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Vi trenger tolket~

Spørsmålet om faste tolker til hjelp for de døve vil før eller siden trenge seg
fram. Vi tar derfor her opp spørsmålet om hva som kan gjøres for å avhjelpe
manglen. Det er nemlig ikke så helt enkelt å skaffe folk som behersker tegnsprå
ket så godt at de også kan være døveforeningene behjelpelig ved foredrag og
omvisninger i opplysningsvirksomhetens tjeneste.

De norske døve 'er dessverre ikke i den lykkelige stilling som våre skjebne
feller i de øvrige nordiske land; de har sine 5 døvekonsulenter som alltid står
parat til å hjelpe når det trengs. Ved siden av har de en stor stab med døvelærere
som aktivt tar del i de døves foreningsliv og er til stor hjelp for foreningene.

Vi har selvsagt våre døvepI'ester, men hva kan vel de få døveprester formå i
sine vidstrakte distrikter, og hvor de ofte er ute på reiser for å besøke enslige og
gamle døve? Svært lite. Skal tolkvirksomheten bli effektiv og virkelig til hjelp,
så må vi ha en stab faste tolker som kan stå til rådighet uten at man må treffe
avtaler flere måneder i forveien. Det vil alltid komme tider da der også utenfor
døveforeningene vil være behov for tolk til en eller annen døv, det være seg på
sykehus eller i andre offentlige instanser. Da kan det være godt å kunne vite hvor
man skal henvende seg for å få fatt på en tolk hurtigst mulig!

For våre døveforeninger er det også uhyre viktig å kunne skaffe seg en tolk når
det er behov for det. Skal foreningene kunne drive et effektivt opplysningsarbeid,
så må man ha tolk til rådighet ved hvert møte. I opplysningsvirksomheten inn
går som kjent både foredrag og omvisninger, og denne viktige del av program
met kan bare gjennomføres ved hjelp av tolker som behersker tegnspråket på
en noenlunde tilfredsstillende måte. Men hvor skal vi få tolkene fra? Det er
igrunnen et meget vanskelig spørsmål! Dessverre er det en kjensgjerning at det
er så alt for få som kan de døves språk, så vi kan således ikke velge og vrake,
men må tvert imot lete med lys og lykte for å finne noen som er egnet for jobben.
Og så det viktigste av alt: Har noen lyst til å stille seg til disposisjon som tolk
for de døve? Den økonomiske side av saken må også løses, for det sier seg selv
at en tolk må ha dekket sine reiseutgifter samt ha et passende honorar for ar
beidet.

Her er det naturlig at staten stiller midler til rådighet og bevilger et beløp som
tilstilles Norske Døves Landsforbund for løsning av tolkspørsmålet for landets
døve. All den tid vi ennå ikke har statskonsulenter for døve, er det ikke mere
enn rimelig at staten her trer støttende til for å løse denne for de døve så viktige sak!

Den beste måten å finne fram til de som er villig til å stille seg til rådighet som
tolker for døve er vel gjennom døveforeningene å forsøke å finne de som egner
seg. Dermed kartlegger man hele landet slik at man ved behov kan finne fram
til de som bor nærmest!

Det ville være gledelig om man snarest kunne rette en henstilling til stats
myndighetene om økonomisk støtte for løsningen av tolkspørsmålet for landets
døve. Red.



Daglig lii(~ i Milano

Din lar og jeg bar lett etter deg med smerte
Luk. 2, 48.

..

Det er mange det er gått slik
som det gikk Josef og Maria. De
har mistet Jesus. De lærte å kjenne
ham. De så ham som sin frelser.
Og de hadde sin glede i ham. Men
så fikk de det travelt med mange
ting. Bekymringer for mat og
drikke, hustru og barn, kom. Eller
kanskje var det gleder og fornøy
elser i verden, som tqk deres tan
ker og tid. Så glemte de å tenke
på Jesus. Dag etter dag gikk, og
de ba ikke til ham, og de takket
ikke ham for frelsen.

Men en dag våknet de opp. De
følte livets tomhet. De hadde ikke
mere noen glede. De skjønte at
de hadde mistet Jesus. De ble
inderlig bedrøvet; da ønsket de
inderlig de dager tilbake, da de
hadde ham med, da de følte hans
velsignelse over sitt liv. Og de be
gynte å lete etter ham med smerte.

Er det så med deg at Jesus er
blitt borte for deg? Er det slik at
du en tid glemte ham og søkte din
glede i verdens fornøyelser? Eller
er det kanskje slik at arbeidet for

Vi er kommet, forhåpentlig i
beste velgående, inn i et nytt år
når dette leses. Et nytt år som vi
vel har startet med friskt mot og
gode forsetter - de samme gode
forsetter som vi har startet nye år
med før - vi har atter en gang
tatt dem fram og børstet støvet av
dem. Vi ser oss i ånden som bedre
mennesker allerede, men før det
har gått mange dagene er vi vel de
samme gamle grinebiterne med de
samme gamle lastene og de samme
sure hverdagsfjesene. Det er den
klassiske visen som atter en gang
dukker fram i erindringen:

Dyden gjester deg, dessverre,
først når den blir strengt

beordret!
Lastene er mindre tverre,
laster kommer uoppfordret!

Jeg for mitt vedkommende skal
betro leserne at jeg starter det nye
året med en fast beslutning om å bli
ferdig med å skrive om Italia-tu-
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det daglige brød og bekymringene
tok all din tid, slik at du glemte
ham? Da har du det ondt nå. Da
er det tomhet i ditt hjerte. Da sier
du sikkert: Før hadde jeg det godt!
Å, hvor gjerne ville jeg ikke finne
Jesus igjen og leve med ham som
før!

Da skal du vite at du ennå kan
finne ham. Da skal du vite at han
ennå kan bli din venn og gi deg
glede. Men du må søke ham der
hvor han er å finne. Du må først
begynne å be. Du må i bønnen for
telle ham at du har mistet ham.
Du må si til ham at du glemte ham
i verdens travelhet og fornøyelser.

Du må be ham om forlatelse
for det. Og så må du lese hans
ord. Når du ber og leser hans ord,
da skal det skje at du igjen skal
finne ham. For den som ber, han
får. Den som leter, han finner.

Herre Jesus! Du er trofast, du
vil hjelpe oss slik at vi ikke mister
deg. Du vil hjelpe dem som har
mistet deg til igjen å finne deg!

Amen.

ren. Ja, jeg skal love å bli ferdig i
løpet av 2-3 måneder!

Og så vender vi tilbake til Mi
lano med + ;\0 grader Celsius i
skyggen, minst.

Speuacolo teatre
Det italienske ordet fikk meg

selvfølgelig til å tenke på spetakkel.
Jeg var spent da jeg dro avsted til
teateroppvisningen. To italienere
hadde lovet å vise vei. Den ene
italieneren hadde vi døpt "Hans
Lie". De to var skolekamerater fra
Venedig, som jeg til deres forargel
se kalte "byen med alle motorbå
tene". De tilhørte den lille håndfull
døve italienere som jeg hadde til
lit til.

J eg var sikker på at teateropp
visningene ville bli en stor opp
levelse og gi meget å skrive om.
Det har gått så store ord om de
døves teatergrupper i Tyskland,
Jugoslavia og andre land.

Da vi kom fram til det stedet
som var angitt på mitt invitasjons-

kort, viste det seg at arrangemen
tet var blitt flyttet til et annet
sted. Da vi kom til det andre ste
det, fikk vi oppgitt et tredje sted.
Venetianerne ble mer og mer ra
sende. Da vi kom til det sist an
gitte sted, var jeg ganske sikker
på at vi var på villspor igjen. Mot
oss lyste nemlig et neonskilt med
bokstavene I~HT-CLUB. (Mer
kelig at det sto på engelsk!)

J eg hadde ingen lyst til å opp
søke en nattkluhb, men de mange
døve vi traff ved inngangen over
beviste oss om at det var her vi
kunne finne det vi lette etter.

Teatersalen passet utmerket til
formålet. Det var et slumpetreff at
vi fikk sitte. Forestillingen begyn
te. Men det var mager kost vi ble
servert. Jeg forsto omtrent ingen
ting av det som foregikk på scenen.
Det skiftet mellom ballett, sket
sjer og oppvisning av døve "elite"
turnere (de beste damene i gymna
stikk). Det var plasert blinklys
rundt scenen til hjelp for aktørene,
slik at det hele gikk med presisjon
og god rytme. :Men jeg kjedet meg
over alle grenser. Det eneste som
fanget min interesse var et par som
satt foran meg, en sydlending i 40
års alderen som gjorde stormkur
til en antakelig nordisk dame.
Mannens temperament var en stu
die verd. Hver gang han ble for
het, skj øv damen ham forsiktig fra
seg. Så ble han fornærmet, satt og
furtet og tumlet tilsynelatende med
selvmordsplaner i 5 minutter, før
han igjen tok fatt på kurtisen med
friske krefter. Omsider ble han
atter skjøvet tilside. I lengden ble
også dette "skuespillet" ensformig,
og da den ene venetianske følges
vennen vår foreslo at vi skulle ta
en Coca-Cola i baren, gikk vi like
godt før forestillingen var slutt. Vi
likte oss heller ikke i baren, hvor
noen berusede sveitsere bråkte, så
da vi hadde drukket ut våre glass
i all hest, var vi glad for å kunne
dra derfra. (Det hører med til hi
storien at vår italienske "leder"
samme dag hadde påstått at te
aterforestillingen var avlyst).

Min venn Enrique
Han bodde på Casa dello Stu

dente, og jeg kom i forbindelse med
ham allerede første dag i Milano.
J eg skulle ta meg en kopp kaffe
i studenterhjemmets bar, men alle
bordene var opptatt. Det vil si, ett
av bordene var bare opptatt av et
par ben. Jeg festet blikket på disse



benene, som tilhørte en yngre
mann med ravnsvart hår og mørk
hud. En stund ble jeg stående like
ved bordet med ka1fekoppen i hån
den, uten at fyren gjorde mine til
å Bytte benene. Da så jeg rett på
ham og pekte på bordet. Han lyste
opp i et stort smil, trakk til seg
benene og ba meg med en gest ta
plass ved bordet, og jeg satte meg.
Han tok fram en notisbok og skrev:

- Do you speak English?
Jeg nikket.
En lysere mann ved hans side

overtok notisboken:
- Hvor er dere alle fra?
- Fra Norge.
- Vi har diskutert hvor dere

kunne være fra, sa han. Vi trodde
dere var engelskmenn.

- Hvabehager? Jeg pekte på
flagget mitt.

- Flagget likner iallfall svært
på det engelske, sa han.

Jeg var ganske forbløffet. Disse
studentene burde virkelig kjenne
flagget til en stornasjon som Eng
land bedre. Jeg forklarte forskjel
len mellom det norske og det en
elske flagg.

- Liker du Milano? var neste
spørsmål.

- Byen ser bra ut, italienerne
liker jeg mindre bra, svarte jeg
frimodig. - Svaret mitt ble lest
opp, og alle studentene lot til å
more seg.

- Vi er kommet til samme re
sultat, sa han.

Etter at jeg hadde redegjort for
hvorfor vi var kommet, hvor lenge
vi skulle være, osv., måtte han
som førte ordet for studentene gå.
Han skulle bade. Good-bye!

Så overtok han som hadde hatt
benene på bordet. Han presenterte
seg:

- Enrique Salazar fra Venezuela
- Altså Henrik på norsk, be-

merket jeg.
- Jeg er ikke god i engelsk, sa

han. I Venezuela taler vi spansk,
og min mor er italiensk, så hun har
lært meg sitt morsmål, og jeg fant
det derfor naturligst å studere her
istedenfor i U.S.A.

- Hva studerer du?
- Polyteknikk.
-- Mange utlendinger her?
- Ja. Han pekte. Han der er

fra Costa Rica, han der fra India,
der borte ser du noen negre. Her er
studenter fra alle verdenshjørner.

Enrique og jeg ble finfine ven
ner. Ja, jeg har knapt truffet en

Fire sjarmerende personer
som har opphevd språk
grensene, på Casa dello

Studente. Fra venstre:
Bjørg, en bulgar, Jorunn

og Enrique.

mann som jeg har knyttet så varmt
vennskap med før. Han lærte for
bløffende fort tegn. Vi diskuterte
alt mulig. Politikk var et populært
emne. .lV1in vane tro, hevdet jeg at
jeg var kommunist, men enda han
avskydde kommunismen som pes
ten, maktet ikke min påstand å
rokke ved vårt vennskap. Vi dis
kuterte Kypros, Algerie, Sør-Afri
ka, Egypt.intervensjonen, rase
hatet iU .S.A. m. m. Ja, naturlig
vis Ungarn-tragedien også. Om
han var søramerikaner, hadde han
ikke noe imot negrene. Og vi dis
kuterte religion. I ett og alt var vi
så enige som noen kunne bli!

Men Helen Keller hadde han
ikke hørt om. Han kjente ikke til
om det er noen døveskole i Vene
zuela' men blindeskole har de. Be
rømte nordmenn kjente han ikke
til. Ikke Nansen, Roald Amund
sen, Ibsen. Trygve Lie som FN's
generalsekretær husket han etter å
ha tenkt seg om. Bedre kjente han
Thor Heyerdahl med Kon-Tiki
ekspedisjonen. Men da jeg nevnte
Sonja Henie, behøvde han ikke å
tenke seg om.

- Jeg så Sonja Henie i Caracas!
sa han begeistret.

Og vi fortalte hverandre om våre
hjemland. Han hadde nettopp fått
brev hjemmefra, og fortalte at
hans 19 år gamle bror hadde skutt
en tiger. Det hadde også fulgt med

Bykartet studeres og merkes opp.

et "brev" fra hans 4 år gamle søs
terdatter, og jeg fikk anledning til
å konstatere at småbarn over hele
verden skriver "likelydende" brev.
Det brevet tok han godt vare på.
Neste år ville han en tur til Norge,
og jeg inviterte ham med glede
hjem til meg.

I middagspausene og i sene
kveldstimer hygget jeg meg i En
riques selskap. Men en dag var han
som sunket i jorden. Han hadde
fått det triste budskap hjemmefra
at hans far var avgått ved døden.

Jeg bevarer minnet om Enrique
i mitt hjerte, og jeg gleder meg til
å få besøk av ham. Han var en
ualminnelig sjarmerende kar, som
visst alle de norske jentene forels
ket seg i.

Amerikanere
Det ble sagt at det var kommet

300 døve amerikanere til Milano i
anledning sommerlekene. Moses,
som jeg skrev om i julenr., var noe
for seg selv. De andre så vi ikke
meget til, men det jeg så av dem.
overrasket meg meget. Amerika
nerne var faktisk de eneste døve
som jeg kan fristes til å kalle døv
stumme. De åpnet knapt munnen
når de snakket med hverandre.
J eg studerte særlig de to lederne,
på tribunen, på avslutningsban
ketten og på CISS-kongressen. De
brukte en del tegn, men mest fin
gerspråk og mimikk. Munnen kun
ne like godt vært lukket med syv
segl. Over deres lepper kom det
bare et enstavelsesord i ny og ne.
J eg prøvde å innlede en samtale
med et par av amerikanerne, men
de bare trakk på skuldrene, og jeg
måtte gi opp. Jeg var meget over
rasket.

Min overraskelse ble ikke mindre
over den forbrødring som fant sted
mellom amerikanerne og russerne.
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AV OLE REINEMO

Biltur gjennom Amerika
fra øst til vest

Fullstendig i strid med all vanlig
praksis heiet amerikanerne på rus
serne, omgikk dem i meget venn
skapelige former - og de ameri
kanske lederne viste seg dag etter
dag med russisk flagg på jakkesla
get! Jeg trodde knapt mine egne
øyne. Russerne lot også til å være
begeistret for amerikanerne.

Konklusjonen må bli: Det er
politikerne som hindrer avspen
ning, fred og vennskap nasjonene
i mellom, og presse og kringkasting
sprer politikernes gift uavbrutt
rundt til alle folk. - Heng poli
tikerne, så forsvinner også den så
kalte kalde krig og krigsfrykten.

J a, allerede Ludvig Holberg
gjorde oppmerksom på forholdet.
På hans tid var ikke radioen opp
funnet, og politikerne hadde ikke
stor hjelp av pressen. Men poli
tikerne holdt flittig taler, dengang
som i dag, og Holberg ga dette råd:

Heng talerne, så går og tyranniet
bort!

Thorbjørn Sander.

OSLO KOMMUNE

LEDIG LEGAT

"Rittmester Jakob Grøttum og
hustru Kristine Grøttums legat".
Et rentebeløp stort ca. kr. 9.500,
i porsjoner etter styrets vedtak 
til utdannelse eller til underhold 
for blinde, døve og vanføre som
har hjemstavnsrett i Oslo.

Legatkontoret, Fr. Nansens pl.
3, IV, Oslo, utleverer skjemaer
til søknad mellom kl. 8.~0-15

(lørdag kl. 14.) Søknadsfrist 25.
januar d. å.

Administrasjonsrådmannen.

Det har lenge vært stille om
vår venn Ole Reinemo i Ame
rika, men han har vært på
flyttefot og forteller her om
sin reise med bilen sin, hvor
han krysset Amerika fra Bos
ton i øst og til San Fransisco i
vest. På turen hadde han man
ge opplevelser, men det lar vi
Ole selv berette om:

Det var tidlig høsten 1956 at jeg
besluttet å ta en biltur gjennom
Amerika fra øst til vest, for å få
meg et nytt arbeid på et nytt sted,
nærmere bestemt i California. Men
på grunn av forskjellige hindrin
ger, ble turen utsatt til min som
merferie.

Jeg hadde hele tiden holdt pla
nen for meg selv, men en dag røpet
jeg den for min venn Frank Smith,
da han innbød meg til en biltur i
ferien. - Har du tenkt å kjøre så
langt som til California alene med
din gamle bil, spurte han tvilende.
J a, det er meningen det, svarte jeg.
Ikke lenge etter hadde de fleste
døve i Boston rede på mine planer,
og de rystet på hodet over min
reiselyst. Frank var imidlertid i fyr
og flamme og sa han ville slå følge
med meg!

Mine omgangsvenner holdt en
uforglemmelig avskjedsfest for meg
og overrakte meg en pengegave på
250 kroner til reiseutgifter.

Bilen min gjennomgikk en grun
dig overhaling, slik at den var i
god stand, men stakkars meg, reg
ninger lød på 575 kroner og var en
svært uvelkommen utgift.

Onsdag den 3. juli startet vi ved
7,30-tiden om kvelden. Det var fint
vær, men solen var allerede langt
nede i horisonten da vi la Boston
bak oss og tok fatt på den nye
bomveien i en fart på 110 km i
timen.Denne nye bomvei var åpnet
noen dager tidligere.Den var super
fin og med en strekning på 198 km
uten veikryss! Bompenger var kr.
25 . Veien kalles for Massachusetts
turnpike. Etter atter å ha betalt
kr. 25 i bompenger, kom vi over
på New Yorks turnpike. I Albany,
New Yorks hovedstad, stoppet vi
ved en restaurant for å innta vårt
aftensmåltid. Da vi kom tilbake
til bilen etter endt måltid, var af
tenhimmelens stjerner forsvunnet
og mørke skyer varslet om kom
mende uvær.Straks etter at vi had
de lagt Albany bak oss og var
kommet inn på bomveien, brøt u
været løs. Make til uvær har jeg
aldri sett før. På et øyeblikk var
veien oversvømmet. Lynglimtene
var kraftige nok til å gjøre tuss
mørket til fullt dagslys og torden
fikk veien til å ryste under oss. Da
jeg stirret over på Frank, var han
hvit i ansiktet og satt bare og stir
ret fram for seg gjennom front
glasset. Han var så blek at det
gjorde meg litt engstelig og jeg
overveiet sterkt om jeg skulle
stoppe og søke ly. Men siden vi
allerede var så langt fra byen, had
de jeg ikke noe annet valg enn å
fortsette i håp om at været skulle
bedre seg, men uværet økte. Det så
stygt ut, for det var mye vann på
veien og ingen biler var å se. Regn-

Fra HOLE KALKVERK
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Tribunen ved foten av American Falls. Med båt langs foten av fossen.

dråpene ble større og større, stun
dene mellom lynglimtene kortere
og kortere, og denne skifting mel
lom lys og mørke var meget irri
terende for mine øyne. Torden
skrallene ble til renejordskjelv.Det
var allerede midnatt, og været viste
ingen tegn til bedring, men jeg
fortsatte da det var meningen vi
skulle være framme ved Niagara
fossen i grålysningen og hadde 450
km igjen å kjøre. Frank var for
lengst sovnet. Ved 3-tiden om mor
genen sluttet uværet, men sam
tidig ble mine øyne blytunge, så
jeg stoppet og fikk vekket Frank
så han kunne overta kjøringen.
Jeg hoppet over i baksetet og sov
net øyeblikkelig, men dessverre fikk
jeg ikke sove mere enn l time, da
Frank vekket meg igjen. Han orket
ikke å kjøre mere, så søvnig var
han blitt.

Jeg overtok atter kjøringen og
satte farten betraktelig opp for å
ta igjen den tiden vi hadde tapt
på grunn av uværet. I grålysningen
var vi kommet nær bestemmelses
stedet vårt, men det undret meg
at der ingen fjell var å se i hori
sonten. Frank var blitt usikker da
jeg spurte om vi var på rett vei,
for det burde vært fjell foran oss
nå, mtnte jeg, ettersom vi nærmet
oss den verdensberømte fossen. Så
var vi framme, men ingen foss var
å se, bare en by så flat som en pan
nekake. Dette er rart, tenkte jeg.
Frank, stakkar, ble rent irritert
over mitt stadige mas etter denne
fossen. Vi gikk inn i en bokhandel
og fikk kjøpt et kart over stedet,
og dette studerte vi nøye og fant
fossen, så utrolig det enn høres
bare 100 m fra oss. Vi speidet dit,
men så bare en park med mange
trær og hvor det vrimlet av men
nesker. Kan det være mulig at
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fossen er der, spurte jeg min venn,
men også han så ut som et spørs
målstegn. Da vi gikk et stykke inn
i parken, fikk vi se et overveldende
syn og vi ble betatt og trollbundet
av dette naturfenomen. Jiagara
fossen er helt forskjellig fra fosser
i Norges fjell, den bruser ikke ned
fra en fjellside, men fra selve flaten
og ned i en dyp bred kløft, derfra
til elven som renner videre ned
over mot Canada og ut i havet.
Niagarafossen er en av de vidun
derligste naturscenelier som finnes
i verden, og blir hvert år beskuet
av over en million turister fra alle
verdens kanter. Javnet Jiagara
er av indiansk opprinnelse og betyr
"Stor torden i vannet". Fossen
danner en naturlig grense mellom
U .S.A. og Canada. Jiagaraelvens
ville vannmasser deler seg ved øya
Goat Island og danner to fosser,
Amerikafossen som er ca. 50 m
høy, 4~0 m bred og støter opp til
U .S.A., og så Canadafossen som har
et fall på 49 m og som er dobbelt
så bred (i hesteskoform) som Ame
rikafossen. -

"Legend of the Maid of the Mist"
(Sagnet om piken i tåken) for
teller at lenge før hvite menn kom
til indianernes land, var det skikk
og bruk å sende en pike ut over
fossen som takk til store Ånd for
all grøde etter innhøstingen. Det
foregikk slik at alle indianerpikene
ble plasert i en stor cirkel rundt
høvdingen, som så skjøt en pil til
værs. Når pilen falt tilbake til j or
den, ble den pike som sto nærmest
pilen utpekt til å bære takkens
budskap til den store Ånd i fossen.
Hun ble så kledt naken og plasert
i en kano sammen med en del av
markens grøde og sendt avsted ned
over fossen.

Nede ved foten av fossen var det
bygd en tribune for de' som ville
betrakte fossen nedenfra. Vi fikk
lyst til å gå ned, men måtte betale
kr. 9 hver for å entre tribunene.
Vi fikk utlevert en overall, sko av
tøy og en oljefrakk med hette
etter at vi hadde tatt av våre egne
klær, for at de ikke skulle bli våte
av skumsprøyten fra fossen. Med
ærefrykt besteg vi tribunen og be
traktet fossen på nært hold. Jeg
syntes det var en herlig følelse å få
skumsprøyten i ansiktet, for jeg
hadde ikke tatt morgenvask etter
kjøringen.natten før. Det var ikke
lite vann som kom over oss, føltes
nærmest som en dusj i badet.

Etterpå tok vi en båttur langs
foten av begge fosser, og som også
kostet kr 9 for hver. Dyrt men
moro og spennende var det. Det
var en bro over kløften, som
forbinder en amerikansk og kana
disk by som kalles for Niagara
Falls. Vi gikk over til den kana
diske byen og så oss om, men der
var ikke så mye å se, så vi var der
bare en times tid, hvoretter vi gikk
tilbake til bilen, startet og suste
avsted mot neste mål! - -

(forts.).

01,.1
hadde arbeidet hardt hele sitt liv
for dårlig hetaling. Så hendte det
at han fikk magesår, kom på syke
hus og de opererte vekk halve ma
gesekken på ham. Da lIan kom
hjem, traIfhan arbeidsgiveren sin,
han spurte hvordan det sto til med
ham.

--- J au, svarte Ola - no har
dæm skjerri tå magasækk-en så'n
høvi med lønna!



Norske Døves Landsforbunds første landslotteri starter

Endelig! - Etter mange og lang
varige forberedelser er forbundet
klart til å sette i gang salget av
lodder i sitt første landslotteri, og
l. februar begynner "snøballen å
rulle" .

Dette med å samle inn gratis
gevinster er en både langvarig og
trettende affære, og i grunnen gikk
det ikke så glatt og godt som vi i
vår lyseblå optimisme hadde reg
net med før vi begynte. Etterhvert
kom det da inn en del gevinster 
og når vi hører om de erfaringer
som andre lotterier har fra sine egne
gevinstinnsamlinger, så bør vi i
grunnen være vel fornøyet. Vi har
fått som gaver gevinster til en ver
di av omkring kr. 17.000.-. Som
1. gevinst har vi kjøpt en flott bil,
Opel Kaptein 1958-modell, verdi
kr. 22.400.-, og så har vi i tillegg
til den kjøpt gevinster til en verdi
av omkring kr. 36.000.-. Den
samlede gevinstverdi er på denne
måten kommet opp i kr. 75.500.-,
og vi har fått polititillatelse til å
selge lodd for kr. 227.000.00.

Dette salget skal vi klare innen
31. oktober 1958, da trekningen
skal finne sted, og nå gjelder det
at vi stiller oss til tjeneste alle
sammen, som vil at det skal gå
godt for landsforbundet og de til
sluttede foreninger.

Landsforbundet har gått til an
settelse aven sekretær for lotte
riet, nemlig herr Olav Høivik, som
for tiden er bosatt i Oslo. Han er
egentlig stavangermann, og har i
mange, mange år arbeidet i Den
Norske Sjømannsmisjon, og der
bl. a. stelt med denne organisasjo
nens landslotteri. Etter at han
sluttet der, har han bl. a. forestått
en landsutlodning for Indremi
sjonsselskapets landsutlodning i
1956. Begge disse lotterier gikk
meget bra, og vi tør nok regne ut
at dette ikke minst var herr Høi
viks fortjeneste.

Landslotteriets sekretær.

N år han nå skal "legge opp
loddsalget for oss, gjelder det at
han møter en positiv holdning hos
alle våre døveforeninger, at dere
alle stiller dere velvillig og yter
ham den assistanse han trenger
når han besøker dere.

Det er meningen å begynne sal
get omtrent samtidig over hele
landet. Forbundskontoret skal sør
ge for å trykke en del reklamesa
ker, som skal støtte opp under
salget, og de blir så fordelt blant
foreningene. En del av de største
gevinster er det meningen å stille
ut på forskjellige steder i landet.
Vi regner med å stille ut bilen,
soveværelsesmøblementet (ferdig
oppredd), dekket middagsbord,
spisestuen med dekket frokost
bord, salongmøblement med dek
ket kaffebord, moped, 2 dukkeut
stillinger. På denne måten skulle
vi få i hvert fall 7 utstillinger i til
legg til bilen, og det skulle støtte
godt opp under salget. Disse ut
t tillingene flytter vi landet rundt
i løpet av de måneder salget varer
og samtidig forsterker vi propagan
daen på de steder utstillingene be
finner seg.

Bilen blir naturlig nok den ge
vinst som stimulerer salget mest,
regner vi med, og det er derfor vik
tig å legge opp en fornuftig plan

for hvor vi ønsker å ha den stå
ende. Vi regner med å begynne med
bilen i Bergen, så flytter vi den
til Stavanger, Kristiansand S.,
Arendal, Drammen, Vestfoldbye
ne, Østfold, Trondheim og med

.innspurt i Oslo de siste ukene før
trekningen. I våre fire største
byer regner vi med å måtte an
sette "profesjonelle" loddselgere
mot vanlig provisjonsgodtgjørelse.
I de mindre byene ville det vært
fint om de stedlige foreninger selv
kunne klare å stille mannskap til
å selge lodd ved bilen, da forbunds
kontoret nok vil ha vanskelighe
ter med å finne frem til gode hø
rende selgere på disse stedene.
Denne saken skal vi imidlertid
komme nærmere inn på når vi
skriver direkte til foreningene.

Forbundet betaler 10% provi
sj on på alt loddsalg, og det blir
da opp til de enkelte selgere om de
ønsker provisjonene utbetalt, eller
om den skal gå til deres egen fore
ning eller til forbundet.

Loddprisen er satt til kr. 1.00,
og hver loddbok skal inneholde 50
lodd. La det bli et mål at hvert
medlem av vårt forbund skal selge
minst en loddbok. På denne måten
skulle vi komme et godt stykke på
vei mot vårt mål: nemlig å bli ut
solgt. Da vi i alt skal selge 4540 bø
ker, forstår dere sikkert selv at
mange av dere må selge mere enn
en bok, og at vi dessuten må selge
mange lodd i forbindelse med våre
utstillinger.

Vi har valgt å lage loddbøker
uten talonger for navn og adresse
på loddkjøperne. Vi mener det blir
for tungvint å måtte skrive navn
og adresse på alle kjøperne. Iste
denfor har vi laget et system som
går ut på at alle som kjøper minst
5 lodd, skriver navn og adresse på
en konvolutt som selgeren behol
der. Etter utført trekning blir det
lagt trekningslister i alle disse kon-
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Gevinst nr. 3, soveværelse "Gerd".

lotteriet byr på:

lom venner og kjente om å besø
ke stedet hvor bilen står, vil være
nyttig. Man får uvilkårlig lyst å
vinne en slik bil, når den står der
i all sin glans. Ja, den som bare
kunne sette seg til rette og "steppe
på gassen" som det heter.

Det gjelder å arbeide så snart
som mulig. Trekningen foregår
når alle lodder er solgt. Går det
riktig strålende med salget, som
vi alle håper, vil det j o være hygge
lig å få trekningen før fristens ut
løp. Den~l. oktober er siste frist,
men vi kan gjerne trekke i sep
tember, når bare alle lodder er solgt.

Derfor - ta fatt straks lodd
boken kommer. Smi mens jer
net er varmt!

Gev. nr. 2. Dekket middagsbord.
Vel,di kr. 3585.-.

Det er av og til festdager i et
hjem. Det kan være barnedåp,
en konfirmasjon eller et bryllup.
Kanskje det er en særlig fødsels
dag, f. eks. 50 år? Da er det alltid
festlig å dekke et pent bord. Helt
fra sagaen og vikingetiden hørte
mat og drikke med til fest. Det
kan vi vel si om "Ola nordmann",
at skal det være fest, så skal det
være mat.

Ta bare julen. Det er utrolig
hva man kan spise i løpet aven
uke eller to.

Men tenk deg et middagsbord
med sølvdekketøy. De er nok ikke
så mange de hjem som kan dekke
opp med sølvkniver f. eks. Gafler
og skjeer har vel de fleste hjem en
del av, men her er også ekte sølv
kniver, og alt annet som hører

Hva

Vårt lotteri har som førstege
vinst en personbil, Opel Kaptein,
verdi kr. 22.400.-, som blir ho
vedgevinst. Dette er en virkelig
flott bil, som alle og enhver kan
være bekjent av.

N å, mens sommeren står for
døren, så ville det jo være fint å
kunne ta en Norgestur eller en
utenlandstur i egen bil. For dem
som allerede har sertifikat, så er
det bare å sette seg tilrette og
kjøre på. Verre er det fur dem som
ikke har sertifikat. Men en sjåfør
skole retter på det. Selv om som
meren forlengst er over når bilen
blir trukket, så vil det nok bli tid
senere til en sommertur likevel, for
dem som vinner bilen.

På de steder hvor bilen blir
stillet ut, er dH om å gjøre å hjelpe
til med salget. Litt forarbeide mel-

Skal et landslotteri lykkes og bli
suksess, beror det litt på hva slags
gevinster et lotteri har.

voluttene, som så blir sendt til
de forskjellige adressater.

Vi er i kontakt med ett aksjons
utvalg i hver forening, og nå ber vi
alle som er medlemm~ri våre lokal
foreninger, om å henvende seg til
sin forening og bestille en eller
flere bøker for salg.

Alle som ikke er direkte tilslut
tet en lokalforening, kan sende
sin bestilling på loddbok (eller
flere bøker) direkte til forbunds
kontoret i MølJendalsveien 17,
Bergen, hvoretter boken (eller
bøkene) blir sendt. Hver bok inne
holder altså lodd for femti kroner,
og provisjonen vi betaler til sel
gerne, er fem kroner pr. bok.

På annet sted i dette nummer av
"Tegn og Tale" finner leserne en
fyldig omtale av de viktigste ge
vinstene. Som dere ser, er det man
ge fine gevinster, og vi har lagt an
på at det skal være noe fOl' enhver
smak.

Loddene er under trykning nå,
og vil være klar til ut s ~ndelse fra
forbundskontoret fra l. februar
1958. Vi ekspederer bøkene ut
herfra i den rekkefølge bestillinge
ne kommer inn, og vi ber alle som
vil hjelpe oss med salget, om å sen
de inn sin bestilling så snart som
mulig.

Skal et landslotteri lykkes, kan
man ikke legge byrdene bare på
noen få. Det blir for slitsomt. Jo
flere som er med, jo lettere blir
det. Det blir virkelig morsomt den
dagen forbundskontoret kan melde
om loddene: Alt utsolgt.

La oss derfor løfte i flokk, for
da blir resultatet best. La oss på
den måten i fellesskap løfte vårt
forbund og våre foreninger opp
og frem - til fordel for orges
døve.

Med vennlig hilsen
Albert Breiteig.
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Gevinst nr. 5, sa.longmøblement.

med til et veIdekket bord. Først
et nydelig middags-stell med gull
kant fra Egersund Fayanse Fa
briks Co. En nydelig duk hører og
så til, dertil glass og mokkakopper.
Det er igrunnen alt som trengs
til et pent festbord.

Hvem skal bli vinner av denne
flotte gevinsten? Hvert nummer
har en sjanse. Jo flere numre, jo
flere sj anser.

Hjelp oss med salget. Besøk
slekt og venner med loddboken.
En krone her og en krone der - og
vips: så er boken utsolgt. Det er
mange loddbøker som skal selges,
men hvis alle gjør sitt, så skal det
nok gå.

Soveværelse "Gerd", gev. nr. 3.
Verdi kr. 3.000.-.

Møbler er alltid aktuelle. De
unge sparer for å kunne få midler
når de en dag skal sette bo, kjøpe
seg gode og praktiske møbler til
sitt nye hjem.

Mange hjem har nok slitt vel
og lenge på de gamle møblene.
Derfor vil et nytt møblement all
tid være kjærkomment. Selv om
det av og til kan være vanskelig
å kvitte seg med de gode gamle
møbler, som har fulgt med hjem
met gjennom mange år, så trengs

det av og til en fornyelse. Det
frisker opp.

Dette møblement fra Angvik
Møbelfabrikk på Nordmøre er vir
kelig meget vakkert. Det er av
mahogni med messingsko. Det
høres så morsomt ut, og disse
messingsko tar seg virkelig flott ut.

Men - det er ikke bare disse
møbler med madrasser som er ge
vinsten. Det følger med sengeut
styr. Det vil enhver husmor være
umåtelig glad for. Fine dyner og
puter, putevar, dynetrekk og til
og med 2 doble ulltepper av den
aller beste kvalitet som kan skaf
fes. Se bare på prisen. Den heldige
vinner får virkelig en meget verdi
full gevinst til stor glede for hvil
ket som helst hjem.

Gev. nr. 4. Spisestue. Verdi kr.
2.460.00.

I nye hus kan det ofte være
trangt om plassen. Derfor må
igrunnen møblene ikke ta altfor
stor plass. I en dagligstue må man
nesten ha et spisestuemøblement.
Kommer man til østen, f. eks.
Japan, så finnes det ikke noen spi
sestue. Men her hos oss, så hører
spisestuen med til et vanlig hjem.

En ny vakker spisestue bør også
ha pene møbler. Og her har vi i

landslotteriet et nydelig spise
stuemøblement i mahogni. Det er
helt moderne ting, som tar seg
meget godt ut. Og fabrikken er
Moi Stolfabrikk i Rogaland.

Også her er bordet dekket, som
frokostbord.

Salongmøblement, gev. Dr. 5. Verdi
kr. 2.250.00.

Sunnmøre er bekjent for sine
fine og praktiske møbler. Firmaet
I. P. Langlo, Stranda, har levert
dette møblement til vårt landslot
teri. Det borger for aller beste kva
litet. I alminnelighet er et salong
møblement bare sofa og 2 stoler;
men vi har supplert det med et
meget pent salongbord, hvor vi
har dekket et· Mocca kaffebord.
Det hører med til en kosestund i
salongen.

De som virkelig leser gjennom
gevinstfortegnelsen vil ganske
snart finne ut at våre gevinster er
litt fyldigere enn de fleste andre
lotteriers.

Dette har vi ganske enkelt gjort
for at de som vinner en av våre
gevinster, enten det nå er dekket
middagsbord, spisestue eller sove·
værelse får det hele fullt ferdig.

Noen synes kanskje at dette ble
så meget for hjemmene, men på
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den andre side så har VI JO både Demonstrasjon i De Døves kvinneforening, Oslo.
bil og moped. D~t er litt for enhver.

"Jllal til hCeldulj O-lJ te.lt"

« Bjørg» med vaskbart hår.

Lotteriet tenker på barna 0bså.
35 dukker.

Vi har ikke glemt barna. Det
skulle bare mangle. Dukker er
alltid en god gevinst. For selv om
Vesla har 4-5 dukker, er hun all
tid glad for en ny i familien.

Dukker slites med årene. Håret
løsner og rives av, og armer og ben
får merke tidens tann etter både
hyggelig og hard behandling.

Vi har hele 10 store dukker, rik
tige "baby-dukker", som brukes
ved undervisning i spedbarnsstell.
De er store og festlige, og vil være
en sann fryd for enhver som vin
ner en av dem. Men vi har ellers
flott utvalg, riktig nydelige dukker.
Det er Den norske Dukkefabrikk
som har laget dem. Og de er ganske
holdbare. De tåler litt behandling.
Det er gådukker som det alltid
er ekstra stas med. Alle er pyntet
og vi har til og med 5 med bunad.

Pass på når dukkeut5tillingen
kommer på besøk. Vi må jo vise
dem fram, så alle barna kan få se
dem.

Men vi har også riktig flotte
dukkevogner fra Maskinhuset i
Stavanger. Det er også Svithun
barnesykler, 2 hjuls naturligvis
til over 200 kr. stykket.

Siden sist har Døves K vinnefore
ning i Oslo hatt demonstrasjon
med film i foreningens lokale.

Det var AfS Margarincentralen
som hadde vært så velvillig å sende
sin representant, fru Valle, og som
tolk fungerte fru Saxegård. Fru
Valle fortalte at hun hadde en døv
liten gutt, samt at hun godt kjente
ElIa Ruud.

Innledningsvis fortalte hun at
Margarincentralen er et salgselskap
for 21 av de norske margarinfa
brikker, og således ingen offentlig
institusjon som mange synes å
mene.

Hun hadde mangt og meget å
fortelle om tilberedning av mat til
hverdag og fest. Etterpå fikk vi se
en film om hvordan smør blir til.
Filmen demonstrerte hvordan
"Flott" matfett, som vi trodde bare
kunne brukes til smultringer, ble
benyttet i uendelige variasjoner.
Etter som filmen skred fram, den
var opptatt i farger, og vi fikk se
den ene deilige retten etter den
annen, begynte vår mage å knurre
og våre tenner å løpe i vann. Deilig
sprøstekt fisk pyntet med grønn
saker, franske poteter, innbakte
epleskiver, salatdressing osv.

Filmen ville ingen ende ta, og
det ene smørbrød ble pyntet lek
rere enn det annet så det gikk et
gisp gjennom forsamlingen. Å, ma
gen min, å, jeg er så sulten, åh,
sånn skal jeg gjøre, du! Imorgen
skal jeg kjøpe majones og jeg skal
spise, spise og spise du - slik ble
det snakket.

Da filmen var slutt, var det
mangt et blekt og utsultet ansikt
å se, da særlig de som tenkte på den
slanke linje. Den ga oss husmødre,
j a andre med, en lærerik aften med
godt innblikk i smøbrødpynt og
finesser, til hverdag og fest. Hver
fikk seg tildelt en oppskrift og vei
ledningsbok som vi satte uhyre stor
pris på.

"Margarinsentralen" bød så på
kaffe og delikate smørbrød pyntet
med fabrikkens egne produkter.

J o, vi har tenkt på barna, og de
vil nok kjøpe lodder så de kan få
være med i trekningen.

At det gled ned på høykant skal
være visst! Vi fikk da dempet den
verste sulten, heldigvis!

Gevinstene til utlodningen had
de vi fått som gave fra fabrikken,
og besto av smør, majones, kaviar
og matfett. Utlodningen innbrakte
en pen sum i kassen. Så gjelder det
bare at de som vant gevinstene
også greier å bevare figuren!

Kvinneforeningens formann, fru
Tinnes, holdt så en pen tale og sa
bl. a.: Det er første gang i kvinne
foreningens historie vi har hatt
gleden av å ha en så lærerik demon
strasjon som den Margarincentra
len ved fru Valle her har gitt oss
husmødre, og som vi setter stor
pris på. Hun rettet en takk til fru
Valle, som ble hjertelig hyllet av
den store forsamling! Og forman
nen ønsket fru Valle velkommen
igjen. Fru Saxegård, som var ild
sjelen bak det hele, fikk også sin
velfortjente takk.

Det var en meget vellykket
kveld, og deltakerne reiste hjem
en opplevelse rikere, og med nye
impulser.

14 dager senere var K vinnefore
ningen invitert til å bese Margarin
centralen en formiddag, med ca.
~o deltakere, et antall som straks
ble fulltegnet, men det besøket skal
vi komme tilbake til senere.

Vel blåst!
Sekretæren.
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90 ÅR
fylte frk. Anna Wethal, Oslo, 7.
januar. Som mangeårig inspektrise
på døveskolen er hun godt kjent og
avholdt av mange døve over hele
landet. Hun er tross den høye alder
kjekk og frisk, og hun holder frem
deles forbindelse med flere av
"barna" sine og følger interessert
med i alt som foregår blant de døve.

60 ÅR
Den 7. januar 1958 fylte fru

Thyra Hannemyhr, Kjødvik pr.
Risør, 60 år. Hun har gått på
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Hvalstad Bakeri & Konditori
Innehaver~Johan Johansen

HVALSTAD - Telefon Asker 405

AskeD'" Konditor i
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Arne Sanne

Motor- og maskinforretning

OSLO

Nic. Nilsen.
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Døve kontra tunghørte

Vi er først nå blitt kjent med det
.svar "Hørselvernet"s redaktør har
:gitt på våre bemerkninger ang.
fru Ingemann Knutzens artikkel
i "Trygd og Arbeid."

N år vi leser redaktørens for
skjellige imøtegåelser, så er det et
ord som stadig går igjen, nemlig
"misforståelser", og selvfølgelig er
det alltid de døve som misforstår!
Det ser ut til at medlemmer av

Trondheim Døveskole og er gift
med en hørende, snill mann, og de
har en voksen hørende sønn, som
er gift.

:For tiden er Thyra kassererske
for Arendal Døveforening. Hun er
den eneste døve som er medlem
av Sevik Kvinneforening og Syke
pleien. Hun er godt likt av alle i
Kjødvik, for hun er alltid morsom
og i strålende humør. Hun er en
mester i å brodere fint, så en kunne
tro at hun hadde broderimaskin,
og dessuten er hun flink til å
maske opp fine nylonstrømper, så
ingen kan se det.

Jeg ønsker Thyra hjertelig til
lykke med hedersdagen og årene
som kommer.

Livi.

t
Tidligere boktrykker Henrik

Bang, Bergen, er avgått ved døden.
Han sovnet stille inn i den høye
alder av 92 år.

Bang var en godt kjent mann i
Bergen. I sin tid drev han sitt eget
trykkeri i byens sentrum, og han
kom på denne måten i kontakt med
mange folk. En tid var han også
aktivt med i styret for Bergens
Døveforening, men ellers var han
en typisk hjemmets mann når ikke
bedriften la beslag på all hans tid.
I de siste årene bodde han sammen
med sin kone på Indremisjonens
gamlehjem.

Bisettelsen ble en vakker høy
tidelighet. Kisten var svøpt i et
hvitt silketeppe og kranset med
blomster fra fjern og nær. Mange
slektninger og venner fulgte bok
trykker Henrik Bang til hans siste
hvilested.

Fred med hans minne!

Norges Hørselvern kan tillate seg
å skrive hva som helst, men når vi
døve setter fingeren på ett eller
annet i forbindelse med det som er
skrevet, så har vi altså misfor
stått det hele. Det er en lett måte
å vri seg fra ubehagelige spørs
mål og bemerkninger ved å skylde
på misforståelser, men det tyder
ikke på megen saklighet.

Når "\i kom inn på fru Inge
mann Knutzens påstand om an
tallet døve, så var det utelukket
av den grunn at fruens uttalelse sto
i strid med det antall døve her i
landet som Norske Døves Lands
forbund oppga i sitt skriv til for
retningsstanden med anmodning
om støtte til sitt første landslotteri,
og som lød slik: Norske Døves
Landsforbund er med sine 3.000
medlemmer ikke noen stor organisa
sjon, men derfor ikke mindre viktig
for disse handicappede - - -"

N år så fru Ingemann Knutzen
i sitt foredrag oppgir at det knapt
fins tusen døve her i landet, så
må joNorske Døves Landsfor
bund komme i et noe eiendommelig
lys overfor de som har mottatt
nevnte skriv og støtter vårt for
bunds virksomhet.

Redaktørens hentydning til en
viss arbeidsløshetsforening, skal
j eg forbigå i taushet, den taler nem
lig for seg sj øl!

I min lederartikkel i "Tegn og
Tale" nevnte jeg at det er mere liv
og farge over de døves sammen
komster, noe som "Hørselver
net"s redaktør stempler som ond
sinnet slarv, og spør hvilket grunn
lag jeg har for en slik påstand.
Vel, her er svaret: Egne erfaringer!

Når det gjelder oppdelingen av
de døve i to grupper, peker redak
tøren på at fru Ingemann Knutzen
støtter seg til adskillige autoriteter,
men jeg våger å påstå at hverken
fru Ingemann Knutzen eller "au
toritetene" fullt ut er i stand til å
forstå hvor en døvblitt skal pla
seres. Det kan nemlig kun den
døvblitte selv, og undertegnede
er en av dem! Til slutt vil jeg si
som redaktøren: Vi vil gjerne sam
arbeide med alle som ønsker det.
Men da må det være ærlig spill
fra alle sider!

Red.

F~l
I UTE~LA~~S~~TT I

vi Y. W.A. .

Skrivemaskinundervisning i døve
skolen.

I noen år har nå gutter og jen
ter og kvinnelige fagelever ved
Miinchen landsdøvstummeanstalt
(jeg oversetter navn som de står,
o. a.) fått regelmessig skrivema
skinundervisning. Lærerinnen (fru
Kathrein) er ikke bare faglærerin
ne for skrivemaskin- og stenografi
undervisning, hun behersker også
tegnspråket og er fylt av det store
ideal, virkelig å hjelpe de døve.
Av disse grunner har fru Kathrein
nådd de beste resultater ved sin
skrivemaskinundervisning. Direk
tør Untervirker har derfor med
tatt skrivemaskinundervisning i
sin undervisningsplan for 9. klasse.
Elever som er blitt døve sent,
vil dertil få stenografiundervisning.
Hvilke erfaringer har man så sam
let?

Døveskolen har for tiden 10
skrivemaskiner for undervisning.
Men tallet vil bli forhøyd. De døve
gutter og jenter skal ikke bare
øve seg flittig i undervisningstiden,
de skal også skrive brev til forel
drene, eller også skrive skoleopp
gavene på maskin. Gutter og jen
ter har stor glede av denne under
visningen. De er stolte av at de
også i dette fag kan gjøre like pent
arbeide som de hørende. Resulta
tene for de døve jentene er enda
bedre, for de døve jentene er
flittigere til å øve.

Hjelper denne skrivemaskinun
dervisningen bare for almendan
nelsen eller er den også nyttig for
yrkesforberedelse og yrkesutvi
delse for de døve? Alle gutter med
skrivemaskinundervisning har, tek
nisk sett, fått en bevegeligere, let
tere, dyktigere, større fingerferdig
het, finere tast- og grepfølelse.
Denne dyktighet er en viktig for
utsetning for all slags arbeide.
For den senere typograf, finme
kaniker, urmaker, gullsmed osv.
eller oppøvelsen av hendene yrkes
fremmende. Hvordan er det med
jentene? Jentenes hender, som
fra naturens side er sartere, finere
og dugeligere, blir i fingerferdighet
enda mer forbedret, og førte til
ganske fremragende ytelser i skri-
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Sverre Syvertsen - Tønsberg
MEKANISK VERKSTED

Valløveien 46 - Telefon 12732

Hovedkontor: Bøndernes Hus
Rosenkrantzgt. 8, OSLO
Bøndernes egen forretning
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Kraftfor, kunstgjødsel, såvarer
sprøytemidler, maskiner, redskaper
reservedeler m. v. av beste sort til
rimeligste pris
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Skogeiernes faglige og økonomiske
organisasjon

Joseph Hammer A.s

JERNVAREFORRETNING

ARENDAL

H. Gonsholt 0.5

SKIPSHA DEL
Vi leverer alt til SKIPSBRUK
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vemaskinskriving og blindskriving
av de døve jenter. For disse er det
den mulighet å nyttiggjøre seg den
ervervede dyktighet senere, f. eks.
på kontor, særlig i et avskrivings
byrå.

Hos gutter og jenter har skri
vemaskinundervisningen også vist
meget gunstig virkning på språk
dannelsen. Ved skriving på maskin
overveier den døve ord- og setnings
bygning nøyere og forsøker å ned
skrive sine tanker i korte, men
språkformelt riktige setninger, der
til erverver den døve seg nye be
grep og språkformer ved avskriv
ning av forskjellige tekster.

Etter innbydelse av direktør
Unterbirker har repr. for yrkes
veiledningen i Munchen vært på
døveskolen og studert undervis
ningen i maskinskriving. Etterpå
skrev Yrkesveiledningen et 1'0

sende brev til skolen.
Fra DGZ.

Nok en film med motiv fra døve
og blindeverdenen.

De fleste døve som bor på steder
med kinoer så vel"Johny Belinda",
den amerikanske filmen med Jane
Wyman i rollen som den døve
jenta, og den engelske filmen
"Mandy", begge interessante fil
mer. Nå er det kommet en film
til. Det er en filmatisering av
"The story of Esther Costello"
(Fortellingen om E. C.) som er
skrevet av Nicolas Monsarrat,
forfatteren av boken "The cruel
Sea" (Farlig hav), som også er
filmatisert.

I Onze Vriend, som utgis av
Instituut voor Doofstommen,
Gent (Belgia) står en anmeldelse
av filmen. Hovedrollen som den
lille irske jenta som ble blind, døv
og stum ved et sjokk da en granat
eksploderte, spilles av Heather
Sears, en 21-årig doktordatter,
som spiller så godt at hun stiller
J oan Crawford, adoptivmoren,
helt i skyggen.

Filmen er iscenesatt av den unge
britiske regissør David Miller,
men han kommer ikke opp mot
Mackenbrick, som var regissør for
"Mandy". "Hva en enn kan si,"
skriver Onze Vriend, "filmatiserin
gen når aldri den intense og ekte
overbevisningskraft som utgikk
av de foran siterte forbilleder."
(Johny Belinda og Mandy). I
motsetning til boken, som hadde
en tragisk utgang, får filmen
en slags "happy end" (lykkelig

slutt). Begynnelsen og første del
av filmen er god og spennende, og
Heather Sears er en meget flink
skuespillerinne. Men les boken før
filmen kommer! Den finnes på
mange folkebibliotek. (Historien
om Esther Costello av Nicolas
Monsarrat. )

Jane Merchant fra Knoxwille er
på to måter en inspirerende ung
kvinneskikkelse. Hennes diktning
gir både i alvor og i skjemt bildet
aven rik og omfattende livserfa
ring om kjærlighet, mot og sympa
ti. Hennes første bok, en diktsam
ling med titelen "Den største blant
dem" ble ikke bare rost av kri
tikken, men ble også belønnet med
det amerikanske· forfatterinnefor
bunds dikterpris. Hennes nye bok
"Halvveis opp himmelen" står
ikke tilbake for den første.

Jane Merchant har på grunn av
en bensykdom vært invalid fra
barndommen av, så hun meget
sjelden har vært ute av sengen.
Hun er døv og meddeler seg for
det meste ved hjelp av blokk og
blyant. Da hun ikke kunne komme
på skole, underviste hun seg selv
med god hjelp av sin mor. Hun
får ideene til det hun skriver ved
det hun ser fra sitt vindu. Hun
skriver selv på maskin, og ordner
selv sine forretninger. Hun forteller
aldri at hun er døv, så de fleste av
hennes forleggere ikke vet hvordan
hun er handicappet, eller de har
fått vite det gjennom andre. Dette
er den andre grunn til at hun er
slik en inspirerende person.

Vi har funnet dette og bildet
i Saturday Evening Post. Det er
et meget ansett amerikansk uke
blad. Det er en meget stor ære å
bli omtalt og få sine arbeider an~

tatt i dette blad, som kommer ut i
fire og en halv million eksemplarer;

Str.

Morgenstell av ektemannen.
Gretten står han opp.
Barmhjertig spar
ham for snakk!
Taus,
med vennlig medynk
fyll hans tallerken
og pass hans kopp,
så går det over.

Jane Merchant.

Fritt oversatt fra Saturday Eve
ning Post.

Under Publikums Røst i dag,
20. juli, spør "Interessert~,omnoen
kan meddele hvem som er for
fatter av sangen "Gi meg en blomst
mens jeg lever".

Jeg kan opplyse at forfatteren er
en døv dansk dame, frk. Ingeborg
Næstved, sekretær ved Den konge
lige døveskole i Fredericia. Jeg har
kjent henne personlig og vi møt
tes siste gang ved den nordiske dø
vekongress i Trondheim 1924. En
avis (Norges Kvinder) hadde just
på den tid oppgitt en nylig avdød
dansk mann som forfatter, og jeg
fikk da anledning til å oppklare
misforståelsen. Flere år senere ble
forfatteren etterlyst i"TidensTegn"
og jeg sendte da bladet et portrett
av forfatterinnen som ble tatt inn
med den nødvendige opplysning.
Jeg møtte Ingeborg Næstved første
gang ved den nordiske døvekon
gress i København 1907, vet ikke
nøyaktig når sangen ble skrevet,
men det har antagelig vært før
1920.

Ordlyden er litt anderledes enn
oppgitt i Publikums Røst, men jeg
har ikke originalen her.

Henning Dahl.
Morgenposten, 23. juli 1957.
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Sovjet-satelitter (kunstige måner)

Å skrive en artikkel om oven
stående emne kan vel få noen til
å s.ynes at. ~eggår utenom dette
døvebladets ramme og formål.
Enkelte døve har henvendt seg til
meg for å få vite hvorledes raket
ten og den kunstige lille m!ine kun
ne utskytes så høyt og kretse om
jorden så lenge uten å falle ned.
Utvilsomt er det flere andre i lan
det som har liknende spørsmål.
Da jeg for årtier siden interesserte
meg for astronomien (stjernevi
tenskapen) hadde også jeg et
spørsmål om hvorledes månen og
planetene styres og går rundt jor
den og solen. På mitt spørsmål
svarte min hørende bror at han
trodde at planetene var drevet av
en eller annen elektrisk kraft.
Til slutt svarte en astronom nei i
sitt svarbrev til meg. Han forklarte
at i fysikken er det noe som heter
treghet. Et legeme som er i ro,
vil vedbli å være i ro. Men er det
satt i fart vil det fortsette farten
så lenge det ikke stanses av brems
eller luftmotstand. Vi føler et rykk
i kroppen når bilen plutselig setter
opp farten eller føler oss puffet
når den bremses og stopper plutse
lig. Som uvitende skolegutt lekte
jeg i en tom stående sporvogn i
Oslo. Da vognføreren steg inn og
kjørte vognen ble jeg redd, fordi
jeg manglet lommepenger til be-

taling av billett. Så hoppet jeg av
sporvognen i voksende fart. I den
tro at jeg kunne få fotfeste i ro på
fortauget, snublet jeg i fallet og
rullet rundt. Farlig å hoppe av
vognen i fart! Senere så jeg en
kelte menn som etter avhoppin
gen måtte løpe et stykke frem ved
siden av sporvognen for ikke å
snuble og forslå seg (likesom meg).

Gravitasjon er jordens gåtefulle
tyngdekraft som trekker oss ned
mot jordoverflaten. For eksempel
eplefall i haven. La oss tenke oss en
artillerisoldat på f. eks. Eiffeltår
net. Skyter han med en liten gam
meldags kanon, vil kanonkulen
treffe målet på nokså kort avstand
A i hosstående illustrasjon. Med
større kanon kan en granat avfyres
hurtigere og 'treffe målet lengere
borte ved B. Kan kanonprosjekti
let avfyres mange ganger hurtigere
vil det fare over horisonten uten å
dale ned på jorden. I slikt tilfelle
vil det fare rundt Jorden i omtrent
samme høyde over den - forut
satt at den omkretser utenfor at
mosfærens øvre grense. (Se den
prikkete .,sirkel på tegningen. )
Lufthavet som omgir jorden kalles
atmosfæren. Månens avstand er så
godt som uforandret i sitt omløp,
fordi det er balanse i månens -ut
slyngningskraft (sentrifugalkraft)
og jordens inndragningskraft (at-

'traksjonskraft). Hvis jordens at~

traksjon er sterkere enn månens
sentrifugalkraft, vil månen komme
med hurtigere og kortere omløp
og falle ned på jorden - selvsagt
med katastrofale følger. Men hvis
månens sentrifugalkraft er ster
kest, vil månens avstand øke med
langsommere omløp. Tilslutt ville
den forlate jorden og kanskje om
kretse en av de fjerne store pla
neter eller solen. I følge siste avis
meldinger farer første Sputniks
bærerakett lavere ned mot atmo
sfæren med kortere og hurtiger~
omløp fra 103 til 90 minutter.
Kanskje allerede i desember eller
januar vil dens fart nedover brem
ses i atmosfæren og den vil brenne
opp, som en meteor, og styrte ned
til jorden.

27/11 - 1957. O.H.

TO POLITIKONSTABLER

fant en mann i Schleppegrellsgate
og skulle til å skrive det opp.

- Åssen skriver dem Schleppe
grellsgate ? spør han kameraten.

--- Jeg vet ikke, jeg, svarer den
ne - vi bærer'n bort i. Malkveien!

FORRETNINGSFØREREN

i vedutvalget her osE' skarpt de
mentere at det aldeles ikke er han
som går fra favn til favn.

utgis av Norske Døves Landsfor
bund. Bladet utkommer 2 ganger i
måneden. og årskontingenten er kr.
10.-. som betales forskuddsvis di
rekte til bladets adresse. Møllen
dalsveien 17, Bergen. postgironr.
13691, eller til kommisjonærene. I
utlandet koster bladet kr. 12.- pr.
år.

Redaktør: Finn Johansen
Forretningsfører: Døves Trykkeri A.s

Kommisjonærer:
Oslo: Olav Vik. Dronning Ast

ridsgt. 3.
Bergen: Nils Gjerstad, Søndre

Skogvei 22 c.
Trondheim: Halvor Greftegreff.

A. Tvereggens vei 11.
Stavanger: Lars Berge. Vi kedalsgt. 1.
Drammen: Finnjohansen, Skippergt.
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Einar Johannesen, Stavanger, tvang E. Ohna til omkamp
om l. premie og D.M. titel.

Karl Børresen, Stavanger, ny mesterspiller.
Leif Skjeie, Bergen, suveren lynrnester.

DM i sjakk 1958:

lerne fikk aldri ro, hvorfor man må
ha lov å si at remis er det rettfer
dige resultat. Ja, nå må altså en
ny omkamp til før mesteren kan
kåres.

D.M. i lynsjakk ble ikke akkurat
så vellykket som de tidligere lyn
sjakkturneringer. De fleste av Sta
vangerspillerne var uvante med
forholdene, og de klarte aldri å
skape ro over spillet. Men heldig
vis gikk premiene til de rette spil
lere som tidligere har vist anlegg
for lynsj akkspillet.

Leif Skjeie var i særklasse og han
vant samtlige partier, altså 100%
gevinst, noe som er enestående i

D. h 5
D. g 4
T. f 7
K. x f7
D. d 7
D. x d 6
K. e 6
K. e 5
a6
oppgitt.

31. L. xb 8,
32. h 4
33. L. eS
34. T. x f 7
35. D. x a 3
36. D. d 6
37. L. x d 6
38. L. eS
39. K. x f 3
40. a 4

Av de 8 spillere i klasse I var det
6 fra Stavanger og 2 fra Bergen.
Det ble benyttet Monrad-system i
5 runder, da allemotallesystem
ikke kan brukes p.g.a. den knappe
tid.

Her viste K. Børresen seg som
den jevneste og solideste spiller.
Vel er han noe svak i åpninger,
men i midt- og sluttspill virker han
sterk og solid.

Om L. Skjeie er det bare å si:
Han er som alltid før, den evige
toer. Man har ikke tall på de 2.
premier som Skjeie har tatt i D.M.
turneringer.

Odd Birkeland startet meget dår
lig, to nuller på første dag, men på
de 3 siste runder tok han 3 rake.
Ja, han sender sikkert kjærlige
tanker til Rasmussen for den gode
seng som han fikk ligge på om
nettene.

Kurt Anestad oppnådde like
mange poeng som Skjeie og Birke
land, men ble henvist til 4. plass
p.g.a. kvalitet.

matt i neste trekk. Variant b):
31. L. x e 3, d x e 3t. 32. D. x e 3,
D. x e 3. 33. K. x e 3, L. c 5 t! og
sorts f-bonde går uhindret frem til
forvandlingsfeltet.

Etter sorts fatale trekk med 30.
- - ., T. b 8? har hvit ingen vanske
ligheter med å innkassere gevins
ten og dermed også l. premie og
mestertitelen !

Døvemesterskapet, arrangert i
Stavanger i dagene 29.-31. de
sember, ble arrangementmessig
sett meget vellykket.

Turneringen samlet Il spillere,
fordelt med 3 i mesterklassen og 8
iklasse L Man savnet døvemesteren
W. Martinsen og hans bror Helge
og videre Rasmus Rauset.

Den var kvalitetsmessig sett
ikke på høyde med tidligere D.M.
turneringer.

Der forekom grove bukk i flere
partier, bl. a. av Ohna og Skjeie.
De bukket vekk hver sin dronning
mot henholdsvis E. Johannesen og
K. Børresen i ellers gode stillinger,
og det har utvilsomt meget å si for
utfallet av turneringen. Men til
gjengjeld var spenningen på topp
hele tiden.

Spillere har med sine små feil
trekk og "brølere", sørget for at
spenningen ble holdt vedlike.

Mesterklassen samlet som nevnt
bare 3 spillere; T. Skj ørestad, E.
Johannesen og E. Ohna. Og siden
de bare var 3, måtte de spille dob
bel-runde. Resultatet ble dødt løp
mellom Johannesen og Ohna. Kva
litetsbedømmelsen bortfalt da beg
ge hadde 2 seire hver over Skjøre
stad og innbyrdes l seil' og l tap.
Det bie derfor omkamp i et parti.
Der var ikke tid til to partier som
enhver omkamp vanligvis bruker.

Partiet ble spilt under selve av
slutningsfesten nyttårsaften og
endte som remis. Det begynte kl.
19 og ble ikke ferdig før kl. var
1,30 nyttårsnatten. Man ble at
skillig klokere etterpå. Det kan
ikke anbefales at avgjørende par
tier spilles under en eller annen
fest med musikk og dans. Spil-

I dag gjengis det avgjørende par
ti hvor Arild Moslet vant D.M.
mestertitel i postsjakk for 1956/57.

••:.:-- Sjakk

Av Eilif

Hvit: Arild Moslet, Trondheim.
Sort: Rasmus Rauset, Nordfjord.

Åpning: Uregelmessig.

l.e4 d6
2. g 3 f 5
3. c 3 f x e 4

For tidlig. Bedre er straks 3. - - 
eS. Hvis 4. ex f 5, så S. f 6. I åp
ninger må vi først og fremst tenke
på utvikling, og hvis mulig unn
gå flere trekk med samme brikke.

4. L. g 2 S. f 6
5. S. a 3 c 6
6. S. h 3 dS
7.0-0 eS
8. D. c 2 L. g 4
9. K. hIL. f 3

9. - - - D. d 7 må vel være bedre.
Hvis 10. S. g l, så L. d 6. Sort
har en sterk bondeformasjon i sen
trum, men på bekostning av de
lette offiserer som ikke er uhiklet.
Hvits sjanser ligger i et flankean
grep, men springeren på a 3 er de
plasert og sinker en hurtig utvik
ling på dronningfløy.

10. S. g 5 L. x g 2
Il. K. x g 2 D. d 7
12. D. b 3 S. a 6
13. c 4 S. c 5
14. D. c 3 d 4
15. D. c 2 D. g 4
16. d 3 S. x d 3
17.f3 exf3t
18. S. x f 3 D. e 4
19. L. g 5 L. x a 3!
20. D. b 3,

Tvungent, hvis 20. b x a 3, så
S. f 4t og hvit mister damen.

20. - - - D. e 2t
21. K. g l D. xb 2
22. D. x d 3 e 4
23. T. a - e l O-O
24. D. d l e x f 3
25. T. f 2 D. b 6
26. D. d 3 S. g 4
27.T.bl S.xf2
28. K. x f 2 D. c 5
29.L.f4 T.a-e8
30. T. xb 7 T. b 8??

Sort har inntil nå spilt godt og
har gevinsten innen rekkevidde og
kunne fortsette med det flotte 30.
- - -, T.e3!!Hererbaretovarianter
å velge: variant a) 31. D. b l,
T. e 2t. 32. K. f l, d 3 og hvit blir
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Av Nils Andersen

vr lø BRIDGE
s

Utspill sp. 5. Spilleren legger sp.
9 og ø stikker med D, og fortsetter
med sp. 7 som V stil(ker med E.
Vest skifter nå til hj. 3.

Spilleren teller sine stikk og ser
at han må ha 4 stikk i kl. for å
greie sin kontrakt. Han har altså

.greIer
~eie: ;:

Grimstad

•
NIC. THOMASSEN

Også vår Wor.
ceslershire Sauce
er et strålende
virnesbyrd om
den fine. ens·
arrede kvalitet
som alltid kjen·
netegner pro·
dukter fra

Så lett å åpne oge lukke! Skrukorken
klikker aldri. Vid

,f",·-ro"A.T, flaskeåpning. 00
!4~~t,'%' innholdet: Utsøk~

. Toma t Ketchup.
\.. Det fins ingen bedre.

råd til å miste et stikk i kl. Dette
skal han også bruke til å spille så
sikkert som mulig. Hjerteren stik
kes på hånden med E. Og så spilles
en liten kl. og stikker med K. å
fortsettes med en liten kl. Hvis
øst nå legger en liten kl. skal der
stikkes med kl. 9. Dersom vest kan
stikke denne, kan ingen nekte
spilleren resten av kløverstikkene
og dermed kontrakten.

å følger ikke vest og da tas for
E. og bordet blir spilt inn på hj. D
og fjerde kl. bringer øst inn. Han
returnerer nok en hj. som stikkes
med K. og sp. Kn. innkasseres og
bordet tar de to siste nødvendige
stikk med ru. E. og siste kl.

Husk derfor denne flotte vari
ant når du har råd til å gi bort et
stikk.

K Kn. x x x
E9x

først spilles K. dersom begge følger
spilles liten og da nestemann føl
ger brukes 9. Hvis han ikke følger
stikkes med E. og når 9.ern spilles
mot Kn x x og D 10 siUer foran,
gir dette bare en taper!

9 poeng
7
612-
6
4Yz-
4
312-
2
112 
l
Eilif.

K9
D 6 2
E 103
K Kn 7 6 3

N D 7V-I-ø 10975
D 94

-S- D 1085
Kn 843
EK8
Kn 6 2
E 9 2

Giver V. Sone -S.

Meldinger:
Culbertson: V ~ ø S

p Ik!. P l sp
P 2 kl. P 3 gr.

Vienna: V N ø S
p Ik!. P l gr.
p 2k!. P 2 gr.
p 3k!. P 3 gr.

E 10652
Kn 4 3
K 875
4

N

Klasse I:
1. Karl Børresen, S 4 poeng
2. Leif Skjeie, B. 3
3. Odd B.rkeland, B. 3
4. Kurt Ånestad, S. ... 3
5. Knut Høgset S. 2 Y2 -
6. Alf Zakariassen, S. .. 2 Y2 -
7. Bjørn Kommedal, S.. 2
8. Oddvar Særheim, S. O

Ved poenglikhet ble rekkefølgen
bestemt av kvalitetsbedømmelsen.

D.M. i lynsjakk
1. Lynrnester Leif Skjeie,

Bergen .
2. Kurt Ånestad, S. . .
3. Eilif Ohna, B. .
4. Einar Johannesen, S.
5. Alf Zakariassen, S .
6. Odd Birkeland, B .
7. Arnulf Pedersen, S .
8. Ingvald Sinnes, S. ..,
9. Edmund Kristiansen S
10. Karl Børresen, S....

Mesterklassen:
1. E. Johannesen, S. . . .. 3 poeng
1. E. Ohna, B. 3 poeng
3. T. Skjørestad, S.. . . .. Opoeng

Resultatene:

Stikkpartiet mellom E. J ohan
nesen (hvit) og E. Ohna (sort) ble
remis. Omkamp i 2 partier skal
spilles i Bergen.

lynsjakk! Han har i det siste ut
viklet seg til en fin lynspiller ; sik
ker og stø i angrep, kaldblodig og
uforstyrrelig på defensiven.

Det var ingen overraskelse at
Kurt Ånestad tok 2. premie. Han
klarte, i motsetning til sine klubb
kamerater, å skape ro over sitt
spill og innarbeide en viss rytme
over trekkene. I spillestil ligger han
nær opp til Skjeie.

Av de andre spillere i lynsjakk,
vil jeg bare plukke opp et navn,
nemlig Arnulf Pedersen. ~ år jeg
gjør det nå, er det ikke p.g.a. det
kjente idrettsnavnet, nei men
p.g.a. d~t fine blikk for sjakkspil
let.Han oppnådde ingen plasering,
men hans spill røpet den rette for
ståelse for og riktig oppfattelse av
selve ideen i sjakkspillet. For sjak
kens skyld håper jeg å få se ham
ved senere D.M. turneringer.

Kal'sten Samuelsen og jeg fun
gerte som turneringsledere, og jeg
personlig har bare godt å si om
samarbeidet med K. Samuelsen og
spillernes opptreden under tur
neringen, bortsett fra lynsjakk
altså.

Om meg selv og mitt spill har
jeg bare å si at da jeg bukket vekk
dronningen i første parti mot E.
Johannesen, fikk jeg sjokk så res
ten av turneringen og omkampen
under festen var et forferdelig
psykisk mareritt. Er glad over å få
en ny sjanse i omkampen som fin
ner sted i Bergen i løpet av januar
eller februar måned. Vi får vel si
at mestertitelen henger høyere og
høyere for hver D.M.-turnering,og
slik skal det være!

Til slutt noen ord om premiene.
Som arrangør har Stavanger Døves
Sjakklubb all ære av de premiene
som ble delt ut til vinnerne.

Det var flotte og kostbare pre
mier, tinnfat med inskripsjon en
gros, sigarettkrus med fot og lokk
i sølv og stilige begre.

Neste D.M.-turnering om 2 år
blir arrangert i Bergen.
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':Dø.,ed
IDRETTSVERDEN

Redaktør:
Thorbjørn Sander

Rogagaten 26, Bergen

Nordisk idrettsserie 1957:
Jevnt oppgjør mellom Sverige, Norge og Danmark,

men Finnland ligger i særklasse

Stefan Fransson
Borje Axberg
Leif Strang
Acke Fransson

høyde
høyde
høyde
høyde

1,60
1,60
1,60
1,60

Sum

555 p.
555 p.
555 p.
555 p.

3,430 p.

I en kort notis i forrige nr. opplyste vi at rekke
følgen i den nordiske friidrettsserien var blitt den
"vanlige". Vi hadde hatt inntrykk av at Norges sjan
ser til å slå Sverige for en gangs skyld var gode, men
vi klarte det heller ikke denne gang. Og Danmark
truet til og med Norges 3. plass.

Serieresultatene ser slik ut:

l. Finnland:

KAST
K. F. Ulfsparre spyd
Robert Øman kule
K. G. Sjoberg kule
Ingemar Johansson diskos
Ingemar Johansson kule
Robert Øman spyd

52,16
11,59
11,34
35,07
10,89
47,61

Sum
Sum ialt

569 p.
539 p.
527 p.
496 p.
491 p.
485 p.

3,147 p.
11,902 p.

LØP:
5000 m 15,21,8
5000 m 15,22,2
3000 m 8,54,6

400 m 50,6
100 m 11,4
200 m 22,9
400 m 51,7

1500 m 4,14,3
Sum

Mauno Lepisto
Kalevi Kuningas
Kalevi Kuningas
Olli Lehti
Olli Lehti
Olli Lehti
Aarne Virtanen
Mauno LepistO

Voitto Heikkila
Paavo Saarikoski
Paavo Saarikoski
Bror Sodergård
Paavo Saarikoski
Bror Sodergård

Olavi Kaisanlehti
Arvo Hamalainen
Heino Niemela
Eero Ojala
Arvo Hamalainen
Aulis J anhonen

2. Sverige:

Robert SundelI
Rune Nykvist
Rune ykvist
Gustav Engstrom
Rune ykvist
Robert SundelI
Gustav Engstrom
Reinhold Johansson

Bernt Ryden
Per Johansson
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HOPP:
tresteg
tresteg
høyde
høyde
lengde
lengde

KAST:
kule
spyd
kule
spyd
kule
diskos

LØP:
1500 m

100 m
800 m

400 hekk
400 m

3000 m
400 m
100 m

HOPP:
høyde
høyde

14,17
14,14

1,80
1,78
6,60
6,32

Sum

12,88
53,68
12,10
51,45
11,52
33,86

Sum
Sum ialt

4,09,6
11,6

1,59,9
57,5
52,9

9,16,2
53,2
12,1

Sum

1,65
1,65

793 p.
791 p.
786 p.
779 p.
768 p.
767 p.
723 p.
683 p.

6,090 p.

820 p.
815 p.
770 p.
746 p.
667 p.
592 p.

4,430 p.

661 p.
600 p.
591 p.
555 p.
541 p.
467 p.

3,415 p.
13,935 p.

750 p.
707 p.
697 p.
676 p.
648 p.
645 p.
630 p.
572 p.

5,313 p.

605 p.
605 p.

3. Norge:

Finn Gjøen
Kåre SmOldsgård
Reidar Brenden
Kåre Smedsgård
Kåre Smedsgård
Reidar Brenden
Arnulf Pedersen
Kjell Larsen

Olaf Garberg
Arnulf Pedersen
Ulf Pedersen
Brynjulf Dammen
Erling Eriksen
Walter Pedersen

Brynjulf Dammen
Olaf Garberg
Brynjulf Dammen
Knut Smedsgård
Willy Johansen
Knut Smedsgård

4. Danmark:

Willy Pedersen
Willy Pedersen
Willy Pedersen
Knud Rasmussen
Knud Rasmussen
Walter Norup
Walter Norup
Walter Norup

LØP:
1500 m
3000 m
1500 m
5000 m
1500 m
3000 m

100 m
800 m

HOPP:
høyde
høyde
høyde
høyde
lengde
tresteg

KAST:
spyd
kule
kule
kule
spyd
spyd

LØP:
400 m
800 m

1000 m
100 m
400 m
800 m

1000 m
1500 m

4,10,8
9,02,8
4,14,0

15,55,4
4,16,4
9,14,6

11,8
2,01,7

Sum

1,66
1,61
1,60
1,60
6,17

12,21
Sum

50,04
10,99
10,65
10,63
45,13
44,85

Sum
Sum ialt

49,7
1,56,6
2,34,4

11,5
52,3

2,01,3
2,41,3
4,19,9

Sum

733 p.
727 p.
690 p.
667 p.
660 p.
654 p.
650 p.
649 p.

5,430 p.

615 p.
565 p.
555 p.
555 p.
555 p.
542 p.

3,387 p.

529 p.
499 p.
472 p.
470 p.
440 p.
436 p.

2,846 p.
11,663 p.

868 p.
800 p.
765 p.
737 p.
684 p.
659 p.
620 p.
615 p.

5,748 p.



Alle fire land har oppnådd høyere poengsum sam
menlagt enn i 1956. Også når det gjelder framgangen
fra året før, leder Finnland. En oversikt over fram
gangen viser:
l. f'innland, framgang 920 p.
2. Danmark, framgang 872 p.
3. Norge, framgang 774, p.
4. Sverige, framgang 425 p.

Det er altså ~. plass for Norge over hele linjen.

For moro skyld har vi satt opp en scoringsliste
for 1957, etter hvor mange poeng de enkelte har
skaffet sitt land i serien. Denne oversikten blir na
turligvis urettferdig, fordi alle som bare har en no
tering faller ut:
l. Willy Pedersen, D. . 2433 p.
2. Olli Lehti, F. . 2314 p.
3. Paavo Saarikoski, F 2252 p.
4. Kåre Smedsgård, 2054 p.
5. Rune Nykvist, S 2052 p.
6. Walter orup, D 1894 p.
7. Kalevi Kuningas, F 1577 p.
8. Brynjulf Dammen, N. . 1556 p.
9. Mauno LepistO, F 1476 p.

10. Knud Rasmussen, D. . 1421 p.
Il. Robert Sundell, S 1395 p.
12. Reidar Brenden, N 1344 p.
13. Bror Sodergård, F 1338 p.
14. Gustav Engstrom, S. . 1306 p.
15. Arnulf Pedersen, J. • ••.•.....•••••• 1215 p.
16. Arvo Hiimiiliiinen, F 1141 p.
17. Olaf Garberg, 1114 p.
18. Robert 0man, S 1024 p.

HOPP:
John K. Larsen høyde 1,60 555 p.
Vagn Dalsgaard høyde 1,60 555 p.
Aage Andersen høyde 1,56 518 p.
Finn Aa. Nielsen høyde 1,55 509 p.
Uffe Danielsen høyde 1,S5 509 p.
Gunnar Jacobsen tresteg 11,90 505 p.

Sum 3,151 p.
KAST:

Karl Sørensen kule 10,71 476 p.
John Nielsen kule 10,05 425 p.
Ole Artmann diskos 31,44 409 p.
Alfred Nielsen diskos 30,90 396 p.
Jørgen Majgaard diskos 30,67 391 p.
Finn Aa. ielsen kule 9,38 376 p.

Sum 2,473 p.
Sum ialt 11,372 p.

Som man ser, er det fire resultater som er kommet
over 800 poeng, med dansken Willy Pedersen på
topp (868 p.). 1<innland er best både i løp, hopp og
kast.

Løp:
l. Finnland 6090 p.
2. Danmark 5748 p.
3. Jorge 5430 p.
4. Sverige 5313 p.

Hopp:
l. Finnland 4430 p.
2. Sverige 3430 p.
3. Norge 3387 p.
4. Danmark 3151 p.

Kast:
l. Finnland 3415 p.
2. Sverige 3147 p.
3. Norge 2846 p.
4. Danmark 2473 p.

Oversikt for de 3 siste årene:

Finnland .
Sverige .

Jorge , ..
Danmark .

1955
12364
11203
10828
9357

1956
13015
11477
10889
10500

1957
13935
11902
11663
11372

Rekordlisten

I forbindelse med rekordlisten i
forrige nr. skrev jeg at enkeltresul
tatene for rekorden i 5-kamp jr.
manglet, og at poengsummen må
forandres etter den nye poengta
bellen når resultatene finnes.

Resultatene er nå funnet i Dø
ves Idrettsklubbs resultatproto
koll, og det viser seg at det må
trekkes mer enn 400 poeng fra
den rekorden som er oppgitt før.
Enkeltresultatene for Konrad Thu
nes' juniorrek. i 5-kamp, satt i de
første fredsdager 1945:

Lengde 4.84 m 265 p.
Spyd29.40m 192p.
200 m 27.9 sek. . 241 p.
Diskos 25.75 m 276 p.
1500 m 5.10.2 min 198 p.

Sum 1172 p.

Det er jo nærmest grusomt å
amputere Konrads 13 år gamle re
kord på denne måten, men terreng
løpspesialisten Konrad tar det for
håpentlig med godt humør og hå
per som vi at rekorden hans blir
slått litt fort.

Om Ankiles seniorrekord i 5
kamp, satt i 1925, foreligger intet
nytt, altså ingen opplysning om re
sultatet i spydkast, men en ran
kingliste'over de beste norske døve
ble offentliggjort oktober 1925, og
Ankiles navn finnes ikke på listen
over spydkastere, hvor dårligste
mann har 30.35 m. Klubbrekorden
i spyd for De Døves Idrettslag,
Trondheim (Ankiles klubb) inne
has av Arnodd Rønning med 38.86
meter.

Det synes derfor opplagt at
Endre Grytnes har gått glipp av

den norske rekorden i 5-kamp på
grunn aven mangel ved N.u.L's
rekordprotokoll. Endres person
lige rekord i 5-kamp er på 2225
poeng.

Granskingen fortsetter.
Torsar.

Landskamp!?
Som kjent ble det på forbunds

tinget vedtatt å arbeide for lands
kamp i friidrett 1958, fortrinnsvis
mot Danmark. En nettopp mot
tatt melding forteller at avtalen nå
er iorden, og at landskampen skal
gå i Oslo.

Foreløpig er ikke denne meldin
gen bekreftet fra Norges Døves
Idrettsforbund.
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Friidrettsserien 1958
må vi nå skynde oss med å få satt
igang. Allerede i neste nummer hå
per vi å få de første innendørsresul
tatene, så serien kan starte. Husk
at det gjelder å begynne poeng
plukkingen så fort som mulig, og
at innendørsstevnene er en fin
anledning til å finpusse konkur
ransenervene. Det er så mange dø
ve som har dårlige konkurranse
nerver fordi de sjelden deltar sam
men med hørende. Jeg foreslår
at oppmannen i Oslo, Odd Lande
hagen, setter en pistol i ryggen på
Osloguttene så de starter i sprang
uten tilløp hele sesongen. Trond
heim har vel også en mann som
kan håndtere en pistol? - Guttene
i Bergen og Stavanger møter fri
villig på stevnene, tror jeg iallfall.

Torsar.

HANS LIE KAPUTT
Sin vane tro hadde Hans Lie

forberedt seg godt også foran vin
tersesongen 1958, og i romjulen
deltok han i skiinstruksjon på
Voss.

år dette skrives, ligger Hans på
sykehuset etter et uhell som har
ødelagt en sene i benet. Skaden er
såpass alvorlig at han antakelig
ikke kan bruke skiene mere i år.
Storfavoritten til DM i slalåm
og utfor er satt utenfor. Og det er
spørsmål om gullgutten fra vin
terlekene i Oslo 1951 og Oberam
mergau 1955 kan stille opp for å
forsvare sine titler i Sveits neste
år.

Det er sorg i Bergen!

Per Sikko
går denne vinter inn for come
back i skisporten, etter flere uhell
i de siste årene, og det fortelles
at han trener så hardt som aldri
før. Hvis benet holder og nok snø
blir liggende, blir det ikke så lett
å slå ham i hoppbakken og i løypa.

Han startet 5. januar i langrenn,
og ble nr. 10 i klasse B, men hvor
sterk han er, er det vanskelig å si
etter denne konkurransen, for han
brakk staven.

Fane-flukt
Bergen har mistet en god del av

sine idrettsgutter i den siste tiden.
Finn Gjøen har meldt seg ut, mest
på grunn av den nye bestemmelsen
om start for døvefhørendelag. Han
bor jo i Oslo, og det var en una
turlig ordning at han sto som med
lem i Bergen. Olaf Garberg har
flyttet hjem til Trondheim, hvor
han har fått plass på Trondheims
Mek. Verksted. Harald Angel
tvedt har flyttet til Oslo. Skihop
peren Edmund Kristiansen har
flyttet til Stavanger. Kasteren Ola
Svare har flyttet til Oslo.

Men vi har fremdeles mange go
de idrettsgutter, så det skal ikke
bli så lett å slå Bergen i friidretts
serien i år heller.

Referenten.

Våre rekorder
Poengverdien

Det ble satt mange rekorder sis
te år, og det kan være morsomt
(kanskje vemmelig også) å sette
opp de norske rekordene etter
poengverdien. Det er mange som
mener at den internasjonale poeng
tabellen er urettferdig, men det er
iallfall den som blir fulgt over hele
verden.

Seniors
Høyde, E. Grytnes 1.78 746
100 m A. Pedersen 11.5 737
1500 m F. Gjøen 4.10.8 733
3000 m Kåre Smedsgård 9.02.8 727
3-steg E. Grytnes 13.31 687
5000 m K. Smedsgård 15.55.4 667
800 m Kjell Larsen 2.01.7 649
400 m Rolf yberg 52.9 648
Lengde E. Grytnes 6.52 645
10000 m K. Smedsgård 33.51.2 635
400 m hekk A. Pedersen 58.5 .. 623
Lengde uft E. Grytnes 3.00 620
200 mR. Nyberg 24.0 610
Diskos Knut Smedsgård 36.59 536
Kule Knut Smedsgård 11.37 .. 529
Høyde uft E. Grytnes 1.37 529
Spyd B. Dammen 50.04 529
Stav E. Grytnes 3.50 516
3000 m hinder Kjøsnes 10.56.4 416
110m hekk A. Pedersen 17.2 .. 398

Juniors
100 m A. Pedersen 11.5 737
1500 m R. Brenden 4.14.0 690
3000 m R. Brenden 9.14.6 654
Høyde O. Garberg 1.66 615
200 m A. Pedersen 24.2 586

Lengde A. Pedersen 6.23 570
400 m hekk A. Pedersen 59.8 .. 558
3-steg B. Tømmerbakke 12.20 541
Lengde uft O. Espedal 2.86 522
Høyde uft O. Espedal 1.35 501
Kule O. Garberg 10.99 499
400 m A. Pedersen 55.7 495
800 mR. Brenden 2.08.6 488
Spyd W. Johansen 45.13 441
Diskos Knut Smedsgård 31.45 409
110 m hekk A. Pedersen 17.2 .. 398
5000 m O. Reinemo 17.50.8 358
Stav A. Pedersen 3.00 328

Vi kan jo godt være enig om at
mange av rekordene ser svake ut.
Hvis alle disse rekordene var blitt
satt i Milano, hadde Norge fått
4 medaljer:

Grytnes 3.50 i stav (oppnådd
1951) ville gitt gull eller sølv.

Grytnes 1.78 i høyde (oppnådd
1950) ville gitt sølv.

Arnulf Pedersen 11.5 på 100 m
(oppnådd 1952) ville gitt sølv eller
bronse.

Brynjulf Dammen 50.04 i spyd
(oppnådd 1957) ville gitt bronse.
Men i Milano ble det brukt stål
spyd, som krever en annen tek
nikk.

Det er allerede nå nødvendig å si
fra at ingen av våre rekorder kvalifi
serer til deltakelse i sommerlekene
1961 !

Torsar.

Danmarks årsbeste 1957

100 m Knud Rasmussen 11.5
200 m Willy Pedersen 24.0
400 m Willy Pedersen 49.7
800 m Willy Pedersen 1.56.6
1000 m Willy Pedersen 2.34.4
1500 m Walther Norup 4.19.9
4 X 100 m Dan, Odense 50.0
1000 m stafett Dan 2.06.8
1500 m stafett Landslaget 3.27.2
4 X 400 m Landslaget 3.35.5
400 m hekk Gunnar Jacobsen 58.9
Høyde John Larsen 1.60
Lengde Gunnar Jacobsen 5.74
Tresteg Gunnar Jacobsen 11.90
Stav Aage Andersen 3.05
Kule Karl Sørensen 10.71
Diskos Ole Artmann 31.44
Spyd Aage Andersen 41.24

Det bør nok også nevnes at
Willy Pedersen har løpt 100 m på
11.8 og 1500 m på 4.29.4.
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Ski-DM i TrondheimSISTE:

Etter de opplysninger som er
innkommet til forbundet, kommer
programmet i forbindelse med DM
på ski til å se slik ut:

Lørdag 15/2
Kl. 11: Slalåm, damer og herrer,

i Studenterløypa.
Kl. 14: 15 km langrenn, herrer,

spesielt og kombinert.
Aften: De Døves Idrettslags 50

års jubileumsfest på Lian Restau
rant.

Søndag 16/2
Kl. 10: 30 km langrenn, herrer.
Kl. 13: Hopprenn, spesielt og

kombinert.
Etter siste konkurranse blir det

premieutdeling, antakelig på Gran
ly.

Hvis det melder seg et passe an
tall deltakere, vil det bli avviklet
5 km langrenn for damer (ikke
mesterskap ).

Utforrenn bortfaller denne gang,
da det dessverre ikke finnes pas
sende løype i Trondheims nærhet.
Det blir således heller ikke alpin
kombinasjon.

TRONDHEIM
"Skidkungen" Asbjørn
lå ikke på latsiden utover høsten.
Ved Wings skogsløp 14. oktober ble
han nr. 8 i kl. B, med tiden 1,07,43.
Løypa var 15 km, og beste aktive
skiløper fikk tiden 1,04,13.
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Det er foreløpig ikke avgjort
hvilken hoppbakke som skal be
nyttes.

Øvelsenes rekkefølge og klokke
slettene som er oppgitt ovenfor er
gitt med forbehold om enkelte for
skyvninger.

Deltakerne vil bli innlosjert på
arrangørens hytte, "Granly", hvor
de muligens også kan få måltider
til rimelig pris. Dette stedet blir
ideelt til formålet, for det er kort
vei både til Studenteløypa (sla
låmbakke), hoppbakke og til Lian,
hvor jubileumsfesten skal avholdes.

Det vil bli satt opp premie til
beste 3-mannslag i 15 km langrenn,
og til beste lag sammenlagt i alle
mesterskapsøvelser.

*
Norges Døves Idrettsforbund vil

understreke at resultatene ved DM
i Trondheim blir av betydning for
utpekingen av kandidater til VM for
døve i Sveits, februar neste år. Det
er derfor viktig at vare skiløpere
viser solid form denne vinter, så
forbundet kan få et inntrykk av
hvem det er som går alvorlig inn
for lekene.

De Døves Idrettslag har også
avviklet klubbmesterskap i skogs
løp, 3. november. Løypa var ca.
5 km.
1. Asbjørn Kjøsnes 17,57
2. Oskar Nilsen. . . . . . . . .. 19,06
3. Tor Harper. . . . . . . . . .. 23,53
4. Ivar Kjøsnes . . . . . . . . .. 24,45

Umiddelbart etter klubbmester
skapet kunne Asbjørn spenne ski
ene på bena og ta seg en liten tre
ningstur på det tynne snølaget.
Det er dette fotografen har forevi
get på bildet. Det har sikkert falt
meget snø i Trøndelag siden bildet
ble tatt, men det er så lenge siden
sist vi så Asbjørn med ski på bena.

Noe til premiesamling.
"God start for Christian Hille",

fortalte en overskrift i det østtyske
blad for døveidrett i april i fjor.
(Unnskyld forsinkelsen!)

Hille vant to øvelser i det første
stevne han deltok i i fjor vår, 10.
mars. Med disse seirene hadde han
fra 1951 erobret 45 førstepremier
i konkurranse med hørende, og 56
førstepremier i konkurranse med
døve. I tillegg har han sikkert
mange andre premier.

H vis vi legger til alle de premi
ene han har tatt i sesongen 1957
(han har konkurrert flittig fra 10.
mars og til langt ut i november),
så kan vi sikkert regne med at
Hille må ha erobret omkring 200
premier i løpet av disse 7 årene.
Det blir ca. 30 premier pr. sesong.

De nordmenn som var i Milano
fikk god anledning til å konstatere
at Hille er en flott idrettstype, og
han oppnådde sommerlekenes bes
te resultat. Han var uttatt på det
tyske lag i landskampen mot Norge
sist høst, men meldte forfall for å
kunne være med i Milano.

SVERIGE
DM på ski (bare 15 og 30 km

langrenn) skal arrangeres av 1. K.
Hephata 1. og 2. mars.

Det skal avholdes skilandskamp
mot Finnland i langrenn. I SDR
Kontakt (nytt navn på Døvas
Tidskrift ) leser vi at det har vært
tale om Norges deltakelse i lands
kampen og at nordmennene kan
skj e er interessert i å være med
denne gang, selv om reisen blir
lang.

UNGARN
Den gode ungarske svømmeren

Kollary Pelcz døde helt plutselig
hjemme i Budapest i oktober, uten
foregående sykdom. - I Milano
erobret Pelcz sølvmedalje i 100 m
butterfly, sølv i 200 m bryst, bron
se i 1500 m fri.



Als Rygene Træmassefabrikker

ARENDAL

ELEKTRISK KRAFT

DRAMMEN

A.s Tønsberg Reperbane
TØNSBERG

L::A::LUND ~

Byggeartikler og Jern
Skippergt. 33 - OSLO
Tlf. 334080

Peder Skancke
MURMESTER

RØROS

Kaffestova, Bodø
Godt utvalg av

Smørrebrød, l~fser og kaker

Forlang dette merke
ved kjøp av

korsettartikler, kjoler,
forklær etc.

O. B. SØRENSEN & CO.
S. H. SMITH SØRENSENS

TANKREDERI AlS
AlS HERON

ARENDAL

Otto Falch
Boktrykkeri & Papirhandel

Kongensgt. 15 - Lilletorget 1
OSLO

Hamar Bryggeri
Tlf. 21 112 • HAMAR

Øl og mineralvann

Halfdan Ditlev-Simonsen & Co.

Skipsrederi

Sjøfartsbygningen. OSLO

GUMMISTEMPLER
1. kl. utførelse . Hurtig levering
Lave priser

KviK StempelfabriK
Osterhausgt. 21 • Tlf. 42 65 24 • OSLO

~D ~. Jl'm~@lbJ~@}m. .AQ~

Ullevålsvn. 1 . OSLO

KREMASJONER - BEGRAVELSER
Tlf. 33 23 24 • 33 22 46 • Privat 33 55 69
-694372



Brødr. Melby's
Konfeksjonsfabrikk

Spesialitet barnekonfeksjon

Skyttvn. 10
FREDRIKSTAD
Telefon 5484

Fredrikstad Monterings Co.
& Metalstøperi A.s

Telefon 1494 - 1496
FREDRIKSTAD

Vesteraalens

Dampskibs

selskab
I

~ -41 ~~ Telegr.m.dresse:

~/. .•~~4V~~ . VESTERAALSKE

'/~' STOKMARKNES
P.....).,.. , ••,...1 10.".'.'
Os·I•• B I ndt-el.. 'C.l ------

Skedsmo - Betong - Fabrikk
Fel'digblandet betong

Fabrikken Skedsmo telefon 207

Harry Bråthen
ENTREPRENØRFORRETNING

Nygaten 4.1, STRØMMEN Tlf. 711850

Benytt

Gjøviks Sparebank
Opprettet 1865

Alltid til rimeste

a.S Heen Dampsag
HEN - Telefon 3001

EleKtro-=Engros A.s

Tollbugt. 4 - OSLO

Arbeidernes LandsbanK A.s

Fagorganisasjonens bank
Youngstorget - Oslo
Telefon 33 58 85

P. A. Ellingsen
~askinforretning

Ingeniørfirma
Bygdøy Alle 19 - OSLO

Helmer Staubo &Co.
Kongensgt. 6

OSLO

Grubernes Sprængstoffabriker A,s

N. Vollgt. l

OSLO

AKTIESELSKABET

Greaker Cellulosefabrik



SA ITETSBIND

~1l~l!ll11'@ Æ3@~ fu10 " ~1,,~

P. O. Box616
OSLO

Eksportører av nOl-,ke produkter
til oversjøiske markeder.
Tilbud ønskes

Se O. Eitran
KORGEN
Etablert 1890

Båter· Møhler • Jernvarer
Kolonial
Glassvarer og elektrisk utstyr

GODT UTVALG

Sarpsborg og

Oplands Kreditbank A.s

Aksjekapital og fonds kr. 3.280.000

Mottar innskudd, store og små, til 2Yz og 3% rente

R. KjeldsJberg .Il.S
Kaffe - Te - Kolonialvarer
Fetevarer - Frukt - Hermetikk m.m.
En gros - En detail.
Olav Tryggv.gt. 15, tlf. 28 880
TRONDHEIM

Øberg Snekkeri
Tlf. 2983 - HALDEN

Alt i kjokkeninnredninger og forøvrig
annen innredning.

Wessel & Co.
Elektroteknisk Fabrikk

Fyrstikkalleen 19, G røn vol d
OSLO

Keddell & Bommen A.s

Fred Olsensgt. l

OSLO

Erling Sivesind Møbelfabrikk

Nygard st. på Gjøvikbanen
Tlf. 71 105

STÅLDØRER • STÅLVINDUER
porter, sjalusier, over- og underlys,
takluker, gass- og splintsikre dører,
stålkonstruksjoner ID. v.

O. B. Kiil & Co's Verksted
Kaupangruten, Larvik

Morten Engebretsen
Innehaver: H. Rheam-Engebretsen
Dronningensgate 28 - OSLO
Telefon sentralbord 41 02 20
Dekker all skadeforsikring
Agent for:

FORSIKRINGS-AKTIESELSKABET NORDEN

Mercedes Benz
PERSONBILER - SYKEBILER - RESERVEDELER

Cedervall-Larsen & Patt A.s
Kr. Augustgt. 12, OSLO - Tlf. 33 43 04



Norsk

Kr' stiansand S.

A.s Tønsbergs Hvalfangeri

HVALFAl~GST - SKIPSFART

TØNSBERG

"'OBO FABRIKKER ~

TRONDHEIM

Viking Shipping Company

Kraftpapp
Emballagefabrik A.s

l'YRSTIKKALLEEN

ETIERSTAD

A.s Høvik & 0ien
Telefoner: 22861 - 24780
Tl.gr.adr.: Arne, TRONDHEIM

Omsetning og eksport av fiskeripro
dukter - Import av salt

Saltsilo: Nyhavna. Tlf. 52270

Tønnevolds Rederi A.s
G. GUTTORMSEN W. ZACARIASSEN SKIPSREDERI

Telefoner 33 58 2'~

335825

SKIPSMEKLERE

Telegr.adr.: «Vikingboat»
Telex 1008 - OSLO

TELEGRAMADRESSE: REDERIET - GRIMSTAD

D.ves Trykkeri A.s - Bergen
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