten i BodØ
må tydeligvis ha sittet og tenkt på moren til
sagnhelten AClhilles, i steden for å fØlge med
i forhandlingen,e. For vi er skråsikre på at mo
ren til srugnhelten Acihilles aldri har hatt noe
med Tegn og Tale å gjøre.
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{9.;10 '1)øvelorertirtg.; 75 år.; jubileum

I anledning jubileet er der arrangert flere festlig
heter. Søndag 15. november kl. 17 vises filmen
Mandy på Soria Moria kino. Samme dag kl. 20
blir det festgudstjeneste i De Døves Kirke ved
begge prestene.

Vi gjør oppmerksom på at Oslo kinematografer
har vært så elskverdig imøtekommende at de har
satt opp «Mandy» på Soria Moria kino fra tors
dag 12. november. Alle som har med døve å gjøre
bør se denne filmen.

Og så minner vi om innmeldingsfristen til jubi
leumsfesten. De som ikke har meldt seg før 6.
november til fru Mari Andersen, kan ikke regne
med å bli med.

R. H.

Bonden, sønnen og eslet
En bonde og sønnen hans dro til byen med et

,esel som de ville selge. Da de hadde kommet et
stykke på ve:i, møtte d-e en fJokk unge j.ent,er som
ga seg til å stirre og le.

- Nei, se d·en dumme ,bonden! sa de; d,er har
han et ,esel å ri på, og lik'eNd tnasker han lan.de
veien!

Det er i grunnen sant, tenkte bonden. Han
stans-et; eslet og lot gutten settJe seg opp på det. Et
stykke lenger fram møtte de noen gamle folk.

- God dag! sa gutten.
- God dag! sa de gamle og så alvo.n1ig på ham.

- Du skulle stige av C1S1e>t, du som har unge,
friske ben, og'i steden la din far sitte p-å ,eslet og
hvile s:ine trette ben.

Og gutten glikk ned og ba sin far SJette seg opp.
Men om litt møtte de noen koner. Diss,e slo hen
dene s,ammen og $Inakket seg i mdlom.

- Nei, skulle du ha $lent på maken! sa de. DeT
rir den store, sterke karen og lar den stakkars
guttung-en traske baketter!

Da bond-en hørte dette, løftet han sønnen opp
til seg, og c1e red sammen til de møtte -en gammel
frøken som ropte:

- Sri,g av eslet! Det ,er langt bedre at to så
spreke kar,er som c1ere bær·er det stakken dyret
enn at eslet skal bær.e d,ere!

Bonden og gutten bant benene på eslet fast tiJ
en staur, la stauren ov·er skuldrene og str-evde av
sted med det. Men da d·e kom på broen som førte
inn til byen, svimlet folk sammen og skremte es.].et
så det slet seg løs og Slprang rett ut i elven. Fa-r
og sønn rok snarv.ei,en hjem.

Det er ikke lett å gjøre aUe folk tilfreds.
(Ett,er Æsop)



':Døve6 9clretMverclel'l::,

Mere fra Bryssel
Arrangørene (Belgia) stHte med en kjempe

tropp, antakelig alt d,e hadde av aktive. Hvor
ble det av minste-'kravene for deltakelse? Bel
gierne brydde seg sikkert ikke om dem i hvert
fall. Kjempe-troppen tok 2 gu:I1medaljer, i bas
ketball og tennis for damer.

FOTO-FORBUD?
Vi hadde gledet oss til å få en rekke gode bil

der fra BrysseJ. Spesielt tenkte vi at Olav Vik
ville ta mange mester-bilder _- men v'i ble
skuffet. Olav Vik forteller at det nesten var
umulig å få fotograJfert noe på banen. Han ble
sta.d:i,g jaget ~ekk. De,t lot til at arrangØ>rene
ville ha eneretten tH fotografering. - Vår mis
tanke er blitt styrket nå. Det belgiske dØve
sportsblad er nettopp kommet, og det el' en
rekke gode bUder i det fra lekene, bl. a. av BeJ:
gtt Rafos,s i hØ,ydespraUtg. Vi har skrevet dit
for å få låne noen aN bildene. Hvis det,te ikke
går, har vi lov å bli nokså rasende.

l siste nr. av dansk «Døvebladet» blir det og
så klaget over at det ikke var muJig å få noen
bilder fra le>kene.

«OLYMPIA-REKORDER»
l fØlge den internasjonale olympiak'Omite

(altSå for hørende) er det ikke -tiUatt å bruke
benevneLs,en «Olympi'ade» Om lekene i Bryssel.
Likevel er det mange som gjør det, og arran
gørene melder om at det ble satt «Olympia»
rekord for døve i disse ø'velsene: 1500 m, 5000
m, 10000 m, 110 m hekk, tresteg, stavsprang og
spydkast for herr'er. Lengdesprang, kulestøt
(Bergit Rafoss) og diskoskast for herr.er. 100
m fri, 400 m fri, 1500 m fri, 100 m rygg, 4 x
100 m og 3 x 100 m svømn:ing for herrer. 100 m
fri, 200 m fri, 100 m rygg, 4 x 50 m og 3 x 50 m
svØmning for damer.

V:IDR:DBNS-REKORDER:
Tresteg: Heikkila, Finnland, 13.84 m.
DisklOS, damer: Gula, Tysk,land, 29,42 m.
1500 m frisvØmning, herrer: Zacohei, Italia,

23.3'6.2 min.
100 m ryggsy·ømning, herrer: Grosse, Tysk

land, 1,21.3 min.
4 x 100 m lags1v'Ømning, her,rer: Tyskland

4.48.9 min.

3 x 100 m laogsvØmning, herrer: Danmark
3.59.3 min.

100 m fri'SVØmnmg, damer: Seliger, TySk
land, 1.17.6 min.

200 m fris,vØmntng, d:amer: Seliger, Tysk
'land, 2.59 min.

100 m ryggsvØmning, damer: SeJiJger, Tys'k
land, 1.30,5 min.

4 x 50 m lagsvømning, damer: Tyskland,
2,32,5 mIn.

3 x 50 m Lagsvømning, damer: Tyskland,
2,05,1 mtn.

Kåre Smedsgård (i mørk treningsoverall) mottar sin medalje etter
5000 m røpet i BrysseL

FOTBALL....RESULTATENE:

Holland-8aar 5-1 (5-0 etter 1. omgang).
Sv,erige-Tyskland 2-1 (O-O)

Fmnkrtke~S.torbritanniaO-O (O-O)

. (Frankr'i'keglikk videre på grunn av 9 mot 2
cornere?!)
Holland-Itaha 0-5 (0-3)
Sverige-Jugoslavia 0-3 (0-2)
BeIgia-Østerrike 1-0 (O-O)

Frankrike-ItaHa 0-4 (0-2)
JThgoslavQa-Belgia 5-2 (3-0)
8torbritannia---<HoHand 9-0 (5-0)
Sverilge-0sterri-ke 3-1 (l-O)

Storbritannia-8v,erige 3-2 (2-0)
Belgia---<Frankrike 3-1 (l-l)

FINALE:
J'ugoslavia-HaUa 2-1 (etter ekstraomg.)

SVØMNING:

Helge KjØUeberg ble utsLått i forsøket på 100
m rygg, hv;or han ble nr. 4 på 1.34 min. Han
var også UJheldig som kom i det o'V,erlegent ster
keste forsØkSJheatet. K}Ølleberg haodde hatt in
f.luensa kOllt tid fø:r han reiste til Bryssel.
Han deJtok også (for moro s,kyld?) i 1500 m fri
svØmning, h'V'OT han også ble nr. 4 i forsØket,
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men på god ,tid. Hans tid ble 26.30 min., som
er bedre enn den norske døverekO'rd (hvis d,~t

stemmer som han sier).

CISS~ kongress
Det internaJSjonale døv:eidrettsJO'11'bund, C. I.

S. S., avholdt sIn syvende 'kongress i BrY5sel 19.

august. Sammendrag av vedtaken'3:
1. AustraUa og Saar ble opptatt som nye

medlemmer av forbundet.

2., Som takk for tjenester de har ytt for den
internasjonale dø~eidretten, ble det besluttet
å tildele:

a) C. L S. S.' gullmedalje til J. P. Nielsen,
Danmark, som gjennom mange år har vært
2. visepresident i C.l.S.S. og sto som hoved
ansvarlig for arrangementet av VI. V,erdens
idrettsstevne for døve i 1949

b) C.l.S.S.' sØlvmedalje tn fru H. Prochazka,
president i det ø,st,~rrd.'ks'ke dø've'Ldre,ttsfor,bund
og president i arrangementskomiteen for de

før,ste vinterLdrettsleker for døve.
c) C.l.S.S.' bronsjemedalje til fru R. Bums,
USA, president i det amerikanske friidretts
forbund for døve.
til H. Siepman, president i det tyske dØv,e
idrett:s:f,orlbund og hovedansvarlig for arran
gementet av Ill. Verdensidr·ettsstevne for
·dØve,. som ble arrangert i 1931.

til Norges DØves Idmt·tslf.ol'lbund, arrangør aV
m. Vinteridr,ettsleker for dørve 1953.

3. Etter de siste valgene i C.l.S.S., fikk ekse
kutiv-),Wmiteen (arbeid:s:utvalget) følgende

sammensetning: President, O. Ryden, Sverig,e
- 1. visepresident, J. P. Nielsen, Danmark 
2. vi,sepresident, L. G. Dronckers, Holland
generalsekretær og kasserer, A. Dresse, Belgia
- Rådgivende medl,emmer: O. Dalhlgr'~D (Sve
rige), C. Beretta~Piccoli (Sveits), U. Lehtimaki
(Finnland) og D. Vulwtic (Jugo:s.lavia).

4. Medlemslandene utnevnte enstemmig E.
Ruibens-Aleais til ærespresident, som et tegn
på den tak.knemlig'het man fØler for den· inn
sat,s han har gjoort for den internasjonale dØ
veidretten. Han har en stor del av æren for at
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de døves internasjonale leker er blitt virkelig
gjort og for at C.LS.S. er blitt stiftet. Han har
uav'br,utt sittet som presidEmt i forbundet siden
1924.

5. De Ill. Internasjonale Vinteridrettsleker
for døve vil finne sted -i Oberammer-gau, Tysk-
land, i 1955. .

6. Med 16. mot 11 stemmer ble Italia valgt til
arrangør av VIII. Verdensidrettsstevne for dØ
ve i 1957. De 11 stemte for Jugosla;via.

Trondhehn

Det gj enstår nå bare litt innredningsanbeid
før badstua på Granlyer ferdig, og mim håper
å bli ferdig med dette i sIut,ten a,V måneden, 
sli.k at klUlbbens 45 års jubileum kan hoIdes i
foribindeJ,se m·ed· innvielse på hy·tta.
Det har foregått en del ommø'blering i idr-etts

lagets styre. Under Otnæs' sykdom ·er varMoT
mannen, Halvdan Westavik, rykket opp som
formann. Videre er Torstein Simonsen blitt
valgt som sekretær.

Vinterlek-filInen

ble som kjent opptatt i farger, og d'3tte viste
seg å være uhel:dig. Det hele ble for mØrkt. Nå
har man visstnok laget den om til s'vartjhvitt,
og filmen sende,s nå rundt i landet til fram
visning, først til Stavanger. Forbundet håip'3r
(selvføJ.geHg) at så mange sam muUg går og
ser denne filmen. Vi kan heller ikke tro at det
er noen som ikke vil se den.

Bergens-fotball
Sandviken-Døve 7-2

Sandviken ihar spilt et år i 1. divisjon, og vi har
denfor bare en gang tidligere spih mot dette laget.
Den gang tapte vi 10-0. Vi håpet denne gang at
vi skulle oppnå et bedr·e resultat. Kampen gikk 31.
3!ugust.

Vi hadde denne gang forandret nokså meget på
løperrekken. Vi hadde fått inn Kjell Haaland og
Johannes Samuelsen. Og denne gang 'åpnet Døve
u~nsasjonelt. Etter ca. 10 min. fikk Døve et nokså
uofarlig oppløp. Sandvikens målmann rykket ut for
å redde, men Johs. Samuels·en fikk forstyrret ham
så ballen gikk til Erling Eriks,en, som sto helt .u
dekket, og denne satte rolig ballen i mål Døve le
det! Ca. 5 min. etter ble Døve tildelt hjørnespark.
Erling Eriksen la baUen nydelig opp foran mål, og
der spratt Kjell Haaland opp og nikket ballen i
nettet. Døve ledet 2-0 mot Sandviken, som bare
hadde slupp·et inn 1 mål i løpet av 4 kamper!



Dessverre, Døve fikk nok større sjo-klk enn Sand
viken. Ved pause Jedet Sandviken 3-2. DisiSe 3
målene burde alle vært reddet. Det første skyldtes
at målmannen ble helt blendet av solen, og de tO
andre var grove bommer i vårt forsvar.

I annen omgang lå Sandviken jevnt over, men
Døve hadde også en del store sjanser. En gang ble
ballen satt over fra ca. 2 meters hold. Sandviken
fikk 4 mål i denne omgangen, ett på straHes.park.
Dommeren var dår-lig. På Døves lag var det ingen
som spilte helt godt, men vi merket for en gangs
skyld liv i løperrek'ken, hvor Kjell Haaland var
·en god forsterkning. - Etter kampen var det man
ge som mente at iDøye kunne vunnet, dersom man
hadde spilt »s.ekke-lorsvar« etter led·els.en 2-0, 
men det er en annen sak.

17
\

- Vi var enige om at «Døve') viste stor framgang. -

Frøya-Døve 5--1
Kampen ble spilt 10. september, og den var vår

siste seriekamp d·enne høst. - Etter 10 minutter
tok Frøya ledelsen, da vår målmann ventet for
lenge med å rykke >ut. Men kort etter utlignet Dø
ve ved Kjell Haaland. Han fikk et pent fremlegg,
smatt foribi senterhalfen: og scor,et lett. Dette var
et skole-eksempel på hvor enkelt det kan være å
la.ge mål. - Gleden ble likevel ikke av lang va
rigiliet. Frøya preiSSet hardt. Deres angrepsspillere
skiftet stadig plass, så oppdekkingen ble meg·et
vanskelig. Frøya ledet 3-1 ved pause, alle 3 mål
ene var meget heldige, men resultatet var nok like
vel rettferdig.

I annen omgang kom iDøve sterkere, men det var
Frøya som fikk målene, ett v-ed sleivspark aven av
vår,e backs, og det andre ved en merkelig oppfinn
somhet av venstre back og venstre half. Disse to

ble stående og levere ballen til hverandre, 6 ganger
gikk baUen fram og tilbake mellom d~m, men 7.
gang ble den tatt aven Frøyaspiller, som løp rett
i mål med den. 2. omgang ble eUe·rs jevn. «Døve»
hadde mange gode mål-sjanser. Kjell HaaJand spil
te friskt i løperrekken, og Erling Eriksen hadd·e

mang·e gode skudd i 2. omgang, men de gikk som
regel rett på målmannen. Per Hauklien spilte pent
som vanlig. Forsvaret spiJte jevnt bra, men må·l
mannen vår hadde en uheldig dag.

OSlo-Bergen 2-2
Denne kampen hadde bergenserne leng'3 sett

fram til, og det var stor glede da det var klar't
for den. Litt leit var det jo at kampen måtte
spilles en sØndrug formiddag, men vi tok dert li
kevel med godt humør. Held1gviis kunne vi og
så sende vårt beste lag, men det var sØrgelig at
noen a'V spiUerne måtte reise på sitteplass. Vår
heiagj eng sviktet forferdelig. Til å begynne
med var delt tale om at det viUe bli ca. 50 per
s,oner med på turen, men ved avreisen oppdag
et vi at tallet v'ar sunket til 1 - en eneste per
son.

På Østbanen ble vi hjerteUg mo,tta;tt av her
ren.e HeJge Martinsen og Alf Olsen. Det så ut
til at de hadde tatt fridag til ære for oss. Det
var selvfølgelig s'tor ny-s.gjerrigihet hlant oss et
ter å få vite hvoof kampen skulle gå, grus_ eller
grasbane, Oslos lag.oppstiHing osv. Det viste
seg at kampen skulle spilles på grashane. Det
te satte nok b,ergensernes sj anser en del tilba
ke, for det kreves nokså meget annerledes spH
lesettpiå gras enn på grus, og bergenserne had
de bare spilt på grus,bane tidligere, mens Oslo
bare spiller på gras. Oslouaget skplle samme
dags ettermiddag spille en seriekamp mot et
hØren.de lag, så Vi kunne få anledning til å stu
dere laget litt, Og dette var vi glad'3 for. Hel
digvis kunne vi og,så få myke oss opp litt på
banen ved midda.g.s,tider.

Ved middags,tider dro vi altså til Ekeb·::;rg for
å trene litt. Det var strå:lende solskinn, så flere
a.'V våre spillere ble fristet til å ta soLbad under
treningen. Ekeberg er et flott treningsanlegg.
Mange baner tett i tett med flyttbare mål. Et
slikt anlegg burde B2rgen ha, men det er vel
spørsmål om det finnes en så stor flate på hele
Vestlandet. Jo, på F\l,esland kanskje - men der
holder de dessverre På å bygge flyplass i sted
en>for fotbalLbaner.

Etter at vi bergens,ere hadde svettet en god
stund, lØp vi til garderoben for å ta OLSS et t~.
Men der viste det seg at det bare fant·3'S kaldt
vann. Så kunne vi sna;kke om at selv om det er
dårlig med baner i Bergen, så er det i hvert fall
varmt vann der.

(Forts. og bilder av lagene i neste nr.)
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Drikk Aarsæthers Medisintran

Brøclr. Aarsæther A.s
Ålesund

Borgund Sparebank
Ålesund

Formue og fonds kr. 1,75 mill.
Forvaltningskapital ,,33,5 "

Lier Sparebank
Opprettet 1844

DRAMMEN

Forvaltningskapital kr. 21978643.00

Formue « 1 045 432.00

Alm. bankforretninger - Inkasso

Sikkerhetsbokser

A.s Norsk Fjærfabrik
F;rer- Dun
G6teborggt. 33. Tlf. 370106

VING

A.s Songe Træsliperi

Træsliperi - Sagbruk

Songe p. å.

Kristia.n Hillesta.d

Kolonial· Cjlassmagasin

HOLMESTRAND

Holmestrand & Oplands
Aktiebank

Opprettet 1895

SKOFABRIKK
Moss

J. M. Johansen A.s

STAMSUND

Tubefabrikken Å.s
SEM ST. - Telefoner 246 - 78

Salgskontor: Kirkegaten 12 - Oslo
Telefoner: 421539 - 333288

Saltens Bilruter A.s - Bodø
Telef.: Ekspedisjon 22009 - 21735
Disponent 22229

Trafikerer strekningen Lønsdal-Narvik i

Nord-Norge-bussen, samt i Saltendistriktet



Glommens mek. Verksted A.s
Etablert 1898

fredrikstad

Fotograf Lud-wigsen
Tlf. 1031 . LARVI K

Alt i FOTO

Brdr. Andersen & Krussand
Verktøimaskinfabrik A.s
Telefon 3970 - 4070

DRAM~lEN

Sigurd J. Fagernes
Telefon 1944 • Halden
Gravmonumenter i fineste utførelse.

Tegning og overslag gratis på
forlangende.

Forlang dette merke

ved kjøp av

korsettartikler,

kjoler, forklær etc.

ALBERT BØE
Etabl. 1886 . En gros og en detalj.
Jern, jernvarer, malervarer, bygnings.
artikler, støpegods, rør, kraner, pum·
per, sagbruksrekv., sportsartikler, lino
leum, tapeter.
LARVIK

M. Foss
H andelsgarlneri

Høvik

Harry Bråthen
Entreprenør

Ingeniør - Murmester - Tømmermester

Industribygg - Boligbygg - Anlegg

Nygaten 41 - Strømmen

Tlf. 855

Karlshusbund Bruk A.s

Telefoner: Råde 158

Fredrikstad 5316

Høvellasl - Skurlasl

Kasser

Harald Stange & Co. Als
Oslo

Skibsrederi • Assuranse

Magnus Konov & Co.
Arbiensgt. 4 - Oslo

Telefon 429926

Aktieselskapet Alpha, Moss

Passasjer- og bilferjer
ca. hver lime fra
MOSS-HORTEN

alle dager i liden 2-5-2·17 7953

Godsruter Oslo-Fredrikstad og
Sarpsborg



Privatbanken i Sandefjord A.s

Sandefjord

Afs Strø:m.:m.ens Vverksted

Elektrostålverk

Jernbanevognfabrikk

Automobilfabrikk

Nordisk Transport
& Spedition Å.S

Rådhusgt. 11 -- Oslo
Tlf. 41 32 56 - 41 3569
Tlf. 412274 - 412544

Internasjonale Transporter
Fortolling - Lagring
Spedisjon

Konfektionsfabriken

Norge .A.s KO - PA - NO

Kåper & Drakter ~ Sport

DRAMMEN

Aktieselskapet

Kvedfjord Sildolje

& Kraftforfabrik

Telegramadresse «Sildoljefabrik»

BORKENES

Dra:m.:m.ens

Handelsbank Å.s

Opprettet 1898

A.s Framnæs Mek. Værkstecl
Skipsbyggeri og mek. verksted

Telegramadresse: «Værkstedet»

SANDEFJORD

Døves Trykkeri A.s Bergen


