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Forb~ndet og foreningene

De døves foreningsliv har i de
siste år hatt en betydelig framgang
- og våre foreninger er kommet
inn i faste organisasjonsmessige
former. Takket være den støtte
forbundet har ytet, har der vært
liv og rørighet i foreningene og
mange oppgaver er blitt gjennom
ført med direkte eller indirekte
bistand fra forbundet.

Jeg har hatt inntrykk av at
foreningene har satt stor pris på
denne hjelpen og den har da også
,skapt arbeidsglede og virksomhet
på mange feriehj em som før ikke
så noen utvei til forandringer grun
net økonomiske bekymringer. Det
har vært gledelig å se at fore
ningene har satt mye inn på å
holde forbindelsen med forbundet
vedlike.Det er nemlig uendelig vik
tig for begge parter at kontakten
er iorden, for dermed vil man føle
at man gjensidig setter pris på
hverandres arbeid, hvilket igjen
vil gi partene økt arbeidsglede.

Forbundssekretæren kom i sitt
nyttårsintervju inn på problemet
reisesekretær og ønskeligheten av
at forbundet en eller to ganger
årlig kunne besøke foreningene
landet rundt, og at saken hadde
vært drøftet i forbundsstyret gjen
tagne ganger uten at man hadde
funnet noen ·løsning på spørs
målet. Jeg er enig i at det er viktig
for forbundet å besøke forenin
gene, og uten tvil i at ansettelsen
aven reisesekretær ville være det
beste. Men å ansette en reisesekre

tær er ingen billig affære, og jeg
tror ikke at forbundet idag kan ta
et så stort økonomisk løft, uten
at det går utover forbundets arbeid
i form aven anstrengt økonomi.

At fqrbundssekretæren tar på
seg dette arbeid vil jeg heller ikke
anbefale, for det er ingen hemme
lighet at forbundssekretæren er
overlesset med arbeid, og skulle
man sende ham ut på disse lange
reiser ville det være å trekke for

store veksler på hans arbeidskraft,
og det ville hverken forbundet
eller vi være tjent med!

Etter min mening er det bare
en mulighet for forbundet å kom
me i kontakt med sine foreninger
og avlegge dem et besøk fra tid til
annen, og det er å benytte seg av
forbundsstyremedlemmene. Som
man vet består forbundsstyret av
rep-resentanter fra de forskjellige
landsdeler og jeg mener at hver
av dem, på forbundets vegne kan
reise rundt og holde foredrag i fore
ningene i den landsdel de selv re
presenterer, og så sende arbeids
utvalget en redegjørelse om sine
besøk i foreningene. På den måten
vil forbundet til enhver tid være
i kontakt med sine foreninger.

Jeg mener dette er en midlerti
dig løsning på spørsmålet, i hvert
fall inntil forbundet ser seg istand
til å realisere sine planer om an
settelse aven reisesekretær.

Red.
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sammen,
av stand til å tale. Legen må selv
bedømme pasientens almene til
stand uten å høre hva denne har å

Du syntes kanskje det er tungt
at du skal leve sammen med dem
som ikke elsker Gud. Men har du
ikke også tenkt på, at det er en
nåde av Gud, at du får leve blant
dem som ikke kj enner ham? Har
du ikke tenkt på at han har satt
deg på ditt sted, for at du skulle
bli til velsignelse, for at du ved
ditt liv skulle hjelpe dem som ikke
kjenner Gud, til å søke Gud. Hold
derfor opp å klage. Begynn å
tenke på at du er kalt til å være
Guds medarbeider, og søk så dag
lig kraft hos Gud, så du kan gjøre
din gjerning. Om du føler deg svak
og uduelig så har Gud kraft og
dyktighet å skjenke deg, når du
bare vil ta imot. Men dyktighet
får vi ikke ved å klynke og klage,
men ved å takke Gud, fordi han
har tatt oss til nåde, og fordi han
vil bruke oss i sin gjerning.

Vi har nok vanskelig for å forstå
hvordan vi kan bli til velsignelse,
men Jesus har sagt: at når vi blir
i ham, så skal der av vårt liv flyte
levende vannstrømme. Skal vi ikke
da stole på Gud og stole på den
Herre Jesus? Og om vi ikke får se
noen frukt av vårt liv, mens vi er
her på jorden, så skal vi, såsant vi
lever i Jesu samfunn, engang der
oppe hos ham få erfare at vi ikke
har levet forgjeves.

Gud har satt oss sammen med
dem som ikke kjenner ham, for at
vi skal bli dem til velsignelse. Han
har sikkert også gjort det for at
det skal bli oss til velsignelse. Han
har gjort det fordi det er nødven
dig for vår framgang i helliggjørel
se. Vi trengte til å bli satt på en
prøve, for at vi kunne lære bedre
å se vår egen udyktighet, og så
drives til å søke den dyktighet som
er av Gud. At vi bodde blant dem
som ikke kjente Gud, lærte ikke
det oss til å arbeide på vår salig
gjøreIse med frykt og beven, og
tj ente det ikke til å minne oss om,
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at vår hjem ikke var her på jorden,
men oppe hos Gud? Jo, det hjalp
oss så at vi ikke sovnet inn, det
hjalp oss så vi ikke glemte å våke

og be.
Gud har gjort alle ting vel. Det

er av nåde han har satt oss blant
de mennesker som vi daglig ferdes
iblant. La oss så bruke også denne
nåde, slik at den blir til velsignelse
for 'oss og for andre.

Kjære Herre Gud! Du gjør alle
ting vel! Vi takker deg for all nåde.

Amen.
Conr. Svendsen.

Et vellykket
eksperiment

Blir munnavlesning obligatorisk
ved sykehusene?

Jeg fikk lyst til å fortelle bladets
lesere en liten historie som kanskje
er den første i sitt slag. Men jeg
er dessverre ikke kompetent til å
avgjøre om dette forsøket kommer
noen døve til del.

Det blir vel engang slik at de
som er ansatt i etaten bør gå et
kurs i munnavIesing. Vi døve her i
Trondheim har en god venn i herr
Ottesen, som er formann for blod
giversentralen. Flere døve er blod
givere og noen er med i Røde Kors
Hjelpekorps, som de finner interes
se i. Herr. Ottesen er en mann med
mange jern i ilden. Han vet ikke
det beste han kan få gjort for sine
medmennesker. I sin omgang med
legene får han innblikk i de mange
vanskeligheter en lege har å kjem
pe med.

En dag får han høre om en pasi
ent som er angrepet av poliomye
litt med påfølgende lammelse i
åndedrettsorganene og armene. I
en slik situasjon er pasienten ute

Sl.

I samværet med døve har Otte
sen bitt seg merke i hvor flinke de
døve er i munnavIesing. Så kom
han på en lys ide - hvorfor ikke
prøve å bruke noen døve som binde
ledd mellom lege og patient? Med
sin ukuelige tro på at noen av oss
døve kan være til nytte for sam
funnet, la han saken fram for
legene ved sentralsykehuset. Re
sultatet ble at de lovet å gjøre et
forsøk.

Så en dag før jul får min bror
Harald og jeg beskjed om å møte
på sykehuset. Det var et spennende
øyeblikk for oss da vi var på vei til
forsøket. Vi møtte Ottesen, og han
var vel en smule nervøs. Ville
ideen lykkes?

Så kom legen. (overlegen var
forhindret fra å være tilstede). I
hvite frakker ble vi ført over til
den sykes rom. Det var et trist syn
som møtte oss. En ung mann lå
der hjelpeløs, han kunne hverken
puste eller bevege hodet og armene.
Et surstoffapparat festet til et hull
i halsen hjalp ham til å puste.

Mens legen gjorde forberedelser
til forsøket, merket jeg at pasien
ten ville meddele legen noe som den
ne anstrengte seg for å forstå. Før
jeg fikk sukk for meg hadde jeg
sagt til legen hva pasienten ønsket.
Et øyebhkk stirret legen vantro på
meg. Var det mulig at jeg hadde
forstått pasienten? Jo, det var
ikke til å ta feil av. Legen snudde
hodet til pasienten så han kunne
se rett på meg. Så ble vi stilt 10
spørsmål av forskjellig art, 'som
ble besvart omgående. Det er vel
unødvendig å si hvor imponert
både lege og søstre var over det
vellykte eksperimentet. Ottesen
strålte som en sol. Min bror og jeg
talte tilslutt litt med den unge
mannen. Vi var begge glade for å
kunne få lov til å hjelpe. Det skal
bli gjort flere forsøk senere. Kan-



Skredderfaget

Med disse 4 verksteder vil yrkes
undervisningen for døve gutter
dekke en stor sektor av det norske
arbeidsliv, og en har grunn til å
være meget tilfreds med utviklin
gen, og takknemlig mot dem som
har gjort denne utvikling mulig.

Allerede for lenge siden satte en
seg i forbindelse med Y rkesopp
læringsrådet for håndverk og indu
stri i Oslo. Rådet vil være behjelpe-

foreslått, og samtidig sendt søknad
om, bevilgning til lærer i jern- og
metall, til husleie og til utstyr for
verkstedet. Dette gikk ikke gjen
nom. For budsjettåret 1955/56 ble
bevilgningen foreslått igjen, og
som nevnt med det gledelige resul
tat at bevilgningen er tatt med i
Stortingspropisosjon nr. l, 1955.
Til utstyr for verkstedet er det
bevilget ca. 50000 kr. og så kom·
mer utgiftene til husleie, brensel,
lønner og materialer. Det blir ca.
20000 kr. pr. år.

Dette viser at myndighetene ser
behovet for en videre utbygging
av yrkesopplæringen også for døve.

Går det, som vi håper, har yrkes
skolen i Bergen fra høsten 1955 4
verksteder med en kapasitet på 30
til 32 elever. Når en så regner med
plassering av enkelte i andre grup
per, er en kommet. langt på vei.

l. Snekkerverkstedet som gir
opplæring med tanke på mø
belsnekkeryrket, møbelindu
strien og trevareindustrien.

Il. Skredderverkstedet som gir
opplæring med tanke på skred
deryrket og konfeksjonsindu
strien.

Ill. Skomakerverkstedet som gir
opplæring med tanke på sko
makeryrket og skotøyindu
strien.

IV. Jern- og metallverkstedet som
gir opplæring for de mange
grener innen jern- og metall
industrien.

I sin redaksjonsartikkel i Tegn
og Tale nr. 2 1955 kommer redak
tøren inn på tendensen til ledighet
i skredderfaget, og nevner så jern
og metallindustrien som arbeids
felt for døve.

Redaktøren peker her på det
problem jeg alltid har hatt i tank
kene: å spre de døve over flere
grener i arbeidslivet. Som det nå
har vært, med de 3 verksteder, er
det blitt utdannet alt for mange
skreddere og snekkere. De få som
er blitt plassert i arbeidslivet i
byen monner så lite.

Nå ser det ut til at vi skal kom
me et godt skritt videre, og nettopp
på det felt redaktøren berører i sin
artikkel.

I proposisjonen for 1955/56 er
det ført opp bevilgning til lærer i
jern- og metallarbeide, til husleie
og til utstyr av verkstedet. Dette
er ikke kommet plutselig. Det var
jern- og metallverksted og skred
derverksted den opprinnelige .. pla,
nen for yrkesskolen regnet med.
Men bevilgningene og lokalene sat
te en stopper for jern- og metall
verkstedet. -Det ble snekkerverk
sted i stedet.

Senere har jeg hele tiden vært
oppmerksom på at et verksted for
undervisning i jern- og metall
arbeide måtte komme, da det
åpner adgangen til en mengde
yrkesgrupper..Elevtilgangen var
imidlertid noen år så liten at jeg
fant en måtte vente til en kunne
underbygge søknaden med et reelt
behov for plasser. Så meget mer
som en i mellomtiden har fittt be
vilgning til skomakerlærer.

Da budsjettforslaget for 1954/55
ble satt opp høsten 1953, ble der

skje andre døve også kommer til
å tre støttende til i lignende situa
sjoner.

Reidun

•
I faresonen? lig med å planlegge undervisningen

og med å utstyre ve~kstedet.

Ved jern- og metallavdelingen
ved Bergens Yrkesskoler fikk en
en god orientering om maskiner og
utstyr, verkstedsplass og hånd
verktøy. Interessen for vårt nye
verksted var gledelig, og alle ville
gjøre sitt med råd og dåd.

Samarbeidet med tidligere styr
er av verkstedskoIen ved Bergens
Mekaniske Verksteder A.s er me
get positivt. Skolen er for tiden
ikke i drift. Planer, arbeidsgang og
arbeidsinstruksjoner ved denne
skolen ble grundig gjennomgått,
og viste en aldeles ypperlig under
visning som tok sikte på å utvikle
elevenes selvstendighet i arbeidet,
og som krevet presisjon og tempo.

Så vidt jeg, som ikke fagmann,
kan forstå, må dette arbeidet
kunne bli ualminnelig interessant
og gi arbeidsglede og tilfredshet.

Vel, så langt er alt godt. Men så
kommer spørsmålet om det det i
Bergen by finnes et passende verk
stedslokale. Undersøkelsene hittil
har ikke gitt positivt resultat.
Skolen burde hatt alle sine verk·
steder i det store nye Industri
bygget, men det ble dessverre for
dyrt. F. t. har en på hånden lokaler
i et nybygg på Laksevåg. Dette
alternativer ikke ideelt, fordi det
er 2 atskilte sektorer hver på 50
kvm.

Vi håper imidlertid at de mange
instanser som er satt i sving vil
utvirke at vi får lokale som er
høvelig.

Bergen i januar 1955.
Toralf Eng.

Johannes Rekkedal som er gart
ner og arbeider for Oslo kommune
i Sogn Hageby, har fått førerkort
for bil. En Citroen folkevogn går
nå daglig mellom hjemstedet Kløf
ta og Oslo. Så nå behøver han og
kona ikke føle seg isolert. De kan
når som helst ta en tripp til fore
ningen i Oslo.
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7Vun lo-k med
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Gjennom sin dyktighet i veving har
Svanaug Bang gjort god norsk vev
kunst kjent og populær over hele
Canada, samtidig som hun har gjort
en stor sosial innsats ved å utdanne
kull etter kull av døve piker til dyk
tige veversker. "Det har vært en
morsom og rik tid", sier fru Bang.

"Men den største opplevelsen jeg
har hatt, var da jeg fikk vise kron
prinsesse Martha veveriet mitt".

Ved Irma Dinkla.

I den norske kolonien i Montreal
i Canada, er det en kvinne som
kanskje mer enn noen har bidradd
til at nordmenn står så høyt i kurs
i dette kosmopolitiske landet.

Det er den norskfødte fru Svan
aug Bang.

Fru Bang er hele drivkraften bak
det berømte MacKay Homeeraft
Studio som har sine lokaler i Vic
toria Street, midt i Montreals for
retningstrøk. Det er gjennom hen
nes initiativ og arbeidskraft at de
døve nå eier hele bygget, det er
også hun som har skapt den yrende
virksomheten som foregår inne i de
lyse, vakre lokalene hvor en finner
de døve ivrig opptatt med å veve
farverike stoffer som siden blir
sydd til slips, skjorter, skjerf, jak
ker og mange andre nyttige og
vakre ting.

Svanaug Bang er en livlig og
meget ung seksogfemti-åring. Hun
har vært bosatt i Canada i mange

år nå. "Men j eg er og blir Oslo
dame", sier hun. "Det var på indu
striskolen i Oslo jeg fikk min beste
undervisning, og det har j eg ofte
vært glad for, kan De tro."

"Hvordan kom de på den tanken
å begynne å veve?"

"Det falt helt naturlig, for min
mor vevet bestandig - hun hadde
alltid en vevstol i flittig bruk."
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Så det var nok også naturlig
at vevstolen ble med til Canada da
fru Bang og hennes mann emi
grerte. Men lite ante noen den
gangen hvilken rolle denne norske
vevstolen skulle komme til å spille
både for Svanaug Bang og andre.

J eg sitter sammen med fru Bang
i MacKay Homeeraft Studio. Det
er sikkert ikke ofte hun har tid til
å prate om seg selv, men når det
gjelder vevsaken og de døve - da
har hun alltid tid.

"Det er underlig som det kan gå"
sier hun tankefullt, "at det skulle
komme så mye rart ut av denne
hobbyen. Men det var nok tilfellet
som spilte inn, som det så ofte gjør
her i livet."

"Begynn med begynnelsen....."
"Ja, det var i 1932 - midt i de

dårlige tidene med all arbeidsløs
heten. Min mann var også arbeids
ledig. Akkurat det året fikk den
kanadiske husflidsforening et stør
re statstilskudd og bestemte seg
for å utvide virksomheten. Jeg ble
spurt om å undervise i veving - et
tilbud jeg naturligvis mottok med
begeistring."

"Og så gikk De i gang?"
"Ikke med en gang. Først reiste

jeg hjem til Norge for å ta et spesi
alkurs i nytteveving. Da jeg var
ferdig med det, følte jeg meg først
til å ta fatt på mitt nye arbeid".

J eg vil ikke spørre fru Bang om
hvordan det gikk siden - hun vil
nok ikke fortelle det vi ønsker å
høre, nemlig at fra den dagen be
gynte norsk veving å få innpass i
hjemmene rundt omkring i Canada
Både vevene og renningene ble
innført fra Norge. "Så atmosfæren
i vevstuene kunne ikke blitt mer
norsk den," ler fru Bang når vi
minner henne på den tiden.

Norsk kunstvev vant etter hvert

stor anerkjennelse gjennom fru
Bangs arbeider, som ble sendt på
utstillinger rundt om i landet. Og
hun fikk både premier og medaljer
i den tiden. "Men det fantes j o ikke
alvorlige konkurrenter", sier hun
som detbeskj edne menneske hun er.

I 1945 tok fru Bang imot et til
bud om å drive en vevadeling for
Morgan, den største forretningen i
Montreal. "Der var j eg i fem år",
forteller hun, "og det var en meget
lærerik periode for meg. Her måtte
jeg først og fremst lære å ta hensyn
til kundenes .smak, samtidig smn
jeg stadig forsøkte å lansere nye
ideer. Og det hendte ikke så sjelden
at jeg kasserte mine egne sammen
setninger til fordel for mer salg
bare artikler.

Slik fant hun seg fort til rette i
det kanadiske forretningsliv. Men
da MacKay-skolen for døve trengte
hennes hjelp til å starte MacKay
Homeeraft Studio, var det nettopp
en oppgave for den energiske fru
Bang. "Her så jeg min sjanse til
virkelig å hjelpe de døve," sier hun.
Så med alt sitt pågangsmot og med
sin vanlige dyktighet satte hun i
sving. De hadde ikke engang et
lokale den gangen, men fru Bang
var ikke rådløs. For å komme i
gang satte hun opp vevstolen
hjemme hos seg. Her fikk elevene
ikke bare undervisning i vevning,
men de fikk også smaken på god



norsk mat, og det endte med at fru
Bang måtte lære dem norsk mat

lagning også.
Under fru Bangs kyndige ledelse

har MaeKay Homeeraft Studio ut
viklet seg til hva det er idag, en
meget innbringende forretning med
ikke mindre enn 6 ansatte handels
reisende. De vakre håndarbeidene
blir solgt i de mest eksklusive for
retninger over hele Canada.

Da jeg spurte fru Bang om hem
~eligheten ved å opparbeide en
slik bedrift i dag som konkurran
sen innen tekstilbransj en er så
stor, sa hun ganske enkelt: "Kva
litetsarbeidl Og stadig nye og in
teressante ting å sende ut på mar
kedet!" Og så viser hun meg årets
nyhet: Et meget smart pynte
skjerf, vevet i de deiligste farver i
tynn ull og glitrende metalltråd.
Dessuten har de også i år for første
gang håndmaling på slips og sel
skapsskjørt. Det er en annen norsk
kunstnerinne, fru Vestgård, som
står for malingen.

"Arbeidet med de døve har brakt
meg i kontakt med mange person-

ligheter," forteller fru Bang. "Men
min største opplevelse var i 1942,
da jeg hadde den ære å vise kron
prinsesse Martha rundt om i Mae
Kay Homeeraft Studio. Da jeg fikk
beskjed om at hun ville bese loka
lene våre, ble jeg ikke lite nervøs,
men kronprinsesse Martha fikk
meg meget snart til å føle meg ro
lig igjen, for hun var så enestående
grei og sjarmerende, og tok slik
oppriktig interesse i arbeidet for de
døve, at hun vant alles hjerter, og
jeg var dobbelt stolt av å være
norsk".

Av andre store personligheter
som har gjort et varig inntrykk på
fru Bang er lady og lord Alexan
der. Det var mens lord Alexander
var generalguvernør for Canada
at lady Alexander kom for å in
spisere MaeKay Homeeraft Studio.
Hun ble så imponert og betatt av
de vakre håndarbeidene, at hun
fluksens anskaffet seg det nødven
dige utstyr og ba fru Bang om
undervisning. Slik gikk det til at
vevstolen tok fru Bang til Rideau
Hall (guvernørgeneralens residens)

MacKay-skolen for døve i Montreal.

Ottawa. Her bodde hun mens

undervisningen foregikk. "Og jeg
hadde en hyggelig tid," sier hun,
"for greiere mennesker enn lord
og lady Alexander skal en lete
lenge etter. Jeg besøkte dem for
resten i London også, da han var
blitt forsvarsminister, og der kun
ne jeg konstatere at lady Alexan
der er blitt en dyktig vevereske."

"Er det lenge siden De var hjem
me i Norge, fru Bang?"

l de lyse, vakre lokalene er de døve ivrig
opptatt med å veve farverike stoffer, som
siden blir sydd til slips, skjorter, jakker

og mange andre vakre og nyttige ting.
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"Nei, det er aldri lenge mellom
hver gang jeg reiser hjem. Sist jeg
var hj emme var for et par år siden
- jeg feiret min brors femtiårsdaf,.
J eg forstår at fru Bang er meget
stolt av sin bror, og forteller at han
er en- kjent skikkelse innen norsk
fri-idrett og heter Johan Baden
dyck.

Svanaug Bang er hva kanadier
ne kaller typisk norsk: Behagelig
vesen, godt humør og ukuelig ener
gi. Hun er et menneske som går
inn for å løse de oppgavene hun
møter på sin vei.

Det er slike som hun som har
gjort nordmenn så populære på
den andre siden av Atlanteren.

I rma Dinkla.
(Etter "Alt for damene").

TRONDHEIM

I Trondheim har den tradisj o
nelle julefeiringen forløpt strålende
Dagene før jul så imidlertid nokså
trøstesløse ut, idet de ustabile vær
forhold, regn og sludd hadde smel
tet vekk resten av den sparsomme
snøen vi hadde igjen. Man hadde
forberedt seg på å feire en svart
jul uten snø. Akkurat tidsnok kom
det meget lengtete snefallet, med
lette og forsiktige snøkorn, og i
løpet av julaften hadde julesnøen
svøpt hele byen inn i den vakreste
juleramme den hadde hatt på
mange år. Julaften middag inn
ledet pastor Lars Stokke med jule
feiringen i Aldershjemmet for døve
ved en liten festlig tilstelling med
juleandakt. Hjemmets flotte spise
festsal var vakkert pyntet med
mange små morsomme juleklokker
og kristtorn, og der sto et stort
vakkert pyntet juletre. Det hele
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skapte en god og hyggelig jule
stemning for hjemmets gamle dø
ve og de fikk alle en god ekstrafor
pleining.

Takket være alderhjemmets be
styrerinne, frk. Randi Veie og
hennes assistenter, som hadde ned
lagt et stort arbeide med julefor
beredelsene, fikk de gamle det rik
tig godt og hyggelig i hele julen.

Ved barnegudstjenesten i døve
kirken julaften var som vanlig
kirken fylt til siste plass. Pastor
Stokke talte forståelsesfulIt både
til de døve og hørende barna.
Julehøymessen, l. juledag, i døve
kirken fikk god søknirig og pastor
Stokke preket. Det var vakker og
høytidelig julestemnihg under
gudstj enesten.

Menighetens tradisj onelIe j ule
trefest, 3. juledag, ble denne gang
holdt i aldershjemmet for døve.
Det ble i alle dele en meget vel
lykket julefest for menighetens
unge og gamle døve. Den vakre
storsalen, hvor bordene var festlig
dekket med julepynt og levende
lys, satte en ekstra spiss på fest
stemningen. Menighetsrådets for
mann, pastor Stokke, hilste alle
deltakerne hjertelig velkommen til
julefesten, hvoretter man ble be
vertet med ekstra god kake, jule
kaker og bløtkake. Lærer Magne
Håve, formann i Trondheims Tu
ristforening, framviste nydelig far
gefilm fra kjente norske fjellpartier
med praktfulle fosser og elver og
koselige hytter.

Pastor Stokke fortalte på en me
get fornøyelig måte eventyret om
"Bukkene Bruse som skulle til
seters", og som vakte veldig jubel
blant tilhørerne. Vår populære
skrønemaker, Lunde Johansen, mo·
ret alle med sine humoristiske
skrøner, og også han fikk en vel
fortjent applaus.

Festen ble avsluttet med at pas
tor Stokke sang en salme, og rettet
deretter en takk til alle som hadde
vært med i arbeidet for å gjøre fes
ten så vellykket som den var blitt.

En spesiell takk ble også rettet til
de velvillige damer for deres verdi·
fulle hjelp under festen.

Den 5. januar holdt døvefore
ningen julefest for medlemmenes
barn. Det var godt frammøte. Som
skikk og bruk var der gang rundt
juletreet, bevertning, ~jokolade og
kaker. Så kom julenissen og delte
ut julegodter til barna. Døvelær
erne Langfjæran og Sundsbø un
derholdt barna med eventyr og
morsomme leker. Det var bare
synd at barna syntes tiden gikk
altfor fort, men alle var riktig for
nøyet og moret seg storartet.

Frelsesarmeen hadde også ar
rangert en stemningsfull juletre
fest for byens døve og barna fra
døveskolen. Det var bevertning
og gang rundt juletreet, taler og
sang. Frelsesoffiser Lillemo og
hennes medhjelpere har alle ære
og takk for alt godt og den hygge
som de døve fikk under den vel
lykte juletrefesten. Både pastor
Stokke og pastor Sandvik var til
tilstede.

Den Il. januar holdt døveskolen
sin årlige juletrefest for skolens
elever og lærerpersonalet. Ca. 30
skolebarn hadde vært hjemme hos
sine foreldre på julebesæøk. Den
ene av dem var helt oppe til Ham
merfest. Alle var vendt tilbake til
skolen for å være med på juletre
festen og de var glade og fornøyet.
Alle skolens elever hadde gledet
seg til julefesten. Det var også
flere innhudne. Det meldes at fes
ten skal ha vært meget vellykket,
og alle elevene hadde moret seg
godt. Det var bl. a. en tryllekunst
ner som laget fantastiske trylle
kunstnumre.

De Døves Forening holdt 15. jan
sin årlige årsfest. Det var helt fullt
hus og feststemningen var helt til
topps. Lokalet og bordene var
festlig pyntet med lys og glitter.
Det ble bevertet med pølser, grønn
saker, øl og dessert, senere på af
tenen kaffe og kaker. Det ble holdt
taler av formannen Harald Stør-



kersen, og av Lunde Johansen. Det
ble framvist et morsomt amatør
skuespill. De opptredende var:
fru Ester Simonsen, frk. Gerd Selle,
Aksel Bostad og Fridtjof Johansen.
Tilslutt moret man seg med for
skjellige leker og dans til festen
ble avsluttet over midnatt.

Det prektige juleværet med pas
se snø og føre, hadde fristet mange
døve til skiturer opp på Bymarka.
Døvehytten "Granly" har nå gjen
nomgått en omfattende forandring
og reparasj on innendørs, og til
våren vil. den antagelig bli ferdig
gjort i god stand. Arbeidet er for
det meste utført av medlemmene
i laget. H. M.

FRA OSLO.

Julefesten for barna ble holdt
den 9. januar. Frk. Ågoth Ellings
gård hadde fått istand alle tiders
fest. Som seg hør og bør, måtte
barna få med seg så mange kaker
og kopper sjokolade som mulig,
mens vi stolte foreldre satt og be
undret vårt avkom over en kopp
kaffe.

Per Merlie hadde fått tak i to
gode filmer for barn og vi kunne

bare se på de forskjellige ansiktene
at de moret seg, da de fulgte med
med hele kroppen i det som fore

gikk på lerretet.
Pastor Lillehaug ledet gangen

rundt juletreet og Harry Landen
fikk svette godt som julenisse.
Innholdet i juleposene var denne
gang over all forventning, og det
var lett å se at alle barna likte seg

godt på festen.

Festen for de voksne ble holdt
lørdag den 14. januar. Den ble lede
av Arne Handberg. Det var mange
utenbys fra og antallet festdel
takere var 120. Denne festen var
som vanlig før om årene, så en
smule variasjon i festprogrammet

er i høy grad ønskelig.

Pastor Hammer som også er
styremedlem i foreningen ligger
syk etter en operasjon. Han blir
sykemeldt ut februar måned.

Ola Moon blir ikke med for å
kvalifisere seg for deltakelsen i
vinterlekene i Tyskland. Lysten
mangler ikke, men et mageonde
stopper det hele for ham. Men han
kommer nok igjen ved en senere
anledning, alderen spiller nok in
gen rolle for ham.

Foreningens årsmøte blir holdt
søndag den 27 februar, og hvis det
blir nødvendig fortsetter det ons
dag den 2 mars kl. 17 og 19. Så
gjelder det altså og være presis
og fatte seg i korthet under sidku
sjonene.

Sekretærstillingen i foreningen
igjen ledig, og vi er spendt på om
vi denne gang får noen ansøkere.
Vi forlanger jo ikke toppkvalifi
serte folk. Har en lyst og anlegg
for å lære, så bare søk. Det er et
meget interessant arbeide.

- - - - stad

ØSTFOLD.

Jeg fikk slik lyst til å fortelle
litt fra De Døves feriehjem i 0st
fold, som ligger i Ullerøy, Skjeberg.
Dere vet jo at dette hjem er ny
startet. Vi håper på at det skal stå
ferdig tidlig isommer.

Det er fem flinke mannfolk som
trofast har møtt opp nesten hver
lørdag og søndag. Deres arbeids
glede har vært storartet, man skal

lete lenge etter slik en "gjeng".
F. eks. Konrad Christiansen,

Sarpsborg. Han har i sin ferie malt
stue og kj økken. Halvorsen, Trøg
stad, har gitt 2 sekker sement. Vil
bert Martinsen, Sarpsborg, har
laget 2 pene senger. Erling Petter
sen, Halden, har under sin ferie

helt alene sprengt og gravet brønn,

samt gjort den helt ferdig med
pumpe og alt. Reidar Hansen og
frue har gitt pumpen.

Alle disse ovennevnte har også
sprengt og laget den flotte terassen
og den brede trappen, sprengt og
laget grunnmuren til det nye til

bygget.
Alle har hele tiden betalt reise

utgiftene selv.
De døve kvinner i 0stfold har

frivillig samlet penger til innkj øp
av middags- og kaffeservise, meget

pent og med hyttens navn "Fjell
stua" i rødt.

Det har vært meg en stor glede
å hjelpe til med forskjellige ting.
Med vennlig hilsen

Gerda Neuman Nilsen

FRA DRAMMEN.

Søndag den 9. januar ble der
holdt gudstj eneste i Bragernes
kirke ved pator Bonnevie-Svend
sen. Kirken var godt besøkt av
hørende som ville benytte anled
ningen til å overvære en guds
tjeneste for døve. For oss døve i
Drammen var det en høytidsstund,
og det er alltid hyggelig når man
får besøk aven av døveprestene
og kan samles til gudstjeneste i en
av hjembyens egne kirker.

Etter gudstjenesten var man til
jule- og nyttårsfest i Folkets Hus,
og det hadde innfunnet seg mange
døve barn som var hjemme på
juleferie fra døveskolene. I alt var
der 70 personer tilstede, hvorav
noen fra Oslo og Vestfold, da fore
ningens formann Finn Johansen
ønsket velkommen tilbords.

Festkomiteen hadde for anled
ningen dekket til et riktig festbord.
Noe slankekost var det såmen ikke,
og mange var det nok som i smug
flyttet litt på livremmen! Barna
fikk brus, som var en gave fra
Aass Bryggeri, og ellers så mye
godt som de greidde å få ned. Men
størst moro syntes de nok det var
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når julenissen kom, for denne gang
hadde vi fått en nisse som tok
barna med storm. En god venn av
de døve og nabo til feriehjemmet
vårt, herr Otto Johansen, hadde
påtatt seg nissens oppgave, og han
fikk både barn og voksne til å fry
de seg. Pastor Bonnevie-Svendsen
fortalte litt om sine reiser og sa han
var glad over igj en å være hos
vennene i Drammen etter 3 års
fravær. Så var det selvsagt gang
rundt juletreet og Gunnar J akob
sen brukte filmopptakeren flittig.
At barna syntes det var moro å bli
filmet, er vel unødvendig å fortelle,
og nå går de bare å venter på å
få se seg selv som filmstjerner.
Finn Johansen holdt så en tale til
medlemmene, først benyttet han
anledningen til å uttrykke sin
glede over at så mange døve barn
og deres foreldre hadde innfunnet
seg og han forsikret at de alltid
ville være hjertelig velkommen til
foreningens arrangementer. I sin
tale til medlemmene kom for
mannen inn på betydningen av et
godt samarbeide innen foreningen,
og at gode resultater bare kan nåes
gjennom samhold og samarbeid.
Det har vært slik i Drammen, sa

han, og jeg håper at også det nye
året måtte bli et godt arbeidsår
for foreningen. Han sluttet sin tale
med et nyttårsønske til medlem
mene: At de måtte få være friske,
ha et godt arbeid, og så leve i fred
med hverandre. Det er det største
aktivum et menneske kan ha.

Senere på kvelden ble der fram
vist film fra den nordiske Ungdoms
leir for døve på Elverum, som ble
godt mottatt. Og så måtte Otto til
med spilloppene sine igjen, og
man moret seg sammen inntil det
var på tide å bryte opp. Det var en
vellykket fest som festkomiteen
hadde all ære av. Ref.

BERGEN
Den 3. juletrefest i Bergens Dø

veforening ble avholdt 14. januar
Det var Frelsesarmeen som stelte
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til denne, og det ble som vanlig en
hyggelig kveld for de mange døve
som møtte fram.

Frk. Hillesland kom godt fra
oppgaven som leder av festen, og
som tolk, selv om dette visstnok
var første gang hun var alene døve
offiser ved en tilstelling i Bergen
Litt usikker var hun kanskje på
grunn av at det var første gang,
men hun behøver slett ikke å være
usikker lenger.

Det ble sørget godt for alle på
festen og julestemningen var så god
som den kan være i midten av ja
nuar. Det eneste en etterpå syntes
manglet, var en liten innsamling
til arbeidet, en innsamling som vi
døve burde funnet på av oss selv.
Det er for galt at så mange bare
bare tar imot, uten å gi noe igjen.
La oss huske det en annen gang!

T. S.

KRYSSORDET I DØVES JUL.

Kryssordet var nok vanskeligere
denne gang enn tidligere, for selv
om det kom inn mange løsninger,
så var det få som var feilfrie.
Trekningen ble foretatt av for
bundsformannen, og resultatet ble:

~iLm-kritikk

Dagen etter en filmpremiere leser
vi en kritikk over filmen i de fleste
av byens aviser, og det hender ikke
sjelden at kritikerne er svært
uenige med hensyn til filmens kva
litet. Der den ene av kritikerne
simpelthen "slakter" filmen, kan
en annen betegne den samme film
som god. Meningen om en film kan
altså være svært forskjellig. Det
hender altså at filmel' kan være
bedre enn kritikerne gjør dem til.

Vel, vi skal lære aven berettiget
kritikk, og forsøke å gjøre det bed
re neste gang. Det hender at flere
norske filmer har fått god omtale
av de norske kritikerne, men som
har falt totalt gjennom på det
utenlandske film-marked. Det har
også hendt at utenlandske filmer

L pr. kr. 30.-: Reidun Gran,
Gråtenmoen, Skien.
2. pr. kr. 15.-:: Mari Andersen,
Ekebergvn. 194 ordstr.høgda.
3. pr. kr. 10.-: Mary Vestskogen,
Tjømegt. l, Tønsberg.

Premiene blir sendt i posten.



har fått en dårlig kritikk her i
landet. Man skulle nesten tro at
der var patriotisme i filmens ver
den? Og - det er der vel i De Dø
ves Filmklubb også. Den fikk sin

bekomst i kritikken i "Tegn og
Tale" nr. 2. Det synes meg at kri

tikeren, "Ragnar", har skutt med
stor kanon mot en nyfødt spurv.
Siktingen var ikke bra, og det var
mer røk enn ild. Man skal som
bekjent være forsiktig med å rakke
ned på noe som er nytt, og i dette
tilfelle tror j eg Ragnar har brukt
for kraftig skyts.

Jeg har på nært hold fulgt film
klubbens utvikling og har også
deltatt aktivt i dens arbeid, så jeg
vet hvor vanskelig det ofte er.
Samarbeidet i klubben er bra, og
utstyret er etter hvert blitt bedre,
selv om det har tatt tid å skaffe det
nødvendige på grunn av økono
miske vansker. "Spurven" er un
derernært og flyver fremdeles lavt,
så kanonskytingen heldigvis har
gått over. Jeg skriver ikke dette
for å forsvare klubben, men vil
trekke fram dette for at leserne
skal se hvordan klubben er stillet.

Klubben ble stiftet ikke så man
ge år siden og man begynte så å si
med to tomme hender! Man drev
først med lånt apparat, men etter
hvert rullet kronene inn. Innspil
lingene har vært så som så, ofte
uten eller med dårlige kulisser.
Bedre er det når vi filmer i det fri,
for da blir det penere. Leserne kan
vel huske at klubben har fått flere
premier i konkurranse med høren
de. Jeg må tilstå at flere av inn
spillingene har vært naive og noe
primitive, og også noe av et hast
verksarbeid dessverre. Tiden, løn
nen - og plassen var ikke rundt
hjørnet for oss. Filmene vi sist
viste fram var laget for å få inn
noen kroner til avbetaling på et
opptagerapparat man har kjøpt.
Klubben har med andre ord gjeld.
Kan noen hjelpe den med en skjerv

så håper jeg "Ragnar" er en av dem
som vil gjøre det! Sven Braathen.

FILM-KRITIKK.

I Tegn og Tale nr. 2 1955, var
det sendt inn en filmkritikk 
signert med "Ragnar". Kritil,-en
var sikkert velment, om ikke på
sin plass. Ragnar Saltnes kunne ha
fått alle de opplysninger han øns
ket ved samme kveld filmen ble
framvist, å henvende seg til film
klubbens styre. Etter sigende fra
andre som så filmen, var Saltnes
den som moret seg best blant til
skuerne. Filmen var igrunnen be
regnet på døve medlemmer, så
hans bekymring var ubegrunnet.

Siden Saltnes ikke har funnet
det formålstjenlig å spørre oss i
filmstyret om grunnen til filmens
dårlige kvalitet, gir vi følgende
opplysninger:

Vi fikk dessverre ikke sette opp
de kulisser som behøvdes p.g.a.
bestemmelser fra døveforeningens
styre.

De hørende som var tilstede, 3
personer, moret seg kostelig.

At lokalets ventilatorvifte svik
tet kan ikke filmklubben lastes
for.

At alle som hadde briller pusset
glassene grundig og lenge var
sterkt overdrevet.

Filmen "Fagert er landet" som
fikk slik overstrømmende ros av
Saltnes samme kveld, ble ikke
med et ord nevnt i filmkritiken.

Oslo Døves Smalfilmklubb
Styret.

LARS A. HAVSTADS
MINNEFOND.

Det er nå lenge siden det har
vært skrevet noe om dette fond.
Siste gang var i Tegn og Tale nr.

15/16 for august i fjor, da jeg le
verte spesifisert regnskap for de
ved hr. Hans Gran innsamlede
kr. 1232.-. Dette brakte fondets
kapital opp til kr. 5.525.04, hvorav
kr. 3.513.04 på den opprinnelige

bankbok som beror hos Landsfor
bundets kasserer i Bergen, og kr.
2.012.- på den nye bankbok hos
meg. Nye bidrag er siden ikke
kommet inn. Men pr. 31/12 1954
var kommet til årets renter, nem
lig henholdsvis på de 2 bøker kr.
70.25 (--:- porto kr. 1.- for rente
påførsel fra Bergen) og kr. 17.42,
slik at fondets kapital pr. 1. jan.
1955 utgjorde kr. 5.611.71. Igår
satte jeg inn på bankgiro 235024/
661 mitt eget faste årsbidrag kr.
10.-.

I løpet av inneværende år håper
jeg det blir mulig å anbringe kapi
talen i obligasjoner som gir bedre
renter og dessuten at Landsfor
bundet selv vil overta forvaltnin
gen av fondet. Men inntil videre
kan jeg fortsette å ta imot bidrag
enten direkte eller til bankgiro
235024/6gl. Bidrag på bankgiro
kan innbetales nesten i enhver
bank i Norge. Navnet Lars A.
Havstads Minnefond, bør da alltid
oppgis. Småbeløp kan jeg motta
direkte også i frimerker.

Oslo, Pilestredet 61,2. febr. - 55.
Henning Dahl
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Sølvbryllup feires den 15. februar
i Holmestrand av håndverkslærer
Bernhard Bårdsen og frue, født
Værnes.

Begge har gått på Trondheim
off. skole for døve. I 1946 flyttet
de til Holmestrand, hvor Bårdsen
fikk stillingen som håndverks
lærer ved døveskolen. Det popu
lære sølvbrudeparet har en nyde
lig aksj eleilighet ved Holmestrands
fjorden hvor de skal feire sitt sølv
bryllup.

Bårdsen var i sin ungdom en
meget aktiv idrettsmann og deltok
i mange idrettstevner både innen
lands og i utlandet, og han har
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Dette bør være retningslinjen - i
alles interesse.

Dessverre er det slik at døve og
hørende ikke så sj elden har helt
forskjellig oppfatning aven og
samme ting. Dette gjelder spe
sielt ord og uttrykk. Noen døve
som ønsker å gi inntrykk av å være
spreng-lærde, bruker en masse
fremmedord som de i virkeligheten
ikke vet hva betyr. Det kan nok
hende at de har sett etter i frem
medordboken hva et ord betyr,
men det er ikke nok, for det er også
spørsmål om i hvilken forbindelse
et ord kan brukes. Det gjelder der
for å være forsiktig med tekst
ingen av filmene, ellers kan det
hele bli latterlig. Hva som verre er,
er at mange døve pleier å uttrykke
seg i alt for kraftige vendinger.
Uttrykk som "hold kjeft" eller
"idiot" er meget rå og simple, og
de brukes bare når man ikke kan
beherske seg. Således er det helt
forkastelig å bruke dem i filmtekst,
hva dessverre ikke filmklubben har
unnsett seg for. Det må ikke gjenta
seg.

Selv om vi døve skiller oss ikke
så lite ut fra de hørende, så må vi
ikke konsentrere oss for meget
om hva vi kaller vårt eget samfunn

"de døves samfunn". For vi lever
tross alt i de hørendes samfunn.
Og derfor må vi absolutt ikke god
ta som anstendig noe som en nor
malt dannet hørende vil betrakte
som uanstendig.

Skal så filmene som blir opptatt
av døve sensureres? Jeg tror det
vil være en fordel med tildels
streng sensur. Det er langt å fore
trekke framfor at enkelte av oss
døve skal måtte føle skamrødmen
stige opp i oss og at hørende skal
få inntrykk av at der er noe galt
med vår mentale tilstand. Ja, for
de fleste hørende betrakter j o alle
døve som like.

Thorbjørn Sander

STØTT DØVESAKENI

Det er vel ønskelig at de hørende
skal få inntrykk av at vi døve sitter
inne med en viss dannelse? La det
da til alle tider være film-folkenes
første bud å ikke ofre så meget som
en centimeter film på noe som kan
gi inntrykk av at vi døve står på
et lavere utviklings-trinn enn de
hørende. For vår egen skyld må vi
hindre at det blir opptatt uan
stendigheter på film, under på
skudd av at det er "de døves egen
komedie". Vi eier da vel stolthet?
Og vi må alle være klar over at det
på ingen måte er noen mening i å
utvikle en form for komedie som
er egen for oss døve. Tvertimot er
det vårt store mål å bli mest mulig
fortrolig med de hørendes verden;
å føle oss hjemme der. Noe annet
må betraktes som bakstrever
virksomhet.

La oss derfor være enige om, at
dersom vi døve skal oppta en un
derholdningsfilm, så skal den være
slik at også en hvilken som helst
hørende vil synes at det er god
underholdning. Og hvis ingen dø
ve kan lage anstendige filmmanu
skripter, bør man enten benytte
noe som er skrevet av hørende,
eller så får man la være å filme.

mest trofaste kunder
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o g ~y alkoholen være så

å si hovedfaktor i
filmen? Hadde man

-<!\'~.....~~r'~~O d hvor alkoholen kun-
ne holdes utenfor?

'\ ~ il' r Imidlertid er det
\ \ ) • i Vw' ikke disse to filme-

~!fIlI~li ~...;. -.!.. ne jeg mener skulle
,.. ~ ha flengende kritikk.

Det var en kortere

film, som jeg ikke husker titel på.
Den var forstemmende. Da lyset
ble slått på, skammet jeg meg over
å være døv, og hadde en eller annen
hørende sett på meg i det øyeblik
ket, ville jeg sikkert ha rødmet som
en alle tiders jomfru.

~iLm-kritikk

erobret mange vakre premier
diskos og spyd.

}'ru Bårdsen har flere ganger
vært vikar-inspektrise på døve
skolen i Holmestrand. Vi gratulerer
sølvbrudeparet på det kraftigste
og ønsker det mange,mange lykke-
lige år framover. G.

"Ragnar"s kritikk av de siste
filmer som er opptatt av Døves
Smalfilmklubb i Oslo, inntatt i
Tegn og Tale nr. 2, var hård. Og
det er vel mange som har sett disse
filmene og ikke kan se seg enige
med ham. Undertegnede har ikke
sett filmene, men da j eg leste

"Ragnar"s kritikk, kom j eg straks
til å tenke på en annen film, opp
tatt av samme klubb, som ble vist
i Bergen for 2-3 år siden. Denne
filmen burde nemlig også ha fått
flengende kritikk.

"Musikk i gården forbudt" lovte
stort. "Spøkelse på hytta" var vel
filmteknisk mer krevende, og den
ga bud om at filmklubben kunne
makte store ting, men mentaliteten?
Hvilket inntrykk gjorde filmen på
publikumet "utenfor klikken"?
Det var vel klart at en god del hø
rende ville få se denne filmen 
ihvertfall er det ikke så få hørende
som har sett den. Når det dess
verre er så at en stor del av de hø
rende, uvisst av hvilken grunn,
regner de døve som noen av de
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En orientering av dr. Otto Jørgensen

Den nye øre=operasjon

D.T. og B.B. hadde forleden en
notis om en 'ny, forholdsvis enkel
øreoperasjon som ble lansert aven
amerikansk ørelæge på den skan
dinaviske kongress for ørelæger i
Finnland siste sommer. Og det ble
opplyst at prof. Opheim ved Riks
hospitalet allerede hadde utført
denne operasjonen i en 10-12 til·
feller.

Denne notisen har øyensynlig
vakt interesse hos alle som hører
dårlig. Som ørelæge er jeg allerede
gjentagne ganger av tunghørte
blitt spurt om det var en operasjon
som passet for dem. Og det er ikke
noe rart, - for den tunghørte som
hittil har søkt hjelp forgjeves, han
klamrer seg til ethvert håp om at
det skal dukke opp noe nytt som
kan hjelpe ham.

Men det er bare det at den lille
operasj onen som det står om i no
tisen passer bare på en bestemt
ørelidelse som kalles otosclerose. Og
da er det ikke svært mange som får
nytte av den. For det er atskillig'
flere som er tunghørte av andre

grunner.
Men hva er så otosclerose? Ja,

det er en merkelig lidelse som vi
ikke kj enner årsaken til og heller
ikke har vi noe middel mot den
ennå. Den starter tidligst i puberts
årene og varer nesten hele livet
igjennom. Den rammer oftere kvin
ner enn menn, og under svanger
skap har den en tendens til for
verreise. Den sitter i tinningbenet
akkurat omkring der hvor høre
organet vårt ligger, altså omkring
sneglehuset.

Denne lidelsen bevirker en lang
somt fremadskridende ben-nydan
nelse,-det danner seg hårdt, kom
pakt ben hvor det før var porøst
hen, og ben-nydannelsen later til

å ha en viss forkjærlighet for "det
ovale vindu". Og det er det som er
det fatale. For om det kommer nytt

kompakt ben i tinninghuset for
øvrig, så gjør ikke det noen ting.
Men vokser det inn i det ovale
vindu og lukker det, så er ulykken
der, da går hørselen etterhvert
tapt.

Jeg må kanskje forklare betyd
ningen av "det ovale vindu". Det
er en liten åpning i den benveggen
som skiller det indre øre fra mel
lomøret eller trommehulen. Den er
dekket aven membran. - Vi har
forresten en åpning til i den veg
gen som kalles "det runde vindu",
men den skal jeg ikke komme nær
mere inn på betydningen av. - Og
så må j eg friske opp det som alle
har lært på skolen, at når lydbølge
ne slår an mot trommehinnen,
setter den ørebenskjeden i bevegel
se. Denne består av hammeren, am
bolten og stigbøylen og ligger inne
i trommehulen. Stigbøylens "fot
plate" er innfelt i den membranen
som dekker det ovale vindu. Den
ne membranen er bevegelig og må
være bevegelig, for den forplanter
ørebenskj edens svingninger over til
det indre øre, inn til sneglerhuset.
Som sikkert alle forstår er det dis
se svingninger som via sneglehuset
transformeres til hjernen og opp
fattes som lyd, toner og støy.

Men så kommer altså otosclerosen

- den forbeningen som jeg snak
ket om - og lukker det ovale
vindu. Den membranen som stig
bøylen står i blir omdannet til en
benplate. Stigbøylen kan ikke rik
ke seg av flekken, den står bom
mende fast, og lydsvingningene
kommer altså ikke lengere enn til
ørebenskj eden. De når ikke inn i
sneglehuset, og dermed svikter
hørselen.

Og her er det vi står overfor
ørelægens problem: å hjelpe pasien
ten til bedre hørsel. Det beste ville
naturligvis være om vi hadde vært
i stand til å kurere lidelsen, fore-

bygge den eller iallfall stanse den.
Men som j eg nevnte kj enner vi ikke
årsaken og har heller intet middel
mot den.

Men å bedre hørselen? Ja, den
mest nærliggende og logiske løs
ning må være en eller annen måte
å få åpnet det ovale vindu igjen.
Eller rett og slett lage et nytt vin
du hvorigjennom lydbølgene kan
nå inn i det innestengte indre øre.
Og dette siste -lage et nytt vindu
- er en operasj on som nå allerede
i mange år er blitt utført med stort
hell.

Det var den svenske professor
Gunnar Holmgren som lanserte
ideen og utførte de første operasjo
ner allerede så tidlig som i 1922.
Men virkningen ble dessverre kort
varig. Og hvorfor? Jo, det nye
vindu lukket seg nokså snart igjen.
Den kunstige åpningen grodde
simpelthen sammen igjen, og der
med hørte pasietnen like dårlig
som før.

Først etter mange år lykkes det
en amerikansk lege som heter Lem
pert å finne fram til en operasj ons
metode som fikk det nye vindu til
å holde seg åpent. Og nå opereres
det over hele verden etter denne
metoden. Det er en vanskelig ope
rasjon rent teknisk sett, - husk
det er små forhold det gjelder, og
en må operere under mikroskop.
Det lille vinduet som lages er ikke
mere enn et par millimeter i dia
meter. Derfor er operasjonen for
beholdt de store øreklinikker og
utføres av læger med høy utdan
nelse og stor øvelse, her i landet på
Rikshospitalet og Ullevaal. Resul
tatene er svært oppmuntrende,
idet minst 75 pst. av de opererte
får varig hørsel tilbake.

Men så kommer vi til det annet
alternativ, nemlig å åpne den na
turlige veien inn til det indre øret
gj ennom det ovale vindu som oto
sclerosen har lukket. Det er det
som den operasjonen går ut på
som D.T. og B.B. omtalte i sin
notis. Og den er forholdsvis enkel

61



L.~.. "'"'.,;

Vi for vår del syntes at der er
liten forskjell på det norkse og det
amerikanske fingeralfabet, og at
det skulle være til noen hjelp for
de barn som blir sendt til Andebu,

har vi ingen tro på.
Red.

Husk kontingenten!

L

AMERICAN MANUAL ALPHABET

z

som har vanskelig for å tale, burde
de undervises ved skrift og finger
språk. Det amerikanske finger
språk brukes i alle statenes skoler
for døve, og også av mange hørende
follL Det er liten mening i å bruke
bare skrift og tegnspråk når finger
språk er det samme som ord, og jeg
tror at et bedre fingerspråk ville
hindre at så mange blir sendt til
Andebu". M. H.

Otto Jørgensen

BEDRE FINGERALFABET?

Vi har mottatt et brev fra Mar
gareth Hauberg, Utøy om en for
bedring av vårt fingeralfabet, som
hun mener ikke er så bra, og hun
har sendt med et avtrykk av det
amerikanske som hun mener er
best. Vi gjengir her hva hun skri
ver, samt en klisje av det ameri
kanske fingeralfabet, så kan le
serne danne seg selv en mening
om det:

"Vi trenger et bedre fingeralfa
bet her i Norge. Hvis der er barn

og går ut på å løsne stigbøylen så
den blir bevegelig igjen. Men van
skeligheten med å forhindre at den
gror fast igjen er stor, og vi gjør
klokest i foreløpig å stille oss av
ventende med hensyn til resultate
ne. Hittil har de ikke vært særlig
overbevisende.

Derfor vil den operasj onen som
går ut åp å lage et nytt vindu være
den som i første rekke vil bli be
nyttet også i fremtiden, og som
har størst utsikt til å hjelpe dem
til bedre hørsel som lider av oto
sclerose.

TYSKLAND.
Inndratt førerkort tilbakelevert en
døv.

En døv bilist ble tvunget til å
levere sitt førerkort tilbake til
myndighetene, men dette vil han
ikke finne seg i og anla rettsak.
Saken kom opp ved landets høy
esterett som ga den døve medhold.
Det ble således en seier for vår
kamerat, som dermed fikk sitt
kjørerkort tilbake.

Retten kom til det resultat at
de døve kunne kjøre motorvogn
like godt som de hørende. De tyske

. døve som heretter består prøven,

vil alle få sitt kjørekort.
O. M.
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Til Oberammergau

Det var liv og travelhet da VI

kom på 0stbanestasjonen søndag
kveld, og det var lett å se at noe
spesielt var på ferde. Perrongen
var fullsatt med døve som var
møtt fram for å ønske våre Tysk
landsfarere god reise, hell og lykke
i Oberammergau.

Det var en flokk kjekk døv ung
dom som reiste sydover med uten
landstoget søndag og det var lett
å lj0 at de gledet seg til den fine
turen, for ansiktene strålte som
soler. Da jeg smått om senn fikk
albuet meg fram gjennom men
neskemengden og fram til Tysk
landsfarerne, var journalister og
fotografer i full virksomhet. Blitz
lampene lyste opp i kveldsmørket,
og reiseleder Harry Landen, svarte
villig på Oslo-journalistenes spørs
mål.

Vi hadde en liten prat med del
takerne, og alle så var de besatt
aven spent forventning om hvor
dan resultatene der nede ville bli.
Alle ville de gjøre sitt beste og da
har vi håp om at de norske repre
sentantene ved de døves vinter
leker i Oberammergau, med litt
hell, kan bringe ære og gull hjem
til Norge.

Da toget dampet ut fra stasjon
en og ivrige hender viftet og øn
sket lykke på reisen, var det nok
mange av oss som kjente et lite
stikk av misunnelse, og som vel
angret bittert på at en ikke hadde
meldt seg som deltaker til reisen,
til vinterparadiset Oberammergau!

Vi hadde en liten prat med Ola
Moon på vei ut fra stasjonen.

- Du skulle nok vært med ned

over idag, Ola, sier vi.
- Nei, sier Ola. Jeg er ikke

særlig lysten på slike lange reiser
nå.

Av de aktive som rerser er der
9 mannlige og 3 kvinnelige løpere.
De starter i slalåm, utforrenn, 30
km, kombinert, stafett og spesielt
hopp. Videre reiser det en sjakk
spiller og endel turister. Tilsam
men utgjør deri norske troppen 27

døve. Konkurransene varer fra
10 til 13. februar og vi skal i neste
nummer av Tegn og Tale bringe
referat og bilder fra lekene. Gun
vor Ruud, som skal være der nede
et par uker, har lovet å sende oss
reisebrev med sine inntrykk fra
samværet med de døve der borte,
og om deres foreningsliv.

Red.

Hva er postgiro?

Jeg kommer nettopp fra post
kontoret. Har hentet et banko
brev. Det var oppgjør for en lodd
bok, altså inneholdt det kr. 25.-.
Ialt var det porto (frimerker) for
kr. 1.45 på konvolutten. Det var
sympatisk av vedkommende ikke
å trekke det i oppgjøret. Vi er
stygt redd for at mange andre ville
ha gjort det.

For å være hensynsfulle overfor

første kategori (de sympatiske
menneskene) og for å gardere oss
mot den andre kategorien, (de
mer freidige) har vi latt utferdige
postgiroblanketter til bruk ved opp
gjør for loddsalg.

Med hver pakke loddbøker, som
tidligere er sendt alle idrettslagene,
og som i disse dager også blir sendt
døveforeningene på de steder hvor
vi ikke har lag,i disse pakker følger
tilsvarende antall giroblanketter.

På disse blankettene behøver
man bare å skrive avsenders navn
og adresse og loddbokens eller
bøkenes numre. Og så stikke inn
om nærmeste postkontor - natur
ligvis.

Og hva koster så dette?
For Norges Døves Idrettsfor

bund koster det ca. 26 øre! For
loddselgeren koster det ikke en øre!

Å sende penger pr. postgiro kos
ter vanligvis 25 øre uansett beløp.
Men våre giroblanketter er på
trykt: Dette kort går ufrankert,
kreditor betaler portoen.

N år du tar imot loddbok for
salg så pass på å få med vår giro
blankett. Og husk å bruke den 
for det er lurest.

Sekr.

, , ,...
Gjennom Norges Idrettsforbund

har staten støttet Døves Idretts
forbund med 3 tusen kroner pr. år.
Ifjor søkte vi om å få forhøyet
dette bidraget, men uten resultat.

Vår aktive virksomhet "på alle
fronter" har imidlertid senere over
bevist de herrer som steller med ut
delingen av statens bidrag til
idrettsarbeidet, at vi fortjener en
større tildeling, og har økt bidraget
til kr. 5.000.~. En gledelig he
givenhet i det nye året! Måtte man
ge slike følge!

FEARNLEYS FOND.

Forbundsstyret søkte i sm tid
om bidrag av Fearnleys Fond til
hjelp ved representasjon i Ill.
Internasjonale Vinterleker for Dø
ve. Det var kr. 4000.- til forde
ling på ca. 20 søkere. Vi fikk kr.
300.- og har grunn til å være for
nøyet med det.

Ekstragevinsten i gratislotteriet:
fribillett i gruppereisen til Tysk
land, ble trukket ut på lodd (og
bok) nr. 1071. Den viste seg å
være solgt av Brynjulf Dammen.
Rett trekning bevidnes av: politi
konstabel Bjarne Fjellestad og
skolevaktmester Harry Landen.
(begge altså off. tjenestemenn).
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FRIIDRETT

Verdensstatistikken 1954

DE BESTE INDIVIDUELLE RESUL
TATER I SESONGEN

(1' = Tyskland, Fr. = Frankrike, P =
Polen, Fi = er Finnland, D = Danmark,
No = Norge, Ne = Nederland, Sv =
Sverige, Sw = Sveits og B = Belgia.)

3.40.0 m.
3.42.5 «
3.46.2 «
3.52.2 «
3.54.8 «
4.01.6 «

8.25.4 m.
8.47.6 «
9.17.0 «
9.24.0 «

4 X 400m
1. Hannover, T .
2. Stalinograd, P. . .
3. Berlin, T. . .
4. Dresden, T .
5. Lodz, P .
6. Niirnberg, T. . .

3 X 1000 m

1. Hannover, T .
2. Berlin, T. . .
3. Frankfurt, T .
4. Halle, T .

1000 m stafett (400 - 300 - 200 - 100)
Lationslaget, Fi. 2.08.8 m.
2. IK Diivstumania, D. 2.11.2«
3. Swedish nationsteam 2.10.4«
4. Kiel, T. 2.12.2«
5. Warzawa, P. 2.12.8«
6. I.K. Surd, Sv. 2.13.2«

Lodz, P. 2.13.2«872p.
809«
776«
767 «
708«
692«

659«
644«
639«

646p.
622«
620«
562«
501«
469«
469«
469«

1500 m løp
1. G. Wiiller, 1' 4.01.8 m
2. v. d. Linde, T 5.05.6 «
3. Z. Borowski, P. ..4.07.8 «
4. F. Gjøen, N 4.08.4 «
5. K. Smedsgård, N .. 4,12.6 «
6. Kiible 1., 1' 4.13.8 «

4. Hille, T 2.01.3 «
5. K. Wojtyniak, P .. 2.01.9«
6. Gerbault, Fr 2.02.1 «

1000 m løp
1. Bayer, T 2,4,0.0 m
2. Kiihle 1., 1' 2.41.2 «
3. Z. Borkowski, P.. 2.41.3 «
4. P. Nagy, P 2.44.4 «
5. T. Mackowski, P. 2.48.0«
6. Hille, T 2.50.0 «

J. Misaczek, P 2.50.0 «
C. Pieniazek, P 2.50.0 «

333p.
307«
294«
261 «
162«
135 «

69«

MKN

lIO m. hekk:
1. HiIle, T. 17,7
2. Galloy, Fr. 17,9
3. A. Pedersen, No. .. 18.0
4. L. Miras, P. . . . . .. 18.3
5. Riiter, T. . . . . . . .. 19.3
6. L'Henaff, Fr. 19.6
7. G. Jacobsen, D. 20.4

1500 m stafett (800, 400, 200, 100)
L Berlin, T. 3.33.8 m.
2. Hannover, T. 3.35.4«
3. Kiel, T. 3.37.6«
4. Polsk landslag, P. 3.40.0 «
5. Warzawa, P. 3,4,0.8«
6. Stalinograd, P. . 3,4,2.8 «

Stafett (800,200, 200, 400.)
1. Hannover, T .
2. Niirnberg, T. . .
3. Miinchen, T .

200mhekk
L W. owaczyk, P ..
2. B. Mikolajczak, P.
3. D. Kazimierz, P.

400 m hekk
1. A. Pedersen, No .
2. Hille, T .
3. V. Koskinen, Fi .
4. W. Nowaczyk, P ..
5. K. Kazimierz, P ..
6. Galloy, Fr .

100 m løp
1. H. Kolodziej, P ...
L G. Jacobsen, D. ..
3. Zamzow, T .

Cousin, Fr .
K. Rasmussen, D.

6. B. Zaremba, P...
7. Siiverkriipp Il. T.

28.2
28.9
29.5

58.5
59.4
59.7
60.8
62.5
62.8

11.3
11.3
11.4
11.4
11.4
11.5
11.6

390p.
334«
289«

623«
578«
563«
512«
444«
432«

800«
800«
768«

737 «

707«

3000 m løp
1. G. Wiiller, 1' 8.42.0 m
2. v. d. Linde, T 8.56.8 «
3. K. Kuta, P 9.17.4 «
4. F. Gjøen, N 9.20.2 «
5. Z. Borowski, P 9.24.8«
6. K. Kolonko, P. ..9.34.0«

5000 m løp
1. G. Wiiller, 1' 15.08.8 m
2. v. d. Linde, T 15.27.8 «
3. K. Smedsgård, N.15.43.6 «
4. Butz, T 16.08.4 «
5. T. Wallenius, Fi. 16.27.2 «
6. K. Laakso, Fi... 16.31.0 «

10 000 m løp
1. Butz, T. . 34.20.0 m
2. T. Wallenius, Fi. 34.31.0 «

3000 m hinder
1. G. Wiiller, 1'...... 9.41.2 m

875p.
766«
638«
623«
601«
552«

846p.
768«
70S «
622«
567«
556«

591p.
576«

778p.

Lengde
1. S. Korny, P.
2. B. Siidergård, Fi.
3. S. Rannikko, Fi .
4. Mathier, Fr .
5. B. Sillanauke, Fi..

M. Wiewior, P.

6.33 m
6.26 «
6.18 «
6.17 «
6.16 «
6.16 «

3.50.1 m.
4.13.2 «
4.15.6 «

595p.
577 «

557 «
555 «
552«
552«

Kappgang. (5000 m)
1. Pomel, Fr. . 32.07.5 m.

Kappgang (10 000 m)
1. Bauwarth, T. 51.21.0 m.
2. Treptow, T 54.12.0«

Stavhopp
1. P. Jussila, Fi. '" 3.30 m

Tresteg
l. V. Heikkila, Fi... 13.65 m
2. P. Saarikoski, Fi. 12.98«
3. I. Johansson, Sv. 12.31«
4. A. Sillanauke, Fi.. 12.23 «
5. A. Pedersen, N. .. 12.08 «
6. Doschock, T..... 11.90 «

711p.
67S«
656«
656«
656«
605 «
605«
605«
605 «

737p.
641«
554.«
544,«
526«
505«

438 p.

1.75 m
1.72 «
1.70 «
1.70 «
1.70 «

1.65 «
1.65 «
1.65 «
1.65 «

Høyde
1. Haase, T.
2. Hille, 1' .
3. A. Dero, B. .

P. Saarikoski, Fi.
S. Rannikko, Fi .

6. A. Pedersen, N .
B. Siidergård, Fi.
S. Korny, P.....
E. Bielecki, P.

45,1 s.
46.6«
47,1«
47.2 «
47,4,«
4.7,4,«
47.5 «

2.54.48 t.
3.01.11

Lang maraton (42.000 m):
1. Viebahn, T. . .
2. Neulch, T. . .

STAFETTER

4 X 100 m

1. Polska landslaget, P.
2. Kiel, T .
3. Berlin, T. . .
4. Warzawa, P .
5. Hannover, T : .
6. E. G. Lyonnais, Fr. .
7. I. K. Surd, Sv. . .

767 «
677«
663«

649<{

706p.
683«
667 «

678«
648«
630«
624«
612«
606«
606«

200 m løp
1. Kretschmann, 1'.. 22.9
2. Mobius, T. 23.5
3. Zamzow, T. . . . . .. 23.6
4. G. Lotar, P. 23.6
5. Cousin, Fr. 23.7

B. Zaremba, P. 23.7

800 m.løp
1. P. Nagy, P 1.59.6 m
2. Z. Borkowski, P .. 2.00.4 «
3. F. Gjøen, N 2.01.0 «

400 m løp
1. G. Engstrøm, Sv. 52,4,
2. P. Nagy, P. . . . . .. 52.9
3. Kiible, T. 53.2

.4. G. Jacobsen, D. .. 53.3
5. Bayer, T. . . . . . . .. 53.5
6. T. Tar onen, Fi... 53.6

W. Pedersen, D. .. 53.6
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DAMER

80 m hekk
1. W. Lindberg, Sv.
2. Jiinger, T. . .
3. Dorsch, T .
4. Zeughan, T .
5. Mayerhofer, T .
6. Fischer, T .

Kule
1. Stacker, T 11.94 m
2. R. Øman, Sv. . .. 11.88 «
3. Maikranz, T. . ... 11.57 «
4. Suverkrupp Il., T. 11.48 «

B. Dammen, N . .. 11.48 «
6. I. Johansson, Sv. 11.42«

400 m løp
1. N. Pawlowska, P .
2. Z. Nowicka, P .
3. A. Witkowska, P .
4. W. Sobieraj, P .
5. B. Myslinska, P. . .
6. I. Kusnierowicz, P .

3.45.4 m.
3.59.2 «

4.19.9 «
Forts.

,
2.54.0 m:
3.11.1 «

3.11.2 «:

3.11.5 « i
3.15.6 «!
3.15.8 « i

7.13.8 m.

3.28.9 m~

3.47.5 «i

6.07.3 m,
6.14.1 « I

6.28.5 «

6.39.8 «

6.43.2 «

6.45.9 «

2.41.0 m~

2.50.4 «
2.50.9 «
2.58.0 «
3.01.6 «
3.01.9 «

1.23.4 mi
1.30.0 « 1
1.31.2 «.

i1.33.4 {(;
1.35.0 «'

1.21.1 m'-

1.29.3 m.

1.29.6 «!

1.29.9 «
1.30.1 «

1.30.5 «

1.30.5 «.

1.25.4 «
1.26.9 «

1.27.8 «
1.29.2 «

1.30.1 «

25.37.7 m.
26.25.5 «

28.02.2 «

1500 mfri
1. K. Weiss, T .
2. W. Stritzke, T .
3. H. Engelmann, T .

400 m rygg
1. Teplitzky, Fr.

Stafett 3 X 100 m fri
1. Berliner TSV, T .
2. Leipzig, T .
3. Dresden, T .

200 m rygg
1. S. Kamerling, . e. . .
2. G. Bierwirth, T. . .
3. S. Carlsson, Sv .
4. M. Nindel, T .
5. W. Lorenz, T. . .
6. O. Rechenberg, T .

400mfri
1. W. Stritzke, T .
2. H. Smolingski, T .
3. K. Weiss, T .
4. H. Zieske, T .
5. S. Hasselrot, Sv .
6. W. Schloms, T. . .

200 mfri
1. W. Stritzke, T. . .
2. H. Smolinski, T .
3. D. Albach, T .
4. S. Schiller, T .
6. W. Puff, T .
5. K. Weiss, T .

200 m bryst
1. W. Stritzke, T.
2. H. Werner, T.

100 m butterfly
1. W. Lorenz, T .
2. G. Kaiser, T .
3. M. Nindel, T .
4. H. Zieske, T .
5. W. Goy, T .

100 m rygg
1. W. Goy, T .
2. W. Pilz, T. . .
3. G. Bierwirth, T. . .
4. W. Wiederholt, T.
5. W. Lorenz, T. . .
6. O. Rechenberg, T .

100 m bryst
1. S. Kamerling, Ne.

Verdensrekord.
2. H. Grosse. T .
3. W. Stritzke, T. . .
4. J. van Hooven, Ne. . .
5. S. Hasselrot, Sv .
6. W. Lehmann, T .

30.78 m.
27.90 «
27.86 «

24.65 «

23.70 «
22.59 «

9.93 m.
9.88 «
9.30 «
9.19 «
8.90 «
8.55 «

1.40 m.
1.38 «
1.33 «
1.31 «
1.30 «
1.30 «

54.9 s.
55.3 «
57.4«
57.8«
58.4«
59.4«

5.02 m.
4.62 «
4.47«
4.42 «
4.40 «
4.37 «

31.00 m.
30.17 «
30.05 «

26.35 «

25.29 «

25.28 «

1.07.0 m.
1.08.0 «
1.08.2 «

1.10.6 «

1.11.0 «

1.11.2 «

2.52.2 m.
2.53.2 «
3.16.0 :<

SVØMNING

Spyd
1. J. Malinska, P. . .
2. W. Pawlowska, P .
3. Gula, T .
4. D. Siczko, P. . .
5. Dorsch, T .
6. Fischer, T. . .

Menn

100 mfri
1. S. Kamerling, Ne.
2. A. Ball, P. . .
3. N. Stritzke, T .
4. H. Smolinski, T .
5. S. Hasselrot, Sv .
6. D. Albach,.T .

Høyde
1. Mayerhofer, T .
2. Junger, T. . .
3. Zeughan, T .
4. Dorsch, T .
5. Robie, T .

T. Brzoska, P. . .

Lengde
1. W. Lindberg, Sv.
2. Junger, T. . .
3. K. Winklar, P. . .
4. Kruse, T .
5. Mayerhofer, T .
6. Zeughan, T .

Kule
1. J. Malinska, P .
2. W. Pawlowska, P .
3. D. Sieczko, P. . .
4. Barth, T .
5. Dorsch, T. . .
6. Borner, T. . .

Diskos
1. Gula. T .
2. Barth, T .
3. W. Lindberg, Sv. . .
4. Dorsch, T. . .
5. J. Malinska, P. . .
6. Borner, T. . .

4 X 100 m

1. Polska nations!. .
2. Deutschl. . .
3. Dresden, T. . .
4. Bremen, T .
5. Varsovie, P .
6. Stalinograd, P. . .

800 m løp
1. Hohne, T .
2. Weichselbaumer, T .
3. Kirschnig, T .

841p.

28.5 s.
28.6«
28.7«
29.6 «
30.0«
30.2 «

638p.
533«
510«
510«
486«
447«

400«
364«
364«
328«

576p.
571« .

545«
538«
538«
533«

619«
530«
480«
462«
462«

13.2 «
13.2 «
13.6«
13.7«
13.8«
13.9 «
13.9«

13.2 s.
14.3«
15.4«
15.7«
16.0«
16.2«

1.09.4 m.
1.11.6 «
1.13.0 «
1.13.0 «
1.13.2 «
1.14.0 «

3.20 «
3.10 «
3.10 «
3.00 «

100 m løp
1. Zeughan, T .

W. Lindberg, Sv. . .
3. Kruse, T .
4. Barth, T .
5. M. Woinska, P .
6. Mayerhofer, T .

Jiinger, T. . .

2. E. Koski-Levijoki,
3. E. Hannula, Fi .

L. Strang, Sv .
5. A. Franssen, Sv.

200 m løp
1. Woinska, P. . .
2. Zeughan, T .
3. W. Pawlowska, P .
4. Junger, T. . .
5. Barth, T .
6. Hohne, T .

Spyd
1. R. Øman, Sv 64,62 m

Verdensrekord.
2. E. Ojala, Fi. ... " 54.65 «
3. A. Hamalainen, Fi.50.09 «
4. R. HelIore, Fi 47,30 «
5. B. Jaszczuk, P 46.34 «
6. Lundblom, Fi 46.30 «

Diskos
1. Stacker, T 40.40 m
2. I. Johansson, Sv. 36.50«
3. E. Ojala, Fi 35.62 «
4. R. Oman, Sv 35.59 «
5. Schubert, T 34.64 «
6. U. Ryszard, P. .. 33.04 «
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..{)nqeniøt 0_ E_ D YBVIK
ENTRE PRE N ØRFOR RETN ING

KLINGENBERGGT. 7 - OSLO

Jadar Trevare- & Rugemaskinfabrikk

SANDNES
Tlf. fabrikken 61 879
Tlf. privat 61 273

O. Renbjør A.s
UR - OPTIKK - FOTO

Tlf. 2787 - NAMSOS

R. Kjeldsberg .4.S
Kaffe - Te - Kolonialvarer.
Fetevarer - Frukt - Hermetikk m. m.
En gros • En detail.
Olav Tryggv.gt. 15, tlf. 28 880
Trondheim.

Bøndernes Salgslag
TRONDHEIM
Alt i KJØTT - FLESK - PØLSE
VARER - SPEKEVARER - HER
METIKK.

Spareskillingsbanken Kristiansand S.
Opprettet 1877

Alle vanlige sparebankforretninger
utføres.

Thoresen & Berg

Jemvarer - B}'gningsartikler
HØNEFOSS

Aage Ditlev-Si:rnonsen

. Assuranse og agentur

Sjøfartsbygningen
Kongensgt. 6 • OSLO
Telefon sentralbord 41 59 44

G. Larsens Pipefabrikli A.s
Etablert 1844

LILLEHAMMER

Ranheim Samvirkelag
Bakeri - Konditori - Pølsemakerverk
sted. Filialer: Charlottenlund, Hans
bakken, Reppe. - Tlf. sentr.b. 40 417

FOTOGRAFENE

Røske & Røstad
Tlf. 22 112 • Buran
TRONDHEIM



Norsk Kraftpapp-

Emballagefabrik A.s

FYRSTIKKALLEEN

ETTERSTAD

*

E. SEM AlS - HALDEN

Bok- og Papirhandel

Trykkeri og Bokhinderi

Benytt

Gjøviks Sparebank
Opprettet 1865

Alltid til tj eneste

K. Vetlesen
Eksport & Import - Metallsmelte- og Raffineringsverk

Porsgrunn - Telefoner 50 976, 52 041

Fagertun Fabrikker A.s

Drammen

O. B. S 0RENSEN & CO.
S. H. SMITH S 0RENSENS

TANKREDERI AfS
AfS HERON

ARENDAL

A.s Skofabriken Ørnen
Larvik

Titlestad & Hauger
Prinsensgt. 2

OSLO

H. Skramstad

DRAMMEN

P. A. Ellingsen
Maskinforretning
Ingeniørfirma
Kongensgt. 2 - OSLO

Schies

Transportko:rnpani A_s

Flytning, spedisjon, transport,
fortolling, assuranse, lagring.

OSLO



Aktieselskapet

Kvedfjord Sildolje

& Kraftforfabrik

Telegramadresse : «Sildoljefabrik»

BORKENES

a.s Heen. Dampsag
Hen - Tlf. 3001

AKTIESELSKABET

Hamang Papirfabrik

SANDVIKA

Oslo

Utsalg av
Elektrisk utstyr og apparater.
Utfører elektriske installasjoner.

Karl Saxi
Autorisert installatør - VADSØ

CHRISTIANIA SPIGERVERK

Noren berg & Co. Als - Oslo

MARGARINFABRIKK

Sentralbord 68 34 20

Leverandør av den bekjente «Noeo»
margarin

Helfred Hanssen
Conradisgt. 7 - Tønsberg
Etablert 1896
Telef. 11 034 og 11480, privat 11 580
Telegramadresse : «HELFRED»

Leverer proviant og rekvisita til hvaljangs/ekspedisjoner

Levanger Speil- & Gullistefabrik A.s

Sølvmedalje Trondheim 1930
Gullmedalje Levanger 1936
Telegr.adresse: Listefabrikken
Telefon 89

LEVANGER

A. J. Johansen
SALMAKER

Møbel- & Sportsforretning
Telefon 126 - LEVANGER



A.s NorsK Presstoff
Bakelittpresseri

Lilletorvet l, Oslo

E. N. HYLLAN D
Siv. ing. M.N.I.F. og M.T.K.F.

Bygnings-teknisk konsulent
Fr. Nansens plass 6, Oslo
Telefoner : 42 23 05 - 42 24 85

Øiamufd
ELEKTRISK APPARATFABRIKK
Drammen

Produserer kjøleskap, varmeapparater
og komfyrer

KONGSBERG·

Elektriske varmtvannsapparater

A.s Star Paper Mill
Pergamynpapir - Cellulosevatt
Tollbugt. U5 - Tlf. -2785
Tlgr.adr. Star
DRAMMEN

VULKANISERINGSVERKSTEDET

BILDEKK
Alf E. Evensen
HØNEFOSS - Telefon U08
Lager av ny og brukt bilgummi

Blomsterhallen
TØNSBERG

Telefon 12 229

Jlage Weider
Aut. rørlegger

NAMSOS - Telefon 2406

Odlo Fabrikker A.s
TRIKOTASJE

Salgskontor H. Heyerdahlsgt. l,
OSLO
Telef. 41 4481,41 67 78, knt. 414382

Sparebanken

i Arendal

Fredrikstad Montering Co.
& Metallstøperi .A.s

Telefon 1494
Fredrikstad

Bragernes Rørleggerbedrift A.s
Jensen & Syvertsen

Telefon 5447 - Bragerhagen 10
DRAMMEN

August.Hansen

MURMESTER

Telefon 1359 - FREDRIKSTAD

Afs ELE KTROSALG
OSLO
Transformatorer samt sikrings
kombinasjoner, linjebrytere, skap etc

Møllervn. 4 - OSLO
Telefon *336490

PFAFF
er n,avnet på symaskinen De skal kjøpe

NORSK MASKINKOMPANI AfS

St. Olavs pl. 3, tlf. 33 22 80 •• OSLO

o. Henriksens Sønner
AUT. RØRLEGGERFORRETNING
& RØRHANDEL

Fredrikstad



Halfdan Ditlev-Simonsen & Co.
Skipsrederi

Sjøfartsbygningen - Oslo

SaDlvirkelagels Kafe
STEINKJER

Kafe - og middagsrestaurant
mf selvservering.

Kreditbanken for Sørlandet
Hovedkontor:

Filialer:
Kristiansand S.

Lund - Grim samt
Kreditbank, Vågsbygd.
Sentralbord 1080

Vaagsbygd

U rd TriKotasjefabrikk A.s
Chr. Krohgsgt. 30 - Oslo
Telefoner: 420562 - 4273 74

.A.s Narvik Dampskibsselskaps Ekspedisjon
NARVIK
Telef. 412 - 836
Ukentl. godsr. Trondheim - Narvik - Tromsø
Hammerf. med mellomliggende steder
Telef. i Trondheim 22 289

Brødrene T RÆ G D E Drammen

Landbruksmaskinforretning
Centralhord 4880

Seeberg cf Nielsen L:ld.
DRAMMEN
Telegramadr. : «Seeberg»
Tlf. 3390 - Etablert 1861
Skipsmeglere - Spedisjon

Ventilasj onsanlegg
Vifter - Varmluftsapparater

RANDEM & HUBERT Als
LUFTIEKNISKE ANLEGG

Telefon 42 02 06 - 42 51 76 - OSLO

Brødrene Stohz

Eidsberg - Telef. 4087

ALT
I
MØBLER

BODØ

Sverre Johansen
VOGNMANNSFORRETNING
Tistedalsgaten 21
HALDEN - Tlf. 1474
A.ll.eslags transponer

0110 Falcfj
Boktrykkeri & Papirhandel

Kongensgt. 15 - Lilletorget l
OSLO

S. D. C;:appelen
Ule/os Jernværk
Grunnlagt 1657

Moderne ovner av alle typer.

Forhandlere i alle landets byer.

•:O'---RA.......M-M=EN......S---JE-R.......N•
•STØBERlOG MEK. VERKSTED

SPESIALITETER:
Kraner og losseapparater.
Kjøle- og fryseanlegg
Pukkmaskiner, Veghøvler
Centrifugalpumper
Luker etc. for vannkraftutbygging
Ovner og annet bygningsstøpegods
Stål- og jernstøpegods



Brødr. Melby's

Konfeksjonsfabri kk
Spesialitet barnekonfeksjon
Skyttv. 10
FREDRIKSTAD
Telefon 5484

Forener kvalitet; slitestyrke og pass
form.

T.fjv. Jo-fjnsen jr. ./l..s
Kolonial, mel, fetevarer
Spesialitet: Skipsproviant
OSLO

Haldor Virik
SANDEFJORD

Trygve Thorsen A.s
Bilrekvisita en gros

Tlf. 1890, 2890 og 2490. Møllergt. 12

LARVIK

A.s W. Jordan Børste & Penselfabrik

Wlll. Thranes gt. 75
OSLO

% Strønun.ens Voerksted

Elektrostålverk

Jernbanevognfahrikk

Automobilfabrikk

A.S Toten Cellulosefabrik

Nygard, Gjøvikbanen

./l~sTønsberg Reperbane

TØNSBERG

P. M. Engebretsen
Manufaktur- og utstyrsforretning

Grensen Hj. Akersgt. - Oslo

Gausdal Ysteri
SEGALSTAD BRU

Produksjon av Gudbrandsdalsost

AjS Rygene Træmassefabrikker
ARENDAL



Ingeniør Chr. F. Grøner
M.N.I.F. tekn. konsulenter M.T.K.F.

Dronningensgt. 14, Oslo
Telefon 42 Ol 81 - 41 66 67
Telegramadr. «Ceefge»

Vannkraftanlegg. Industrianlegg. Betong - Jernbetong

E. O. WINNÆS
Gullsmed

Telefon 304
Kongsberg

Nordland Betongindustri A.s

Bodø - Telef. 20734

Ing. J. P. SANDOZ

Lille Grensegt. 7 - OSLO
Tlf. 3321 37, tlgr. adr.: «Sanding»

Verdal Samvirkela.g
Assortert handel i Verdal med 20 avdelinger.

Bakeri - Slakteri - Pølsemakeri - Mølle - Fiskematkjøkken
Skredderverksted - Systuer - Sagbruk - Snekkerverksted

Omsetning av jordbruksvarer

Telefon nr. 301 - 302 - 303 ~ 304 - 305 - 306 - 307 - 308
Sentralbord med forbindelse til samtlige avdelinger. Postgiro 91930

AKTIESELSKAPET Koppang Meieri
SulitjellDa Gruber

Telefon 85

anbefaler sitt prima sølv 999

KOPPANG

A.s Trondhjems Cementstøberi
og Entreprenørforretning

TRONDHEIM

ERLING SANNES
BODØ

Rederi - Befraktning - Spedisjon - Assuranse

Agentur - Kommisjon· Engros

Telefon: 20010 - Telegramadresse: «Sannes»

Døves Trykkeri A.s - Bergen


