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Historisk landsmøte
Landsmøtet i Bergen er gått inn i historien som et meget vellykket stevne.

Vi har mange å takke for at det gikk så fint. Bergen døvesforening med sine av

delinger hadde lagt et stort arbeid i arrangmentet med landsmøtet, og det hadde

sikkert krevd mye personlig offer av dem. Derfor er det hyggelig å se at deres

strev ga gode resultater. ()gså en takk til alle døve som med sitt gode humør satte

preg på hele landsmØtet.

Vi må ogs~å' takke representantene for at de fulgte godt med i forhandlings

Jnøtene. Det hadde vært anstrengende for dem å følge med så mange saker som

var ofte nleget omfattende, og de Iladde jo ikke fulgt med eller visst om de mange

ting som hendte bak kulissene før landsmøtet. Vedtaket om redaktør' kombinert

sekretær som heldags stilling 'er et historisk vedtak som vil få stor betydning for

døves fremtid. ~.fen vedtak.et om kassereren i forbundet og at forretningsføreren

skal holde seg til bare Tegn og Tale er betenk.elig, da det kan bety tilbakegang

i økonomisk evne til å IljeIpe de døve. Når det er vedtatt må vi jo prØve det til

neste landsmøte for å se hveln sonl ll.adde rett i sine sy~spunkterunder debatten
om den sal(,en.

Det er med vemod jeg forlater mitt tillitsverv som formann for forbundet, .

fordi jeg er hlitt glad i d~)ve og vil gjerne fortsette videre i kampen for døve

saken om kreftene tillot det.

Men: llå trenger jeg avløsning og overlater vervet til nye og friske l(,refter.

Jeg er bare glad over at forbundets økon.omi er så god. 70 000 kroIler, med

regnet forbundets eiendeler, hetyr fremskritt med lnange muligIleter.

Et så godt resultat llar jeg mine medarbeidere å takke for, og det var ikke

alltid lett for dem, især styremedlemmene lItenbys som en gang iblant måtte

svØmme i rykteflom, som alltid senere viste seg å være helt grunnlØse. Og vi

vant hver eneste sak, og det. er vi glad for døves' skyld.

Vi har hatt mange vansk:eligheter sonl det ikke har vært lett å kjempe mot.

Det ble mye av det bitre lllalurt av skuffelser og misforståelser, men likevel ble

sluttresultatet meget godt. Den avløsning som l(,om nå er kjærkommen!

Det nye styret med Nils Gjerstad sonT formann har store oppgaver foran seg,

og vi ønsker dem bare h,ell og fremgang i arbeid for døve.

Wilhelm Schrøder.
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Det historiske tiende landsmøte
Nr. 7-8

Fra representantbenken, fra venstre til høyre: Harald N esse, Gabriel Rafoss, Elif Ohna,
Alf Melgard, Ragnar Vold, Sven Bråthen, Signe Hantho og fru Helgesen.

LandsmØtet av 1950 betyr på mange måter et vik·

tig vendepunkt i de døves samfunns stilling til
offentligheten og innad til seg selv.' Det er selv

følgelig vanskelig å uttale seg akkurat nå hvordan
frenltiden vil bli. Men etter å dømme den store

tillit og tro som preget de fleste døve, 11ar man lov

til å håpe det heste.
Landsmøtet ble gjennomført samtidig som Ber

gens Døvesforenings 70 års jubileum ble avviklet.
Det var et mektig løft Bergens Døveforening i

samarbeid med hørende har tatt på seg, og de' har

skilt seg fra oppgaven på en strålende måte som

alltid vil hli .nlinllet og som vil stå som et lysende
eksempel for senere arrangementer av ymse slag.

Etter et så grundig forarbeid og dyktige ledelse lå
alt til rette for elI vellykket gjennomføring av både

landsmØtet og festlighetene.
Bergens kommune -har bevilget kr. 5 000 tillands·

møtet og ellers ytet -verdifull støtte på andre om
råder en~l det rent økonomiske, bl. a. nevnes gratis

lokale i Logen til disposisjon for lan-dsmøtet i de
tre dagene forhandlingene varte.

Selv pressen var velvillig stemt, noe notisen om
åpningen vitner OIn. Illustrasjoner til den er av
bildet her. Sakset fra Bergens Tidende.

Døves landsmøte åpner i dag

Norske Døves landsmøte ble åpnet i Logen i formiddag.
Formannen i Bergens Døveforening, pastor Einar Stueland,
ønsket de 45 utsendte representantene fra hele landet og de
frammøtte døve fra Bergen velkommen. Han takket Bergen
kommune og ordføreren for den velvilje som var blitt vist
iog med at lokale var stilt gratis til dispo.sisjon og at et
større heløp var ytt for at landsmøtet kunne avvikles så bil
lig som mulig for foreningen.

Ordfører flandal hilste, med pastor Bonnevie Svendsen
som tolk, deltakerne velkomlnen til Bergen by og håpet møtet
ville falle heldig ut. Ordføreren pekte på de store resultater
døveforbundet kunne vise til ,og han Ønsket fortsatt hell i
arbeidet for å skape de største muligheter for forbundets
medlenlluer.

Formannen i Norges Døves Landsforbund, Wilhelm
Schrøder trodde dette landsmøtet i Bergen ville bli meget
vellykket og forsikret at han allerede følte seg hjemme her.
Han rettet en takk til kommunen og arrangørene, Døvefor
eningen i Bergen ved formannen pastor Stueland, som har
lagt ned et stort forhåndsarbeid for å få alt til å klaffe.

Landsmøtet fortsetter med forhandlinger til middags,
ettermiddag er det gudstjeneste i Johanneskirken.

I Morgenavisen skrev redaktøren en leder om ~e

døve SOlll hitsettes her:
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Formannen på talerstolen.

'De døve
I disse dager har omlag tre hundre. og femti døve satt

hverandre stevne i Bergen. Det er Norske Døves ;Landsfor..

hund som holder landsmøte. Og samtidig kan Bergens Døve..

forening feire syttiår jubileum. Da byens ordfører i går

formiddag åpnet møtet i Logen la han vekt på at det ytterst

jelden forekolnmer søknader om hjelp til byens myndig

heter fra døve. Og det er verd å legge merke til dette. De

døve ber ikke om almisser. De har selv funnet fram til sin

plass i samfunnet og vist at de kan fylle den. Gjennom sine

organisasjoner har de utrettelig arbeidet for at alle døve skal

kunne bli selvstendige og så vidt mulig få de s~mme sjanser
om andre

Bare en brøkdel av de fremmøtte er offisielle utsendinger;

de andre er kommet av interesse for sin organisasjon og de

sakene den steller med. En utenforstående SOln så dem gå

inn til møtet ville ikke kunne skille døve fra hørendee Inne

l luøtelokalet kom samtalen i gang på det tause språket,

tegnspråket som fremdeles er det mest utbredte selv om

munnavlesningen i den moderne døvepedagogikk stadig vin..

neI større terreng. Det er litt aven opplevelse· å overvære en

'amtale mellom to Om nytter tegnspråket ?g som virkelig
behersker det. Det krever mer av sin mann enn at han skal

kjenne tegnene. Det krever fantasi og plastisk evne om den

om taler skal få gitt fullt uttrykt for sine meninger, og det

krever iakttagelsesevne og kombinasjonsevne hos den som

lytter. For selve tegnene er aven slik art at de hare gir ut·

trykl~· for enkle ord og enkle ordkombinasjoner.

Seg i mellom har døve i dag Ikke flere hemninger enn vi

hørende har oss i mellom. På sine møter drøfter de saker
og problemer etter samme retningslinjer og med samme frie

«mundtlighet» som i de hørende organisasjoner. For oss

utenforstående som overvar en del av møtet i går, var det

.,J.

Den nye formann,en,. Nils Gjerstad.

oppløftende å legge merke til den glød og Iver som flere a

talerne var i besittelse av, og hvorledes det de ga uttryld for
slo an i forsamlingen.

Det sytti-års jubileet som kan feir'es l ar, brInger tanken

hen på det store arbeidet som døve i samarbeid med hørende

hal nedlagt gjennonl generasjoner for å løse de døves pro

blemer og for å begrense rekkevidden av det samfunnspro

blem et lands døve kan utvikle seg til å bli. Det lille inn

holdsrike festskriftet som foreningen i Bergen har gitt ut i
forbindelse med jubileet, forteller at det har kostet lctmp

å komme s.å langt som man er kommet. Kamp utad og l amp

innad. For individualismen gjør seg like sterkt gjeldend

innenfor de døves rekker som innenfor de hørendes.

På sytti-års dagen har Bergens Døveforening tre konkrete

oppgaver: Å innrede en døvekirke i kapellet på det gamle

Nonnesæter Kloster, å gjennomføre modernIseringen av

Døves lIus i Vestre To~~.::\~ate og å hygge et nytt hjem for

døve. De to første oppgavene er kortsiktige og planene el

klar til realisering. Den tredje må løses på lenger sikt. Det

er midler av konsul August Konows legat som er avsatt til

dette formålet. r alt disponeres over en kvart million kroner,

men det er ennå et stykke fram til arbeidet kan settes i gang
for alvor.

Alt i nittiårene overtok staten døveskolen i landet og har

siden forestått de døves alminnelige utdannelse. Men de

fleste andre problemer har de døve selv nlåttet ta eg a .

Viseform. Finn" Johansen.
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Den nye redaktør, Th. Sander.

Sak nr. 4. Faste referenter Bergens Døvef. foreslo

at det velges faste referenter i god tid før lands

lnØtene, ca 2-3 referenter. Dette ble vedtatt.

Sak nr. 5. Samarbeidet mellont N. D. L. og Idretts
forbundet. Hr. Ohna, Bergen, redegjorde for de van

skeligheter SOlll opsto når landsforbundet og idretts

forbundet skulle arrangere sine stevner, for å unngå

kollisjoner for fremtiden, anbefalte Ohna at det ble

opprettet et sanlarbeid mellom de to forbundene

onl planleggeIse av programmet. Enstemmig ved
tatt.

Sak nr. 6. Reg'nskapsplikt for foreninger tilsluttet

forb. B~rgens D.f. foreslo at det skulle være plikt

til å sende inn regnskap til forbundet.

Man enedes slik: De foreninger som søker Lands

forbundet Oln økonomisk støtte, er pliktige til å

sende inn regnskap til forbundet.

Sak nr. 7~ Tegnspråket i døveskolene. Fru Hel

gesen, Oslo,· innledet med et forslag om å prØve ~

få gjennomført tegnsprål~ som fag i døveskolene.

Pastor Bonnevie-Svendsen foreslo at man først

skulle forsøke å få det praktisert i ·ungdomsskolene.

Det siste forslaget ble enstemJuig vedtatt.

Sak nr. 8. Gjenoprettelse av kretsen. Alf Mel·
gård, Oslo, innledet med en beretning om Kretsens

arbeid, og mente at det hllrde opprettes tre kretser

en for Nord-, en for øst- og en for Vest-Norge. Da

det viste seg at det var forhundet med store van

skeligheter rned å få opprettet krets på Vestlandet

og i Nordland, hle det foreslått at Øst-Norges krets

skulle fortsette som fØr) på frivillig hasis. Enstem

mig vedtatt.

Sak nr~. 9. Filmopptagelse av tegnspråket. Sven

Brathen, Oslo, redegjorde for nødvendigheten av

et mer ensartet og vakrere tegnspråk, og mente at

filmen ville bli et verdiftlll middel til et slikt for ..

mål.

I debatten herom deltok Torstein Simonsen, Finn

Johansen, pastor Stueland, Rekkeclal ID. fl.

Man enedes slik: Såken oversendes Tegnspråk

konliteen som får fullInakt til å arbeide videre med

saken. Tegnspråkkomiteen 13lir utvidet med et med·
lern.

Sak nr. 10. Landsntøte hvert 2 år. Finn Johansen

foreslo at landsl1løter holdes hvert 2 år. Forslaget

forelegges på neste landsmøte, da dette ikke var

oppført på dagsordenen. Enstemmig vedtatt.

Sak nr. Il. Ulykkesforsikring. Harald StØrker

sen, Trondheim, foreslo at Juan skulle sende en

henvend.else til forsikringsselskapene Oln at det bør

være lik preruie for hørende og døve.

Formannen W. SchrØder opplyste at det allerede

var ført forhandlinger med et forsikringsselskap

onl samme, men forsikringsselskapet forlangte et

depositum. på 5 000 kroner med en prØvetid på 2

år. Styret fikk~ fullnlal~t til å arheide videre med
sak.en.

Sak nr. 12. Landsforbundets årsberetning. Kar~

sten Samuelsen, Stavanger, foreslo at årsheretningen

blir tilsendt foreningene i god tid før landslnøtene.

Det hle enstemmig vedtatt at landsforhundets he~

retning skal tilsendes foreningene minst l måned

før landsJnøtene.

Landsnl~)tets første dag avsluttet kl. 14.20.
Sak nr. 13.. Bladsaken. Bladsaken ble hehandlet

på lukket møte. Det ble oppnådd enighet i for

skjellige spØrslnål i hladsaken som herørte indre an..
liggender. .

2. dags landsmøte begynner i Logen kl. 10,15
Sak nr. 14. Representasjonsutgifter. Finn Johan..

sen innledet herom og foreslo at landsforhundet

dekket representasjonsutgifter ved landsmøtene.

Enstemnlig vedtak Dnl at alle foreninger som er

øk.onomisk svake kan søke landsf. om støtte til re·

presentasjon på landsmøte.

Sak nr. 15. ,Kretsens deltagelse i 'landsl1tØte; med

stelnnterett. Finn Johansen anbefalte at det hle gitt

0st-l'Torges krets rett til å sende l representant ru.ed

sternmerett til landsmøtene. Etter at representan

tene h.adde uttalt seg, trakl~ Drammen forslaget til

bake.

Sak nr. 16. Foreldreforening for døve barn. Det

forelå søknad fra foreldreforening i Stavanger Oln

samarbeId nled landsforbundet. Foreldreforeningen

hle nled akklamasjon ønsket hjertelig velkommen

til saularheid med landsforhundet.

Sak nr. 17. Legatnelnnda. I..Jegatnem.nda søkte seg

entlediget.) da det anser seg ferdig med sitt arbeid&
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det ble vedtatt at Legatnemnda opphører og at for

retningsføreren overtar dens arbeid.

Salc nr. 18. Ordbok for døve. Skriv fra Norges
Døvelærerlag . nled anmodning om samarbeid med

utgivelsen aven ordbok for døve.

Det hle vedtatt å samarbeide med Lærerlaget i

denne sak, samt å søke støtte fra departementet for

utgivelsen av boken.

Sak nr. 19. Konsulent. Skriv mottatt fra depar

teInentet h.vor det ble opplyst at det alt var opp

rettet en slik stilling for døve, hlinde og vanføre.

Landsmøtet hesluttet å sende inn en fornyet resolu
sjon onl denne sak.

Sak nr. 20. ForretningsfØrer.
Sak nr.- 21. Samarbeid. En del organisasjoner av

sosial art henstilte N. D. Landsforbund om å sende

2 representanter til fellesmøte i Oslo. Dette ble
vedtatt,

Sak nr. 22: Bladsaken. Etter en overenskom t

mellom Døves Idrettsforbund og Landsforbundet

om 'fegn og Tale, ble det vedtatt at idrettsforbundet

skulle ha 20 ro av bladets nettoinntekt.

Sak nr. 23. Bladkontingenten. , Forslag fra for ..

retningsføreren ODl å forhøye bladkontingenten for
dø,ve til kr. 6.-. Finn Johansens forslag om å sette

l~ontingentenfor h.ørende og dØve til kr. 5.- pr. år

ble vedtatt mot 3 stemmer.

Sak nr. 24. Navneforandring av Tegn og Tale.
Etter kort dehatt enedes man. om ·'å beholde navnet

Tegn og Tale, og å fremheve Norges Døves Land _.

forbund med store hokstaver. Julenummeret blir

lcalt De Døves Jul. Julehilsener kommer i nr. 12.
Sak nr. 25. RedaktØr og sekretærstilling. Det ble

besluttet Iued 17 mot 3 stemmer å opprette heldag ..

stilling for redaktør-sekretær i Tegn og Tale og
Landsforbundet. Forts. ide 161

2

døve
A. N. Haukedalen.

Otto Schrøder.

Disse to døve sonl vi ikke må glenlme å takke

lneget for er forretningsfører A. Haukedalen og

redaktør Otto Schrøder.

Det har ikke vært en lett tid for dem begge to,

og ansvaret for døvesaken var veldig stor. Opp

gaven var så vanskelig at ingen andre døve ville ha

klart det så godt sonl dem. Redaktøren ytet et stort

og oppofrende arbeid i hIadet og hans formål var

et kulturelt blad som kunne hjelpe døve fram, ikke

Ininst individualistene til større selvstendighet. Han

tolc av den grunn striden i svensk~ døveforbundet

med i Tegn og Tale. lIan grep også inn på andre

områder sonl på en eller annen måte var knyttet

til Tegn og Tale.

Forretningsføreren arheidet på et annet om-råde,

llernlig forhundets økonomi. Han innså strak at

uten penger kunne forb'uudet ikke hjelpe døve, og

i dØves nayn drev han et iherdig arheid med det

forluål at fremtiden skal bli lettere og lysere for

døve. Han var ofte harm over de mange svakheter

i døvesamfunnet og mente at hare det kom inn til~

strekkelig økonomiske midler ville det hli mulig å

hjelpe ·gode verdifulle krefter fram.

De to·viste sin sanne karakter i de tårnhøye van~

skeligheter sonl .de måtte kjempe seg gjennom, hel..

støpte og hardføre folk som satte plikt mot dØves

velferd høyere enn alt annet. Den innsats de hadde

gjort, viser at de er av de mest verdifulle personer

hlant Norges dØve.

Wilhelm Schrøder.
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Landsmøtets tredje og siste dag
I..Aandsforbundsformannen åpnet og ønsket repre..

sentantene velkommen og håpet at forhandlingene

i dag ville gå like fort unna som de foregående da..

ger.

Det var til landsnlØtet innkommet to telegram..

lner, et fra sl~olehestyrer Anderson, og et fra hr.

Henning Dahl. Etterat telegrammene var lest opp,

erklærte forlllannen møtet for satt.

SalAt nr. 26.
Forretningsf. I-Iaukedalen foreslo at kasserer og

forretningsfører skulle slås sammen til en stilling.

Finn lol1ansen, Drammen, foreslo at forretnings ..

fører skulle være k~un for bladet Tegn og Tale, og

at det velges en egen kasserer for landsforbundet.

Johansens forslag ble vedtatt med overveiende

flertall.

Sak nr. 27. Nordisk tegnspråkkonlite.

Lan-dsmØtet ga sin tilslutning til at tegnspråk

kOlniteen sendte en henvendelse til det Svenske

Døves Riksforbund, om å få tilbake rektor Somarin

i tegnspråkkofiliteen.

Sak nr. 28. Budsjettforslag.

Forretnin.gsføreren fremsatte et budsjettforslag

for året 1950--51 stort kr. 24 500.-.
/

Etter en del debatt fikk styret fulllnakt til å over-

skride med mindre belØp, lnen ble de av store om

fang, skulle det sendes sirkulærer til foreningene.

Sak nr. 29. Valg.

Da forbundsformann Schrøder ikke ville motta

gjenvalg ble valgene følgende:

Nils Gjerstad, formann, Albert Breiteig, sekr.,

hegge Bergen. Torl~il Eikeland, kasserer, Bergen.

Styremedlemnrrer ble IIarrald StØrkersen for ~idt- 

Norge og Finn Johansen for Øst..Norge.

De gjenværende var følgende: Rekedahl, Oslo og

Olaf Foss, Nordland. Varamenn : K. Samuelsen,

Stavanger, Erling Myryang, Sør-Norge. Haukedalen

og Ragnar Voll, 0st-Norge. .

Almanakkonlite Stueland og Breiteig, Bergen.

Norsk tegnspråkkomite utvides med en mann.

Komiteen kan peke ham ut selv.

Neste -Lands7nØte hle henlagt til Oslo, og Oslo

rnåtte svare om de k'unne påta seg arrangementet

innen l år.

Formannen takl~et for samarbeidet i den tiden

han Iladde fungert, og ønsket det nye styret hell og

lykke i de kOlnmende år. Den nyvalgte formann

Nils Gjerstad takl~et for tilliten og uttalte ønsket

om at det nye styret ville få arbeidsro her i Bergen,

samtidig SOlll ;han takket det ganlIe styret for hva

det hadde gjort. Møtet hevet.

Osvald Kle]Jpe, refr. Finn Johansen.

Takk for samarbeidet!
På fallrepet vil jeg rette min varnleste takl~ til

alle delll som har ytet bladet og forhundet sin støtte

på forsl~jellige måter gjennom denne vanskelige

tiden.

Så ønsker jeg den nye redaktøren velkommen til

sjefstolen og«hol~stavlIlitraljøsen».Dermed er ikke

Iuent at det skal være skriving opp og ned i mente.

Nlen skrivehordet lnå være ·en symbolsk skanse SOlll

døvesaken kan vokse trygt i ly av.

l eg retter en henstilling til hver eneste døv mann

og l~vinne i hy og land, onl å stå samlet OUI den nye

redaktøren og det nye styret og gi dem de beste

arbeidsmuligheter i tiden SOUl k.Olnmer, Sett alle

på plass, 'uansett hvenl det enn er, når de prØver

å intrigere eller lage rykter om de folk som leder

døvesaken frem.over.

Jeg er lykkelig over å ha vært ill.ed på det store

arbeiJet i det Inest kritisk~ 'avsnitt i forhundets his..

torie, og enda bidra til å bringe dets posisjon noen

skritt fremover. Det ]lar ikke vært noen lett sak.

For et år siden overtok jeg et fallittbo i Tegn og

Tale. Og da oppdaget jeg at det var i siste liten det

dyktige styret fikk en håndsrekning. De erfaringer

vi døve har høstet har vært 'utrolig dyrekjøpte, men

til gjengjeld er forbundet l~ommet styrket ut av

vanskelighetene, noe vi kan' takk~e formannen og

styremedlemmene og forretningsføreren for. I dag

er vi ferdig med vår del av arbeidet, og kan over

rekke det nye styret et grunnfast fundament. Nå

kan overbyggingen skje i 11ele sin bredde.

Norsl~e Døves ~Landsforbund har vært heldige

lued sine formenn, Job.annes Berge, Helmer Moe og

sist Wilhelm Schrøder som har gjort det mulig å

løfte forbundet opp på et så h.øyt nivå det har i dag.

Til slutt vil jeg rette min 11jerteligste takk til

lnine lnedarbeidere og formannen, som tross enornle

vanskeligheter enda har klart å bringe forbundet

fram, de har alle bevist sin dyktigh.et og store kul..

turhevisshet gjenno'm den kaotisk.e tid i de siste

årene.

Mitt siste ord SOlll redaktør er: «Skaff forhundet

5 nye ahonnenter». Otto Schrøder.

Ungarn

I anledning Stalins fødselsdag har den ungarske staten

skjenket Budapests døve et vakkert hus med have i byens
sentrulll, og dessuten et beløp på 350 000 kroner til nødven-
dige anskaffelser til skolen. O. M
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Elappeskiile
For et år siden ble jeg ansatt som forretningsfører

for Forbundet og Tegn og Tale mot en stemme, som

holdt på tidligere forbindelse.

Jeg hle da straks klar over at min hovedopgave

først og fremst måtte bli å opparbeide forbundets

økonomi. Th-Ien jeg var også oppmerksom på at van

skelighetene ville bli nlange og store, og da særlig

i forbindelse med forbundets organ Teg~ og Tale.

Hele utgivelsen av bladet var nettopp overtatt av
forhundet.

Etter et års iherdig slit og tålmodig 'arbeid har

vi nå overvunnet praktisl~ talt hver eneste vanske-,

lighet håde med bladet og forbundets, økonomi.

Bladet er av redaktør Otto SchrØder blitt utmerket

opparbeidet, og dets innhold er nå omtrent i sin

helhet viet dØvesaken.

Min oppfatning av forretningsførervervet kan. ut

trykkes i dette avertissement som Blindeforbundet

kunngjorde, llvor det bl. a. heter: «Forretningsføre

ren skallede forbundets kontor, føre Norges Blinde..

register og lItføre oppdrag som styret pålegger
llam».

Derfor fremla jeg for styret følgende forslag om

tilføyelse i lovens § Ll: «Forretningsfører plikter å

ivareta forbundets økonomiske interesser og kan

være til stede ved styremøter i alle anledninger hvor

forhundets velferd og økonomiske interesser blir

berørt.» Forslaget ble enstemmig og godt mottatt

av styret.

Imidlertid fant to av styremedlemmene en ny

innstilling til forslaget under landsnIøtets fo'rhand·

linger og stenIte imot, så forslaget falt mot 9 stem·

mer. Det er et alvorlig vedtak, som jeg imidlertid

håper vil bli til gagn for døvebevegelsen.

Etter et års virke sonl forretningsfører er det meg

en stor glede å kunne bidra til å overlate det nye

styret «et dekket bord», dvs. en formue på ca. kr.

70 000.-, hertil medvirket jeg også til at bladsaken

ble bilagt.

Etter uttalelse fra flere hold og fra det nye styre

onl at det i Bergen vil få bedre arbeidsforhold og

mer ro, ser jeg med store forhåpninger på tiden til

neste landsmøte og tror sikkert at det nye styret

vil klare å øke forhundets formue til kr. 150 000.-.
rril slutt vil jeg få fremsi mitt ønske: at forbun ..

dets kapital hlir økt slik at vårt forbund blir et

økonolnisl~ sterkt og verdig forbund, ikke minst

ønsl~er jeg forbundet all mulig fremgang fremover.

A. N. Haukedalen.

Bergen
Det første møte med Bergen var strålende. Byen

er sikkert en av de vaI~reste i Norge. Alt etter et

flyktig overblikk l~unne en besøkende sørfra titu

lere byen som et snlykke blant de vakreste byer i

Norge. Samtidig med sin skjønnhet i beliggenhet

lnellom de syv fjell har den også alderdommens vel'''

dige ærverdighet, nlen selv i alderdommen var det

også skjønnllet. Walkendorftårnet, Håkonshallen,

Sverres borg, ~1:ariakirken og Tyskehrykken er alle

sanlmen levninger fra de forgangne årllundter, men

disse l~vninger er ikke døde. De er ennå den dag i
dag en del av hyens funksjon. For å forstå Bergens

kultur behøver en bare å se på dens stolte historie.

Arkitektoniske lItvikling fra de første husene til

de siste som reises i dag er ubrutt, det er at alle har

skjønnhet og ell b.elhet i arkitektoniske like fra

grunnnluren og alle detaljene til takmønen.

Det er vanskelig å unngå å bli glad i Bergen.

Fisketorget, menneskene til og med fuglene i luften

og fisl~ene i vannet har noe uforl!gnende ekte

Bergensk over seg. Å definere hva Bergensk er for

noe, er ingen lett sak. Men det må vel være det

joviale og det selvsikre i vesen og karakter, eller

sonl bergenserne Ile1st liker det: «Kjuagutten».

For en som leser meget har det ikke vært til å
unngå å støte på ordet Bergen i forskjelligste slags

litteratur, og litt etter litt føler en Bergens by

nærmere seg. Og når så den store dagen kommer

da en kan få sette sine ben i og ta selve Bergen i

øyensyn, er det som om en hadde ventet at alt ved

Bergen er slik, men likevel er elet så nlange over·

raskende trekk ved den, ikke i dårligere forstand,

lnell heller nlotsatte.

MØtet med Bergen beriker en selv. Og i det stille

. håper vi at Bergen selv er heriket av vårt nærvær.

DENNE RUBRIKK

er

ledig til Deres

ANNNONSE
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En enquete
Pastor C. Bonnevie Svendsen:

Et godt landsnløte i god positiv innstilling, sto~·t frem

l11Øte også til forhandlingslnØtene viser sterk interesse, - ja,

endog været hadde arrangørene ordnet bra.

Pastor Einar Stueland :

Det har vært en stor glede å få være med å forberede dette

landsmØte, og nå når landsmøtet er slutt, sitter jeg igjen med

bare gode minner etter dere som har besøkt Bergen i disse

dagene.

Finn Johansen, Dralnmen:

N år jeg skal gi- en uttalelse, rna Jeg si:' «Strålende lands

møte. Fin ledelse av møtet og en enestående gjestfrihet fra

bergenserne.

Eilif Ohna, Bergen:

Er meget fornøyet med utfallet av møtet. Håper at det

nye styret får bedre arbeidsvilkår.

Johan Dahl, Moelv:
J\-leget tilfreds med det styret som nå er utgått, håper at

det nye styret følger i deres fotspor.

Osval ](leppe, Gjøvik:

Landsmøtet ble avviklet på en grei og mønstergyldig måte.

Jeg vil nytte høve til å takke det avgåtte styret for det van

skelige arbeid de har hatt å kjempe med, samtidig som jeg

håper at det nye styret møter alt godt i de kommende år,

slik at vi kan bli det beste landsforbund i Norden. Takk

alle sammen!

Bergens Døveforening 70 o

ar
Utdrag fra jubileumsbrosjyren

Hilsen fra formannen i Bergens Døveforening, pastor Einar Stueland, i anledning av foreningens 70 års jubileum

Det var en stor ting som skjedde i de døves krets,

da Bergens Døveforening for 70 år siden ble stiftet.

Før del! tid fantes det ikke på Vestlandet noe sam

lingssted for de voksne døve. Livet kunne ikke dell

gangen være lett for mange av de døve som var fer

dige ved døveskolen når de skulle til å stå på egne

hen. I arheidet gikk~ det nok som oftest godt. Men

hva med. fritiden? Husk på at storparten av de

unge sonl søkte arbeid her i Bergen, hadde sitt hjem

på landet. Hvor skulle de finne hygge og glede i

ledige stunder? De hadde ikke noe sted å samles.

Det var derfor rimelig at de døve her alt tidlig

begynte å arbeide for å få en dØveforening. Det

var også rilnelig at døveskolens folk, som fulgte de

døve sonl hadde gått på skolen, med glede sa ja, da

de ble bedt om å hjelpe til ved stiftelsen' av døve..

foreningen. A.lle døve og hørende som kjente de

dØves .kår dett gangen, lnåtte jo forstå at en døve..

forening ville kunne gi de dØve noe av det som hø..

rende l(unne få del l på annen måte.

I 70 år har Bergens Døveforening eksistert. Den

har vært et samlingssted for de fleste døve i Bergen

og olllegn. Her kunne de samles· som venner. Det

var ikke alltid så lett å bli forstått ellers i livet.

I-Ier var det noen som forsto. Her var det alltid noen

en kunne få snakke ·ut med og få llygge seg sammen

lned. Her kunne en samles til fester og tilstelninger

hvor underholdningen var beregnet for døve. Der~

for hle dØveforeningen for mange døve litt av et

hjem. - Og rett som det var, tok~ en og annen av

de døve ute fra landet seg en tur hit. For den som

går alene, kan tilværelsen av og til bli trist. Derfor

var det godt å få møte venner som forsto. Vi har

ikke noe nliddel til å måle hva Bergens Døvefor

ening har hetydd i disse 70 årene. Men den har

ganske sikkert gjort livet lysere og lettere å leve for

de fleste døve som gikk~ ut og inn her. Da har den

fylt en stor oppgave.

Dette er en stor og god arv som vi i dag skal hære

videre. På mange måter er det lettere for oss. Vi

!l.ar overtatt en eielIdom, !l.vor vi med det første

håper å få nye og hyggelige lokaler. Foreningen

hegynte uten midler. I dag har vi en ganske pen

formue. Det ytre apparat vil antagelig med det

første være i god orden. Men skal foreningen i' da..

gene som kommer være en god forening, da er det

viktig at alle vi som hører til der, er villige til å

gjøre vår innsats. Dersom vi alle prØver 'på ikke
bare å ta i 1110t i foreningen, ·nien også å gi noe som

kan ha betydning for de andre, så vil framtiden

bli god. Vi skal være glad fordi det enda er mange

oppgaver. å løse. La oss alle ta et tak for' å gjøre

dØveforeningen vår b·edre. La oss være våkne for

de .·nye opgavene som kan Dlelde seg. Det er nok

av ting å ta fatt på.
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18.8 O * Fra 70 o

ars arbeid * 1950
En tur i ro og mak gjennom styreprotokoller, års

beretninger og andre arkivsaker gir et morsomt

innblikk i hvordan livet har artet seg i Bergens

Døveforening fra de første år franl til 70-årsdageIl.

Navn etter navn i møtereferatene maner fram an

siktene på kjente og kjære venner i foreningen.

Mange av dem er døde; men verket deres lever, til

heste for oss. Nedenstående glimt fra år til år er

et hesl~jedent forsøk på å skissere opp hovedtrek

kene i foreningens historie på noen få sider. Meget

er utelatt, inen de viktigste hegivenheter skulle være

kommet med.

Da ,der ikke finnes protokoller for tiden 1880

1893, er oppgavene for dette tidsrom meget man-

gelfulle. Red.

1860:

Ved døvstummeinstituttet i BeTgen satte lærer Gripne i
gang en slags søndagsandakter for konfirmerte, døve menn.
Da skolens lokaler ble flyttet i 1875, sluttet disse andakter

til stor sorg for de mange døve som var med.

1875-1880 :

Den døve skomaker Lars M. Larsen tok i flokken av døve
venner i Bergen opp tanken om å stifte en egen døveforening

i likhet med de foreninger som var i København og Stock·
holm og fra 1878 også i Kristiania. Han rådførte seg med
skolestyrer Waage om saken. Waage var meget interessert,
men mange vansker gjorde at det ikke kom sving på sakene

ennå.

1880:

Den unge, døve skomaker Kristian Teige ble mannen som
med sin iver fikk sving på sakene. Han oppsøkte de fleste
døve menn i byen og fikk dem til å tegne seg på liste for å
begynne andaktene igjen, de som var avbrutt i 1875.

Lars M. Larsen nlente at nå var den beleilige tid der, og
søndag 23. mai 1880 samlet en del døve seg til møte og det

viste· seg å være stor stemning for å danne en døveforening.
Man vendte seg igjen til skolestyrer Waage, som sa seg vil·

lig. til å la en slik forening få ha sine møter i døveskolens
lokaler i Nygaten.

Søndag 30. mai 1880 ble så «Bergens Døvstummeforening»

stiftet med 19 døve menn og 10 hørende. Foreningens første
styre var: Skol~styrer Waage _(formann), Lars M. Larsen,
Peder Isaksen og Ivar Hansen.

1884:

Foreningen, som hittil kun hadde vært for menn, åpnet nå
adgang til medlemskap også for døve damer.

1890:

De første lover ble vedtatt på ordentlig vis. Bl. a. ble be~

sluttet at styret skulle bestå av 3 døve og 3 hørende.

1891:

Skolestyrer Waage døde. Lærer Bjørset overtok som f-or;o
mann.

1891-1895 :

I disse år ble der foretatt en omorganisering av døveskolene
Norge, idet staten overtok dem helt. Det private døv

stummeinstituttet i Bergen ble nedlagt, og ingen ny skole

kom istedet. Dette førte til store vansker for døveforeningen,
idet den alltid hadde hatt utmerket hjelp av døvelærerne.

Således var de hørende medlemmer av styret hentet blant
døveskolens lærerkrefter. Da lærer Bjørset flyttet fra byen
i_ 1893, ble skolestyrer Ziesler formann til 1895, da skolen
ble nedlagt. Nå ble det meget vanskelig å finne ny formann,
og ellers hørende medlemmer til styret; men. tingene ordnet
seg etter hvert.

1895:

Pastor Fredrik Klaveness ble formann. Skolens nedleggelse
gjorde foreningen husvill, og i et par år førte den en nomade
tilværelse SODI leieboer forskjellige steder. Så fikk den ende·
lig i 1897 leie lyse og hensiktsmessige lokaler i Frimurer
losjen, hvor foreningen ble værende til 1916.

Hilsen fra Norske Døves Landsforbund
Som formann i Landsforhundet vil jeg nytte

denne anledning til å gratulere Bergen Døvefore

ning med jubileet, og takke for at foreningen i alle

de sytti år som er gått, har vært et godt samlings

sted for dØve..

Døvheten skaper meget ofte et tomr0!ll omkring

den dØve, ITlen i en døveforening finner den døve

lueget av livets glede gjennom godt kameratskap,

her får han god trening for hjernen gjennom dis..

l~usjoner, og Iler finner lIan adspredelser i lek og

koselig samvær. Den døve glemnier sin døvhet og
holtrer seg i foreningslivet som en glad fisk. .

Jeg vil igjen takke Bergens .Døveforening for alt

det gode den har gitt sine døve medlemmer i de

sytti velsignelsesrike år, og ønsker foreningen en

god franItid for sitt verdifulle arheid hlant oss døve.

Wilhelm Schrøder.
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1896:

Etter søknad fikk foreningen seg bevilget et bidrag på
kr. 10 000.-- fra Samlaget (Vinmo!iopolet), og disse pengene

var til stor hjelp i årene framover. Det var typisk for tiden
at betingelsen for gaven var at foreningens styre skulle god~

kjennes av stiftsdireksjonen.

I Frimurerlosjen holdt foreningen åpent alle dager unn
tatt l~:)rdag.

1902:

De Døves Syforening ble stiftet under lærerinne frk. Reins
ledelse.

Pastor Klaveness gikk av SOln formann og ble etterfulgt
av pastor Georg Madsen.

1904:

Dødeladen ble opprettet.

1905:

De Døves Idrettsklubb, Bergen ble stiftet.

1907:

Regnskapet viste at foreningens samlede formue utgjorde
kr. 2 4,00.-, ikke meget for en 27 år ganlmel forening.

l 911 :

Håkonsgaten 20 ble kjøpt for kr. 30 600.-. Jakob Hovland
ble husets kasserer, bg var' vel også den som hadde største
æren for at huset ble kjøpt. Meningen var opprinnelig å inn.
rede lokaler for foreningen i dette huset, men lnan fant etter

hvert ut at det ikke var så ideelt å holde til der. Huset ble
derfor solgt igjen i 1915 for kr. 34 000.--.

l 9 12 :

Navnet «Bergens Døvstummeforening» ble forandret til
«Bergens Døveforening».

l 9 l 6 :

Bergensbrannen førte t.il at foreningens lokaler i Frimurer·
losjen ble stillet til disposisjon for husville forretninger.
Dermed var foreningen selv blitt husvill og en meget vanske·
lig t.id kom. Først fikk den leiet et lite lokale i Domkirkens
Menighetshus og senere i Blå.Kors·foreningen annenhver

onsdag. Disse vanskelige lokalforhold med få møtedager
gjorde foreningens arbeid meget tyngre enn under tiden i
Frimurerlosjen ; men likevel gikk arbeidet bra. Interessen
vokste og der ble med håp sett fram til den dag da drømmen
om å flytte inn i eget hus, kunne bli til virkelighet.

191 7 :

På generalforsamlingen ble vedtatt å sende en' bønn til
departeluentet om at der måtte bli ansatt flere dø,:eprester,
derav en lned bopel i Bergen.

En innsamlingskomite for et Døyes hus ble nedsatt.

1919:

Skreddermester Anders Re'ndedal hle valgt som formann
istedenfor Pastor Madsen.

1920:

Foreningens formue var ved 40·årsjuhileet øket til
kr. 8 500.-. Dessuten var der til kjøp av hus innsamlet
kr. 13 OOO~-. En liten 40·årsberetning ble utgitt under Anders

Rendedals redaksjon. Landsmøtet for Norske Døves Lands
forbund ble arrangert av foreningen.

192 l :

Pastor Alf Wiig ble den første prest for døve i Bergen.
Det. var en bistilling, og Wiig ble samtidig foreningens ·sek·
retær.

1922 :

Innsamlingen til Døves flus nådde kr. 21 000.-.
Døves Idrettslag fikk et lån av foreningen, stort kr. 8 000.

til den nye hytte på Totland. Tidligere hadde foreningen
lil samme formål gitt en gave kr. l 000.-.

1923:

Eiendornmen Vestre Torvgt. 20 A ble innkjøpt for
kr. 123 000.-.

1924:

Pastor Johan Prytz ble døveprest i Bergen og overtok Alf
~Tiigs st.illing i styret.'

En stor 14, dagers basar ble avholdt og den gavet over
skudd pent nok. i seg selv, lnen det sto ikke på noen måte

i forhold til de nlange verdifulle ting som spesielt syforenin.
gen hadde forarbeidet.

1925:

Foreningens fornlann fra 1919 og uegennyttige hjelper

gjennom mange år, den døve skreddermester Anders Rende.
dal, døde.

Pastor Prytz ble ny forrnann.

1927:

Basar hle avholdt om høste.n. Den innbrakte In. 2 300.-.
1928 :

Pastor Prytz reiste fra hyen. Fru Lolly Magnus, som hadde

sittet i styret i nlan ge år som hørende medlem, ble ny for
mann. Pastor Agnar Sandvik ble ny prest for døve, og kOln
inn i styret som sekretær.

1930:

Foreningen arrangerte landsmøte i Bergen for «Nor ke
Døves Landsforbund og feiret' amtidig siu 50-årsjubileum
med en stor fest i Logen.

1 934 :

Departel11entet besluttet året før å tilsette spesiell døveprest
for Vestlandet med bopel i Bergen. Dermed fikk Vest
landet sin egen døveprest i pastor Einar Stueland, som til.
trådte i 1934 og året etter kom inn i foreningens styre etter
pastor Sandvik. Denne fortsatte en tid som hjelpeprest for
døve i Bergen. I 1934 begynte man det forberedende arbeid
med· å få en fortsettelsesskole for døve gutter i Bergen, og
døveforeningen gjorde en god innsats her.

1937 :

Der ble av foreningen nedsatt en kOlnite for arbeidet med
fortsettelsesskolen for døve, nemlig: pastor Stueland, Ansgar
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Breiteig, Nils Gjerstad og Alf Olsen. Denne komites oppgave

var å gi råd og vink for den offentlige komite som arbeidet

med. skoleplanene.

193 9 :

Fru MaR.gnus ble avløst som formann av pastor Einar

Stueland. I løpet av årene fra 1936 var der i foreningen gjort

gode tiltak med foredrag av døve og hørende om aktuelle

spørsmål, og disse foredragene ble meget populære.

På landslnøtet i Larvik ble to fra Bergen valgt til å utar

beide tegnspråkordbok, nemlig Einar Stueland og Ansgar

Breiteig, Deres arbeid pågår fremdeles, men nå i samarbeid

med liknende komiteer i de øvrige nordiske land.

l ~ 4 O:

ICrigen kom, og vanlig foreningsvirksomhet ble lammet

en tid. Hytten på Totland ble et godt tilfluktssted for mange

døve i aprildagene, og senere også for de døve hvis hjem

ble ødelagt av krigshandlinger eller lå særlig utsatt til. 60

årsfestlighetene som på forhånd var planlagt forholdsvis om

fattende, ble i denne alvorlige tiden redusert til en liten, men

ærdele hyggelig fest i foreningslokalene.

1942:

«Bergen off. skole for døve» (som er navnet på den nye

fortsettelsesskole for døve gutter) flyttet inn i Døves Hus

i løpet av året. 3. etasje skulle brukes til kontor, dagligstue,

spisesal og rom for betjeningen. Undervisningen skulle

foregå i en del av 4. etasje, og 5. etasje ble innredet til lei

lighet for skolestyreren. Samtidig som Døves Hus nå ble sik

ret en sikker og god leieboer, betød jo de 25 elever over

konfirnlasjonsalderen et sterkt innslag i foreningens daglige

liv, og de senere årene viste tydelig at samfunnet mellom

de eldre døve og elevene utviklet seg i meget god retning.

1944:

I perioden 1940--44 ble gjennomgripende forbedringer og

lnoderniseringer utført i eiendommen V. Torvgt. 20 A, slik

at den virkelige verdi er økt vesentlig. Døveskolen har nå

lneget hensiktsmessige rom i 3. etasje og en utmerket styrer

bolig i 5. Foreningen selv bruker hele 2. etasje hvor lokalene

er meget bra.
Sperretid og mørklegging i samme periode gjorde sitt til at

mange døve gjerne holdt seg hjemme om kveldene, og det

vanlige besøk i foreningslokalene minket nok liu. Mere enn

noensinne betyd nå foreningslivet virkelig noe positivt for

medlelnmene. Her samlet man seg, spurte nytt fra krigens

gang ute og hjemme, styrket hverandre i troen og håpet om

en lykkelig utgang på krigen og oppmuntret hverandre ellers

på beste måte.

l 945 -l 9'46 :

Et eget teaterutvalg ble opprettet, og mange av de unge

gikk nled iver og glød inn for denne nye gren på forenings

livets stanlme. De framføringer som har vært holdt, har

tydelig vist at flere av de døve har meget gode skuespiller

anlegg.

De Døves Sjakklub, Bergen så dagens lys.

Pastor Stuela~d{ satte i gang en studiesirkel nled deltakelse

aven del Yl1gr~ døv~... Den fil l en meget god start.

1947-1950 :

Arbeidet i foreningen sto i disse år i konsolideringens tegn.

Hensikten med de mange tiltak så som foredrag, teatergruppe,

studiesirkel m. m. var å aktivisere medlemmene, og til en

viss grad har det lykkes, selv om alt for mange har spilt
den passives rolle.

195 O :

70-årsjubileumsår. Alt står i jubileets og landsmøtets tegn,

og interessen for de mange oppgaver som året byr på, synes

å være stor. 70-årsjubilanten har 140 medlemmer, og formann
nå er pastor Einar Stueland.

De døves menighet i Bergen

I alle år har det kristelige innslag i Bergen Døve
forening vært sterkt, og det er jo et faktum at det

var sØndagsandaktene på døveskolen i Bergen i peri
oden 1860--75 som dannet opptakten til foreningens
stiftelse. Noe menighetsliv i vanlig betydning fan

tes dog ikke i de første 40 år av foreningens historie.
Det var foreningsstyret som ·til enhver tid sørget

for mer eller mindre regelmessige andakter ved
11ørende prester og legmenn. Disse kunne ikke tegn
språket, slik at det ble nødvendig med tolk - og
dette gjorde det selvsagt meget vanskelig for taler
og tilhører å få den rette kontakt med hverandre.
Tilslutningen til disse andakter var derfor ikke all

tid så god. Fra 90-årene kom imidlertid døveprest
Conrad Svendsen (den gang den eneste i landet) på

besøk et par ganger for året og holdt døveguds
tjenester, og han har selv mange ganger nevnt Il.vor

tak.knemlige tilhørere han hadde i de døve i Ber
gen. Pastor Svendsen hle fort klar over hvor uhyre
viktig det var at der kom en egen prest for døve for
Vestlandet med bopel i Bergen, og i mange, mange
år ble der rettet henstillinger til myndiglletene om
dette, også fra vår forening.

I 1921 kom vi så et stykke på vei, i det myndig..

Il.etene bevilget midler til en prest for døve i Ber
gen. Det var riktignok bare en bistilling; men like
fullt hle det til stor hjelp for oss. Pastor Alf Wiig
ble tilsatt i 1921, og fra da av hegynte menighets..

livet å anta faste former. Menighetsråd hle valgt
og menighetspleie utbygget i mindre målestokk med
sykebesøk, hesøk til ensomme gamle, pengeutdelin..
ger til jul og påske m. m. Pastor Wiig sluttet i
1923 og ble fulgt av pastor Johan Prytz fra 1923

til 1927. Deretter kom pastor Agnar Sandvik. I
disse årene ble gudstjenesten holdt i Pleielljemmets
kirk.e i Teatergaten men i Sandviks tid ble den flyt
tet til Domkirkens skrudhus. (Sandvik var selv

.hjelpeprest i Domkirken da). I skrudhuset har så
glldstjene'stene vært hold i alle år senere til i dag.
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De dø\les syiorening
ble stiftet den 13. oktober 1902 av frtl Martha Teige,

fru .Lt\nna Wedaa, frk. Kaja Hagemann og frk. Chri·

stiane Rein, med sistnevnte som døveforeningens

tjlsynshavende i syforeningen.

Allerede fra starten av var der et par og tyve

damer lned, som kon1. samnlen en gang for uken i

dØveforeningens lokaler. Der sydde, broderte, hek·

let og strikket man mens praten gikk livlig om løst

og fast. Hensikten med syforeningen (eller «kvinde..

foreningen» som den het de første årene) var å lage

pene og nyttige ting son:l så h.ver gang det passet,

kunne gjøres inntektsbringende ved tefester, basa·

rer e. l. - .A.v døveforeningens protokoll for 6/10
1902 leser vi: «Hvad kvindeforeningen maatte faa

ind af pengelnidler, indsættes i banken som et fond,

der forelØhig ikk.e skal kunne rØres uden bestyrel

sens heslutning. Det hevilges foreløbig kT. 30.
forat sætte foreningen i gang».

Av dette går det tydelig fram at syforeningens

hensikt helt fra starten av Il.ar vært å virke til gavn

for Bergens Døveforening og denne l1.ensikt må i

høyeste grad sies å være oppnådd. Syforeningens

danIel' har alltid vært til det ytterste lojale mot

I 1933 gikk endelig ønsket om egen prest for

,restlandet i oppfyllelse, og Einar Stueland ble fra

1934 prest her. Fra omtrent samlne tid begynte

tanken om et eget kapell for døvemenighetel1. å hli

levende blant de døve l1.er, og fra 1939 har menig

hetsrådet arheidet aktivt og meget positivt med å

samle inn midler til de døves egen lille kirke. I

1939 fikk menigheten en testamentarisk gave på

kr. 13-14 000 son1. ble lagt til kapellfondet. Inn

sanllingen har gått jevnt og trutt, og selv mange

dØve på andre kanter av Vestlandet har samlet pen·

ger. I dag er fondet på kr. 34 000 og nå er også

planene foran sin virkeliggjørelse. Nonneseter ka·

peIl i Kaigaten skal innredes til dø~ekapell, og da..

gen er ikke fjern da vi kan samles til gudstjeneste

der.

~t\..rheidet i de døves nlenighet er preget av de

stille gjerninger, og i denne nestekjærlighetens tje

neste er det nlange, mange døve kvinner og menn

som har ofret sin tid og k.raft. Uten å gå noens ære

for nær kan vel fru Anna l\'Ioe (døv) og fru Ågot

Jollannessen (hørend.e ) fr alnh eves som de mest tro

faste tjenere.
I meniglletsrådet sitter i dag: Pastor Einar Stue

land (formann), I(ari Rendedal, Karen Breiteig,

Bertha Einarsen., Nils Gjerstad og Sverre Grebstad.

døveforeningen og har forstått sitt ansvar overfor

den. Bestem.meIsen om at pengemidlene hare skulle

anvendes etter døveforeningens styres beslutning er

forlengst strøket, l1.1.en syforeningsdamene har tjl

fulle vist at de kan styre sine penger selv. I dens

48-årige liv h:;1r luangfoldige tusen kroner funnet

veien til d~i)eforeningenshovedk.asse, til menighetens

arheid, i vanskelige tider også til 11ytten på Totland

og Idrettsklubben, alt san1.men sorn resultat av da..

mehenders flittige strev.

En del penger har syforeningen fornuftig nok

hrukt til seg selv, og har f. eks. hatt mange strålende

lnorsomme landturer. Den har også gitt tilskudd til

ferieopphold for enkelte medlemmer.

I de fleste av årene fram til 1935 greide syfor~

eningen seg uten noe styre. Dalnene utpekte hare

hvert år et par stykker SOln sk.ulle ta seg av alle

innkjØp av garn, tråd m. m. - Fra 1935 er der hvert

år valgt styre for syforeningen, og forrnenn i tiden

fram til nå 11.ar vært fru I-lilda Hovland, fru Kari

Rendedal og fru Rikka Samuelsen.

.Å nevne navn på dem som har gjort mest for sy..

foreningens trivsel er uråd, for her har i høyeste

grad alle vært med og trukket lasset fram. Her skal

hare nevnes at fruene ]Vlartha l-'eige og Anna Wedaa

Il.ar vært 11led 11.elt fra starten av. Fru Teige er i

full sving fremdeles, mens derimot fru Wedaa døde

for et par år siden.

I dag h.ar syforeningen 40 medlemmer og har sin

arbeidskvelder h.ver tirsdag i Døves hus. Den år

lige tefester er gått inn som et fast trekk i forenings ..

livet, og den strør fremdeles med gavmild hånd

sine pengemidler ut over døveforeningens forskjel

lige organer.

Dø\les Slakklubb
heter det yngste skuddet på foreningstreet. Klubben

er stiftet 25/1 1946 av Alf ,Olsen, Sverre Grebstad

og Roald Sein, med G~ehstad som formann de to

første årene. Sjakkspillet har vært dyrket i forenin ..

gen i mange år tidligere, så sjakklubben tilfredsstil..

ler derfor et behov blant dØveforeningens medlem

n1.er. En eller to. kvelder i uken samles sjakkspil

lerne i foreningens lokaler til sine tause dyster, og

Jlivået er etter hvert hlitt meget respektabelt.

Kluhben arraIlgerer l1.ver l:løst sitt mesterskap og

11.ver vår en turnering. Ved siden av dette pågår

en pok.alkonlcurranse med Døves Sjakkluhb, Sta

vanger. Der spilles tur-returmatel1. hvert år, og

hittil er konkurrert 7 ganger, hvorav Bergen har 2

seire og 2 nederlag n1.cns 3 lnateher er endt u av..
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Sjakkforbundets fonnann, Eilif Ohna..

gjort. Jevnere kan det altså ikke bli og at det sti

mulerer interessen ytterligere, skulle nesten være

unødvendig å si.

Kluhbens ubestridt heste spiller de første år var

elt. n unge Roald Seim. Han tok i vårturneringene 3
aksjer på rad i Bergens Tidendes vandrepokal og

vant den dermed til odel og eie. Han avgikk dess

verre ved en altfor tidlig død i 1949 og er sterkt

savnet av sine kamerater som den stillfarende, sym

patiske gutt han var. Gullsmed Aase har gitt klub

hen en pokal som har fått navnet «Roald Seims

Minnepokal». Den kjempes om i vårturneringene,

og Eilif Ohna har foreløpig l aksje i den.

Utadtil har kluhhen også prøvet seg, bl. a. i to

pokalnlatch.er med den hørende klubb «Løperen»,

begge med seier for de .døve.

I kretsmesterskapet for hørende har enkelte av

klubbens medlernluer deltatt med hederlige plase

ringer.

IIøsten 1948 ble Norsk.e Døves Sjakkforbund stif

tet. For tiden adnlinistreres forbundet av Bergens

klubbens styre.

!<]uhbnlcstre i sjakk ]lar vært:

1946 Roald Seim.

1947 Roald Seinl.

19418 Eilif Ohna.

1949 Torbjørn SalIder.

Kluhben llar i dag 21 medleUlmer og har de siste

to år vært ledet av Eilif Ohna som formann.

Legater
I årenes løp er det svært mange hfjrende og døve

SOnl har tenkt på Bergens Døveforening også med

pengegaver. De ·døve har fått føle at omtanken for

deres ve og vel finnes i alle lag av folket, og det er

ikk~e sjelden Bergens DØveforening mottar nlelding

onl testam.entariske gaver. I dag nyter Bergens døve

godt av 2 større legater, Konows legat og Stolz's

legat.

«[(onsul August KonoLvs legat til opprettelse av

et hjem for døve i Bergen» hle stiftet l. mai 1867
ved testamente? og var opprinnelig på 5000 spd.. og

gjaldt både blinde og dØve. Fondet skulle være

urørlig inntil det Iladde nådd kr. 100 000.-. Etter

en tid hle fondet delt i 2 like deler av Sosialdeparte

Inentet, en for blinde og en for dØve. Dette var i

19·28. Senere er rentene fremdeles hvert år lagt .ti~

kapitalen like. til for noen få år siden. Etter sterkt

ønske fra de døve er bestyrelsen for legatet (stifts

direksjonen og legatinspeksjonen) .gått med på at

4/5 av rentene utdeles til døve som. husleiestønad.

De døve h.ar nelnlig gjentatte ganger ytret ønske

om støtte i denne form framfor planerlom hjelll for

døve. Til å bestyre utdelingen av midlene har legat..

styret for tiden utpekt pastor Einar Stueland og
skredder Ansgal' Breiteig. Legatet var pr. l/l 1950
på kr. 263 291.34, en pen sum som nok vil mulig

gjøre reisingen av et hjem for døve i Ber,gen, når

byggeprisene blir litt mer nornlale.

«lIenriette Antalie Stolz's le{j'at for døve» er opp

rettet den 19/9 1904 ved testamente og var opprin

nelig på kr. 15 000.-.
Hensikten lued legatet er at «verdige trengende

tunghørte, døve og dØvstumme i Bergen by, hvis

legemsfeil er til hinder for .det nødvendige selver

verv, fortrinsvis fattige, gamle og forkomne» kan

få litt økonomisk Iljelp.

IJegatet styres av Be~gens Formannskap, som har

oppnevnt 3 personer til å forstå utdelingen av ren

tene hvert år. Blant de tre er formannen i Bergens

Døveforening.

Etter bestemmelselle utdeles hvert år porsjoner

på mellom 100 og 200 kroner.

Legatet er pr. l/l 1950 på l~r. 27 240.04.

SAMHOLD GJØR STERK!
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Beretning
fra legatnemnda oppnevnt

på landsmøte Trondheim

1948

Harry

Landen.
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Nen1rida har hestått av Edel Herlofson, Otto

Schrøder og Harry Landen med sistnevnte som for
Inann.

. Ang. oppdraget vil nemnda henvise til skriv den

har sendt Landsforbundets styre den 31. oktober
194,9 inntatt i Tegn og Tale nr. l for 1950.

Etter å ha sett gjennom det materiell Landsfor

bundet hadde, pløyet J olln Bakke og .L.\.stri Krøvels
legatlister og oppsøkte de offentlige kontorer i Oslo

som kunne tenkes å sitte inne med opplysninger om

«døve-legater», ble et sirkulære (se vedlegg) sendt

til de styrer som nemnda ill.ente Iladde legat for.
døve. 'Vi her der om å få oss tilstillet statutter, le

gatets adresse og når utbetalingene finner sted m.· m.

Svarene innløp ganske greit., slik at vi nå kan

legge fram følgende liste:

l. Sofie Nlargrete .Angel' Pettersens legat, Oslo.

Offentlig stadfestet i 1936. Bestyres av N. D. L.

2. IngeniØr Waldenlar Ramm og hustrus legtat.

Off. stadf. 1942. Bestyres av N. D. L. og alle

opplysninger fåes der.

3. Emma og Carl Ellefsens. Vedl. statutter. Off.

stadf. 1925. Bestyres av De døves forening,

Oslo.

4. Fredrik Balch.ens. Vedl. statutter. Off. stadf.

1932. Bestyres av De dØves forening, Oslo.

5. Erik J. Strangestads. Vedl. statutter. Off. stadf.

1896. Bestyres av De døves forening, Oslo.

6. Fondet til fremm_e av 'unge døves utdannelse.

Off. stadf. 1912. Henvendelse til Døvepresten

i Oslo.

7. GlØrgårds legat for tungIlørte og døve kvinner
i Oslo. Off. stadf. 1937. Døvepresten i Oslo.

8. H. AscJ.lehougs. Off. stadf. 1909. Døvepresten
i Oslo.

9. Carl Werners legat til beste for de gamle døve

som ])or på 11jemmet for døve, Nordstrand.

TJctte er ikke off. stadf., og Døvelljemmets for

retningsfører svarer på forespørsel at det er
ukjent for ham. Ilenv. pastor C. B. Svendsen.

10. Alex Stenersens legat for trengende tuberkuløse

og vanfØre i det tidligere Aker herred. Off.
stadf. 1944 og

11. gartner S. Il. Cederh_olms. Off. stadf. 1914, disse
2 bestyres av Oslo Helseråd.

]2. Kristiania dØveskoles hjelpefond. Off. stadf.
1919. Bestyres av Oslo overformynderi.

13. Jacob Heidenreich og frues (ca. 300 000). Off.

stadf. 1945. Oslo overforlnynderi.

14. J. F. Eckersbergs legat for blinde, døve og van..

føre. Off. stadf. 1938. Oslo overformynderi.

] 5. Johannes Bergs legat for dØve og hlinde. OfL
stadf. 1931. Oslo overformynderi.

16. Oluf Løwolds. Off. stadf. 1901. Styres av soren

skriver i Dalane, eller sogneprest og formann

skap i Egersund. Legatet er for døve, hlinde

og vanføre i Egersund. Pr. fehr. 1949 var in..

gen porsjon ledig. Legatnyterne oppehære!
porsjon for sin levetid.

17. Johan og Rikke Røslands legat for døve, hlinde

og vanf~~re i Sem og Slagen, Vestfold. Off.

stadf. 1932. Bestyres av Sem sogneprestenlhede.

18. Henriette Amalie Stolz's legat for døve. Off.

stadf. 1914. Bergen legatinspeksjon meddeler

. at det hvert år pr. 10. november deles "lIt 6 por
sjoner it kr. 100.- til «verdige trengende tung

11ørte~. døve og døvstuInme i Bergen by og stift
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hvis omhandlede legemsfeil er til hinder for

det nØdvendige selvervbrv, fortrinsvis fattige

gamle og forkomne. I styret sitter den til en~

hver tid fungerende formann i den i Bergen

værende døvstumforening. (Språk fra 1904.)

19. Konsul August I(onovvs legat til opprettelse av

et asyl for døve i Bergen er pr. l/l 1949 på ca.

260 000 l~roner. Med Sosialdepartementets sam~

tykke disponeres 4/5 av den årlige renteinn

tekt som husleiehidrag for døve. Disposisjonen

er senest gitt f,or et tidsrom av 5 år fra 1/1~45.

Sosialdep. meddeler at dette legat, som pastor

Stueland er forstander for, fikk?ff. stadf. i

1931, nlen det er opprettet l. mai 1867 og ble

«konfirmert» i 1873.

20. Einar Gulhrandsens legat. Her har vi fra

Tromsø fått oss tilsendt en enkel og grei sta

tutt. Den forteller at i fehruar 1920 sendte en

anonym levinne 5000 kroner til Hålogalands

hiskop for at det sleulle oprettes et legat for ar

heidet blant døve i Troms og Finnmark, bl. a.

til støtte ved avlloldelse av kurser eller møter

for døve. ()ff. stadf. 1921.

21. O. !(. lJundgårds legat bestyres av sogneprest og

2 ID_ecllemmer oppnevnt av Fåherg fattigstyre.

I.legatet anvendes til trengende døve med for

trinnsrett for dem sonl har gått på Hamar døve

sk~ole eller er hjeID_meliørende i Fåberg. § 4

sier at ansøk_ning om bidrag innsendes til sty

ret etter kunngjftSring i Norsk kunngjørelses~

tidende (nå Norsk lysingsblad). Norsk. lysings

blad h ar sett nøye gjennom hvert nummer og

iklee funnet en eneste melding, - hverken om

andre døvelegater eller Lundgårds legat. Men

i § l står det riktignok at: - legatets kapital

må ikke rØres, men rentene kan hvert år ut

deles. '1edk. styrer har for Øvrig nleddelt at de
er interessert i å avertere i Tegn og TTale. Lega

tet er off. stadf. i 1934.

22. Ellen og Hans Olsen Steneruds legat til hjelp

for verdige, trengende døve eller hlinde. Opp

rettet i 1931, men ikke off. stadf. Bestyres av

Eidsvoll sogneprest og ordfører. Annen halv..

del av § 2 i statut.tene lyder: Legatets renl~

midler skal kun anvendes til fastboende i Hjera

krets, og helst sådanne som er oppvokst der

eller har hodd der i lengre tid.

De følgende 3 legater er døveprest Lars Stokke til·

skrevet og bedt Oln opplysninger Oli. Det gjel.
der ----

23. lJnderstøttelsesforeningen for døve fra det nor..

denfjeldslce Norge.

24. Apoteker IIeln1.er Lundgrens legat for fattige

døve som ikke får plass på gamlehjem.

25. Døveskolebestyrer Morten GrØnnings legat til

fordel fot elever utgått fra Hamar d.skole.

.Ang. 2 legater som tidligere har figurert i Lands

forbundets legatfortegnelse, nemlig: Hagbart

Henriksens og Carl Christophersens, opplyser

Tunghørtes Vel at disse er testamentert dem.

Legatene til sammen er på ca. 40 000 kr., he..

styres av Oslo overforluynderi og rentene utbe~

tales Tunghørtes Vel iflg. statuttene.

Oslo, den 3. juni 1950.

Otto Schrøder. EdelI-Ierlo/son. Harry Landen.

Men neskeverdet
N år vi streifer inn på problem_ene sonl knytter seg

til raseh.at og forakt mot alle som ikl<e er normalt

utrustet på en eller annen måte, så tenker vi i den

forbindelse på vår egen slejehne. Du mener med

din sunne fornuft at de døve også har del i men

neskeverdet. Det er Ilelt riktig tenkt.

J\!Ien så snart du streifer inn på følelseslivets OUI

råder oppdager du at den helt beherskes av mindre~

vcrdighetsl<omplekser. I{jenslene av ikke å bli -an

erkjen~ som et nornlalt menneske<
Våre medmennesleer er ikl~e bevisst onde, de ten

ker hare ikke så langt og aner heller ikke omfanget

av de vanskeligheter som dØve Il-ar å kjempe med.

De dreper ofte trangen. til ~l kjempe for idealer, de

gjør dØve motløse ved sin opptreden.

Døve blir etter hvert så passive at de har vondt

å stå ved de ting som er deres solelelare rett. Enda

verre blir det å kreve noe som de eier og har krav

på.

Derfor blir holdningen så passiv, all energi og

intelligens bruk~es i unyttige indre l~amper mellom

fornuft og følelsesliv. Når en slik ·sjelelig vansleelig..

het får taleet på en, så fortsetter den som et uopp ..

hørlig kretsløp sonl tærer på motstandskraften. Mot

løsheten vil siden gjøre seg mer og mer gjeldende.

En dag hender det en eller annen opplevelse som
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Det er viktig å oppnå en riktig innstilling til livet

fører en til det forferdelige standpun~~tet: «}eg h.ar

ikke del i menneskeverdet, fordi jeg er døv og
strekker ikke til på noen område.»

Det er et fryktelig standpunl~t, fordi denne inn

stillingen gir en påskudd til å rettferdiggjØre et

hvert svik, initiativmallgel og fryktsomhet.
Men vi nlå. være klar over at mindreverdighets..

komplekser il~l~e er en spesiell lidelse hos dØve,
denne sk~adelige sykdolnmen plager selv folk SOIll

er utru.st~t lned alle sanser og nyter en alminnelig

respekt fra sine medmennesker. Men vi må også

være klar over at den utvikler seg lettere hos folk

som lider aven eller an.nen legemlig mal1.gel. Der

for kreves det en mer aktIV instilling til en .selv
og ens forhold til omverdenen, nettopp hos slike

folk. HVIS kjenslene av mindreverd får råde uinn..

skrenl~et, så viser' det seg alltid at den lammer

handle.. og viljeslivet, ja selve åndelige 'utviklingen

i en uhyggelig grad. Mennesl~et utretter da ingen..

ting utenom det å fylle sin vom mecLføde, sove og
arheide. Men så snart hemningene blir fjernet, så

vil det også vise seg at evnen til å l~lare seg i for~

skjellige situasjoner blir større jo mer selvtillit en

har til seg selv. En vil utrette ting som hverl~en en
selv eller andre nlennesk.er trodde en kunne l~lare.

Det heste mIddel til å fjerne slike hemninger er

å ikl~e vik.e for det vågemot å se seg selv som en
virl~elig er med ·alle mangler, ll'len også fortrin og

utviklingsnluligheter.

Det er meget viktig å oppnå en riktig innstillin'g

til livet og de vanskeligheter som følger med døvIlet.
Det er kjent sak at hemningene en går med set

ter preg på hel~ mennesl~et? på alle ting som det

gjør og ting som det steller med. Er karakterbyg
ningen full av dishar~oni på grunn av mindrever..

dighetskjensler, vil def heller ikl~e unnlate å sett

preg på det yirke og de tiltak en arbeider med.
Nettopp vi døve er sårbar~ for mindreverdighets.. _

kjensler og alle de virkninger som følges av den,

plikter oss til å ofre langt større oppmerksomhet på
vår sjelelige h.ygiene. Det er ikke bare en plikt
mot oss selv, men også en plikt mot andre mennes..

l~er. Når en er døv, så kreves det mer nlot til å leve
livet i full utstrekning som en evner.

I alminnelighet er en nøyd med det daglige brød,
Inaten rekker franl til magesekken, og alt er derfor

i den skjønneste - ~kjønneste orden. Derfor he..

ll.øver en ikke passe på det en eier, derfor skulle en

ikke Ila noe å kreve . . . Denne reaksjon på van..

skeligh.etene er øyensynlig den behageligste og lett..

Tinte lnåte å t~ mindreverdiglletskjensler på. Men

mennesket lever ikke av hrød alene!

Jo, vi døve har litt å l~reve. Noen vil stusse over'
dette ord, et stygt ord dette; å kreve. Men saken

stiller seg helt annerle~es for dem som har virkelig

rett til å l~reve, selv- om en hel overmakt sier noe

annet.

'Ti vet at mange store hevegeIsel' som hadd en
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trang fødsel, men som likevel ikke pruttet på sine

krav.

Jesus sto helt alene mot en veldig ov~~makt, men

likevel stilte han store krav til seg selv og til men

neskene. Sokrates tok giften uten å prutte på kra

vet til seg selv; dette å stå ved sin mening og tro.

De gikk under, meIl;, ~siden har deres ideer vokst seg

større og større opp' gjennom århundrer.

For ikke lllange årtier siden ble kvinnen regnet

for noe bortimot dyr. ~lannen var kvinnenes hode!

!)enne oppfatningen gjorde seg gjeldende både hos

de verdslige og geistlige makter. :Qet verste av alt

var at kvinnene trodde det selv~ Kvinnene sto langt

und.er mannen med hensyn til menneskeverdet.

Denne alminnelige hevd ble grundig bekjempet

av få modige kvinner som dannet kjernen i kvinne

emansipasjonen.

Disse kvinner kjempet seg fram med sine menin

ger under meget mistro og forakt, ja like til forbit

relse fra menn og endog fra mange av sitt eget

kjønn. NIen de vant seg langsomt og sikkert fram.

K~mpen pågår ennå i dag, men mer seirrik. Det

er i virkeligheten kjernen i Jesu lære som så å si

hle gjenoppdaget, alle mennesker er like for Gud.

Da dette ble lller utbredt, oppdaget kvinnene at de

faktisk hadde noe å k_reve. Og de krevde fullt og

helt, uten kompromiss kravet om å bli anerkjent

SOlll lnenneske med samme verd ~g rettigheter som

lnannen.

Arheiderfolket hadde i alle århundrer vært et

kuet og uvitende slavefolk. De ble av eierne alltid

hetraktet som et av huset, eller gårdens billige men

nødvendige inventar. Riktignok med en høyere

rangsordning enn kuene i fjøset eller hestene i stal

len, - forutsatt dyrene ikke hadde stamtavle.

. De priviligerte menneskegrupper holdt nok rett

og skjell på ,menneskeverdighet - på sitt vis de og.

Men da arheiderfolket i den nyere tid oppdaget at

de hadde rett til å kreve en rimelig mål lykke og

levnedsferd for sitt strev, så bar de også fram kra

vet gjennom kanlp og strid, gjennom veldige ofre

og mange nederlag. De oppnådde langt bedre kår

og større menneskeverd enn de hadde llatt før.

De døve sto meget lavt i det forrige århundre,

le~gre tilbake i tiden var det ikke da man hadde

vansker med å skjelne imbesille og døve. DØve sto

jo også temmelig lavt på det åndelige trinet fordi

de lnanglet skolegang.

~1en ved en rekke edle menneskers uegennyttige

innsats hle det oppnådd bedre kår for døve, de fikk

rettigheter til skolegang i barneskolen på like fot

llled de hørende.
IJtviklingen har foregått ubrutt like til i dag. Og

utviklingen vil fortsette, til døve er så pass modne

at de kan føle de har. del i menneskeverdet og kunne

bære utviklingen videre i samarbeid med de hø

rende.

Rea.

Fra unge døves tanker
Egoisme - baktalelser

Ovenstående emner er evig aktuelle, fordi det nå

en gang er slik at de fleste mennesker' oppfatter

seg selv som de viktigste personer i verden. Riktig..

nok kan vel alle budet om at «du skal elske din

neste SOlll deg selv», men dessverre blir jo alle

«voksne» og da kan man jo ikke forlange at de skal

bry seg om slikt som de lærte i barneårene. Hvor

for bry seg om andre. De får værsågod passe seg

selv. Andre nlennesker blir bare interessante der..

soin de har gjort noe galt eller dersom man tror

de har gjort noe galt, ,hvilket kom.mer ut på ett. 

Dersom en person tror at en annen har gjort noe

galt, så sier han ganske enkelt: «Jeg har hørt at

han har gjort det, men jeg vil ikke si hvem jeg har

hørt det fra. Jeg er da ikke angiver eller sladre

hank.» - Nei, det er så alt for sant. Han er ikke

sladrehank. Sladder har nesten alltid litt med sann..

heten å gjøre. «Ingen røk uten ild.» Men hva er

han så, når lIan ikke er sladrehank? Han er noe

meget verre, h.an er en baktaler SOlll vokser seg

stor på andres ulykke. «Den enes død, den annens

hrØd.» De menneskene SOUl ikke kommer noen vei

med ærlighet, kan være sikre på å nå langt dersom

de lærer seg kunsten å baktale sine konkurrenter.

Hva hjelper det vel om offeret er uskyldig når

f. eks. 200 har hørt at han er skyldig. Det blir jo

200 mot l, og hva kan vel en utrette mot så mange?

Nei, rettferdigh.eten seirer ikke alltid. Det er sagt

at minoriteten (mindretallet) l'lar alltid rett.

Egoismen skaper haktaleren. En egoist k.an ikke

finne seg i at andre er bedre enn ham. Og egoister

heiser aldri hvitt flagg for offentligheten. Hva
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Fargene er for de døve
som tonene er for de
hørende

EDWARD MUNCH

Vår.

Før penslenes og maleriets tidsaldre pleide vismenn å dra

omkring fra by til hy og på de entrale torget· i hyene frem·

føre in filosofi l e lærdommer til folket, de InØtte også

sauunen for å diskutere synspunkter imellom seg. Senere

lærte man å legemliggjøre tankene i ord som kunne leve,

bokstavene. Det var et stort fremskritt i menneskeheten

historie, en tor merkepel fra de første menneskene som

tente gnisten i den kultur om oppsto med de første selv

lagede bålene i urtIdssko gene.
Men der er grenser for hva som kan tolke eller uttrykke

i ord. Denne rolle har fargene og strekene.

I Edvard Munchs kunst kommer det tydelig fram. Edvard

Munch er jelelivets store gransker og beskriver, med sine

farger har han fortalt os onl sjelelivets uendelige dybder,

1 an har aldri veket tilbake for fordommer og overtro, han

vek heller ikke tilbake for å bekjenne sin tro og sin viten,

selv om det har kostet meget.

hjelper det om han taper, han innbiller jo bare seg

elv og andre at det var han som vant allikevel. 

Det er ikk.e sunt å i hanl imot. Han kan sikkert

finne et skittent, me:r: effektivt våpen ll10t deg også.

Det er altså hest å føye ham. Han er så populær,

baktaleren. Det er få mennesker som hryr seg om

«de hra» medInenneskene. De skikkelige og ærlige

er så kjedelige. Da er det andre greier å høre på en

on1 virkelig' har sensasjonsstoff å fortelle. Det er

nol~ nyheter når man får vite at Storm -slo Sarps

borg 2-1 og Viking ble firer i Holmenkollstafetten,

etter svenskene, men dette er ikke noe mot det hr.

Baktaler liar hørt ODl. frk. A 'og hr. B, for ikke å

snakke Oln fru C og hr. D.

!fen det går en nemesis gjennom livet. Er det

noen som innhiller seg- at de kan unngå straff. Ja,

elv forbryterne som planlegger «den fullkomne

forbrytelse» hlir rall1n1et av .skjebnen en vakker dag"

og da ll.jelper ingen bønner. De SOlll stiger hØyere

og høyere på andre folks ulykke, de som hlåser i

en god ·amvittigh.et bare de kan h_olde andre nede

Intet menneskelig er ham frelumed, og intet a det han

vet lar han være skjult.

.Alt som pulserer, syder og elte l menneske jelen og n·

nets dybder, i glede og i sorg, i vellystighet og martrende

pine, alle livets gåter som trØInlner med blodet gjennon

de dulgte kamre, flammer fram på lerretet et livet bild 

og på papiret de runer SOln ikke kan tolke i ord.

liten å ty til rene symboler eller realismens vid elllIdler,

trekker lYlunch fram det vesentlige i livet, den nal ne liv 

kraften og livsdriftene, gåtefullt og meningsløst om Zfinlr
•

sen, dog så konsist meislet og logisk klar som et dødninge.

skjellett.

Edvard MuHch kunst er en mektig verden Olll en aldri

blir ferdig med..

Blant Munchs verker er Våren et av de Inest kjente.

I dette bilde avsløre det dypeste ort mot ly este l .

- - de kon1mer til å føle en gang at fallet hlir

dypt. Jo høyere de stiger, desto større blir fallet.

Egoistene og haktalerne er dømt. De hurde «boi..

kottes» , vi skulle Ile1st unngå dem som vi unngikk

tyskerne og landssvikerne under k.rigen. Egoisten

og haktalerne hører nemlig også til gruppen land.. '

svikere. Ved deres egoistiske livsførsel svekker de

samholdet hlant folket og; dermed hele -amfu n 1.

Ivar Aasen har skrevet:

Det er brotne kvister alle kogar;

det henger Inold under alle plogar;

på alle leider det lyte jinst,

og ln,ykje der SOln ein ventar min t.

Det er lnan~enok S011t vil d011tur verft
og le av alt S011t dei andre gjera.

Og lyte .finner dei rundt' ikring,

tnen ,siølve gJerer det ingenting.

Thorb j" ander"
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Arbeider

Det 'bitreste i livet er å forlate noe som er i ferd med å gro,

om bryter fraln når avmakten er stør t.

Den syke bærer på ykdoIDlnens typiske "følgesvenn, lapp

heten. Hun sitter i streng frontal stilling mot lyset og livet,

det er som mØrket suger henne innover inn til seg. Ute

blåser det en saftig groeim vårvind som bærer mulden duft

med seg, gardinen beveger seg åndelett for den varlige pust.

Det er uendelig meget mer som bildet forteller, det har

noe å i til alle uan ett ynspunkter og liv erfaring.

Det andre hildet er «Livet dans». Driftens evige lo

gjennomstrømmer tilværet. Den er en gjentagel e a to mot

poler som ligger i alle livet former. Det gir en anel e om

at forplantnings- og kjønnsdriften var til før mennesket

tredde fram SOln en elvstendig art i kapningen brokete

arena. Menneskene er i dag ennå i kamp med det dyriske i
seg selv. De danser l blinde som marionetter drevet aven

usynlig kraft.

Det vi er det nakne mennesl et avkledd sitt fernis av

l ultur av skikk og bruk og idealeI. Himmel o g ha er badet

i kjønnet ymboler.

sneen.

Ser VI på de menne l er om lider, om er i ferd Iued å gå
uudel·. Kan man si 'at de er onde. eppe! Det er li! livet

har fornlet det kjebne, li1-' om det former hav og himmel,

fjell o'g daler. Det el hverken ond eller god.

Det tredje: «Arbeidet rytme». Hele tilværet består av

bevegelse. Denne korte entensen er av Einstein: «Bevegel e

er Liv.» Det særegne form for livet opphold ho lnenne

ket el også det bevisste bevegelse, arbeidet bevegel e. Den

taktfaste og lOV111ess1ge rytme onl elve kosmo pulsslag.

Det edleste et 1nennesl e kal gjøre er derfor arbeid? få de

gode til å gro hvor om helst og når om helst.

Disse få ord er en liten 19ht eeing. Ville det formå å få

flere døve til å inte es ere eg or malerl unsten, å har de

oppnådd in hensikt.

Det finne en hel del god litteratur om Munch og han

kunst, av deln nevnes: «Nærbilde ave geni» av Rolf te

nersen. Denne er sil l ert en av de Inest utilslørte biografier

SOln finne. Munch grafill i to bInd av Pola Gaugin er
meget god

Red~

Livet. dan
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(De døve trenger
lydfilmframvisere
Fra "Dagbladet"

Per Merlie
aksjon.

Bestyrer Johan Sæbø på Alm skole forteller at skolen har

fremviserapparat, men bare til stumfihn. Lydfilm kan ikke

kjøres på apparatet.

De døve er henvist til skolefilmer uten lyd og til den

sørgelige rest. av gamle stumfilmer som finnes i landet~- De

beste skolefilmene med lyd kan de ikke· kjØre. Alle de yp

perlige kulturfihnene og spillefilmene som er nedkopiert til

16 mm er utenfor døveskolenes rekkevidde.

Men har da de døve glede og nytte av lydfilmer?

Ja, i nesten like stor grad som vi. De konsentrerer seg

mer om bildene, og er vant til å oppfatte lnimikk. På uten

landsk fihn er dessuten ofte hildene påtrykt norsk tekst.

Hvis ikke, kan læreren gi et kort resyme av innholdet på

forhånd.

l-lvorfor anskaffer ikke døveskolene lydfibnapparater?

Fordi de først og fremst må bruke bevilgningene til inn

kjøp av de kostbare, lTIoderne hØreapparatene. De har nok

planer on1 å anskaffe lydfilmfranlviser, men i de første par

årene lar det seg neppe gjøre, sier bestyrer Langåker på

Skådalen døveskole.

De Døve[; Forening i Oslo

har lydfilmframviser. De har også sitt eget 16 mm opptager

apparat, og sin egen filmfotograf - Per Merlie. Han leder

de døves filmkOlllite, som består av fire medlemmer og har

ansvaret for filmapparatene.

Per Alerlie

lyser av begeistring når han snakker om film. Han vil lage

film, ta opp reportasjefilnIer. Og når Døveforeningen har

fått sitt flotte profesjonelle opptagerapparat, med fjernob

jektiv og flere linser, har han sjansen. Foreløpig. har han

hare optatt tre kortfilmer av de døve i arbeid, på fest og

sport. Enkelte hilder fra de døves kvelds-skitur i fakkelskinn

er usedvanlig vakre. Men i oppbyggingen og montasjen har

filmene hans ennå luange mangler. Til høsten skal han filme

et skuespill, «Kjærlighet Anno 1875», skrevet av ham selv,

o g spilt av de døve.

En jiZ,nklubb for døve

Filmopplysning for de døve - hvor viktig er ikke det!

Viktigere enn dere aner. De døve hører ikke - det vet vi.

De hører ikke radioens nyheter og foredrag, ikke foreles

ninger,ikke dis~usjoner. J\Ien så leser- de vel? De må da ha

lner ro og anledning enn oss til å konsentrere seg Oln lesning.

Nei, de fleste døve leser heller ikke i større utstrekning. De
er sunket ned i en åndelig passivitet som kanskje bare filmen

kan redde dem ut av.

Da vi kom ut av folkeskolen, var det å lese en lett og selv

følgelig sak. Men for de døve er det ikke lett. Deres ordfor

råd er så lite. Det kreves større energi av dem å venne seg

til å lese norske bøker, enn det krevdes av oss da vi etter

artium møysolnmelig stavet oss gjennom våre første engelske

og franske bøker. Så er det heller ikke rart OITI de døve

søker yrker der det ikke kreves lesning, og om de i sin fritid

mest er opptatt av sport.

Men filmens bilder er like lett tilgjengelige for dem som

for oss. Og fra filmen kan linjene trekkes til malerkunst og

til litteratur.

De døves filntklubb

må stå i nær kontakt med våre smalfilmldubher og film
sirkler ellers, og bør i første omgang ledes aven hørende.

Men klubhens arbeid må legges rent visuelt an.

Klubben skal ha to mål: Den skal gjøre Døveforeningens

medlemmer interessert i god film, og gi dem inblikk i film

kunst og filmhistorie, så deres glede og utbytte av kinobe

søkene øker. Dessuten skal klubben utdanne en mindre

gruppe til aktivt filmarbeid.

De døve må lære å lage filmer for både døve og høJ.:ende,

altså filmer uten ord og tegnspråk. ·Vi må få undervisnings

filmer for døve, og fihner som gir oss innblikk i de døves

liv og følemåte.

l Sverige

har en døvelærer spesialisert seg på å lage filn1.er til bruk

i døveskolen. På skolens utflukter er det ikke alltid lett for

læreren å dekke begivenhetene og de ting elevene ser, med

språk. Hvis han derimot Hhner utflukten, kan han senere

i klasserommet vise elevene -bildene og samtidig lære dem

de dekkende ord og uttrykk.
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offentlige festligheter. De er dømte til å være i tillhet i

sine rom, overlatt til ine krøpeligheter. Det fører ofte til
at de blir sløve, gretne, sure og misfornøyde og på den måten

bHr et kors og plage for ine nære omgivelser.

Jeg vil her fortelle om mitt levnetsløp i korte trekk hvor

lede... jeg klarte å holde nleg oppe og leve lykkelig i min

tilværelse i de senere år av mitt liv.

l 1897, ved 37 år alderen ble jeg lam på høyre side "onl

følge av hjerneslag. Det kom aldeles uvent.et og uten smer~

ter. Det var en hard skjebne, fordi jeg ble berøvet mitt

levebrød som nlaler. Heldigvis lærte jeg litt etter litt å
finne nleg i min skjebne da jeg forsto at det· var Guds vilje)

etter som jeg i mine ungdomsår aktet lite på Guds rike og

Hans nåde.

Det førte til at jeg måtte søke trøst og hjelp, og jeg fikk

til slutt troen på (;ud ved evangeliet ved Jesu Kristi ord:

«Bli i meg, eller i et av mine ord, så blir jeg i deg.» - «Jeg

er sannheten, lyset og livet.»

Jeg tenkte da, at når jeg strebet etter ,å være i Jesus med

hele min sjel, ville jeg få liv-kraft og lys i åpenbaring av

Jesus, slik at jeg kunne bære min skjebne med gl:ad 'tål

modighet.

I alle årene siden 1897 har jeg erfart Guds vBlsignelse i

luangt og meget. Jeg kunne senere gjenoppta min nlaler

praksis og arbeidet helt til 70 års alder. Jeg fikk også være

med i de døves administrasjon i forskjellige organisasjons~

arbeider.

Dertil dyrket jeg skisporten til 84 års alder. Meste av

tiden gikk til å forfatte tegnspråket for døve, som ble trykt

i Tegn og Tale 1943, samt artikler, hvorav en d~l er tatt

inn.

En bok om Guds rike· som jeg har forfattet er overlatt til
Døves bibliotek. Ved hjelp av mine malerier har jeg kunnet

samle inn kr. 2 400.- til hjelp fot N. D. L. i dets nød.

lVIin økonomi har hele tiden vært bra, takket være for

skjellige støtter. av økonomisk art.

N å for tiden stunder jeg etter å bli overført til et pleie··

hjem i Oslo, hvor jeg gleder nleg til å komme mer i 'kon~

takt med døve venner. Axel Fleischer.

Husk blodkontingenten !

o

a

skrøpeligheter

bære
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Axel Fleischer.

La oss eksperimentere!

Er det mulig å lage undervisni~gsfilmer for døve, der

.Jn-evne ord og munnbevegelser om dekker bildenes for

telling, er Innkopiert på bildene?· Da ville ordet, munnbe

vegelsen og bildet amle eg til ett hele i den døves bevisst

het.

E r det sykdom til stede, blir det dobbelt tyngre for mange

å leve og stride med under livets løp inntil døden befrir

dem.

I)et skal sterk karakter til å lide og bære med tålmodighet

forskjellige motganger dag ut og dag inn.

Gamle utslitte mennesker er: på en måte avskåret fra livet.

De kan ikke være med på utfartsturer ute i naturen og ved

Den gamle strid kjempen for døve aken pioneren Axel

l?leischer, har endt inn en artikkel til bladet, som vi med

glede offentliggjør. Han har vært et verdifullt eksempel for

den nye generasjon a døve som fortsatt arbeider på hans

linje, hans redaksjon tid i Tegn og Tale har vært en dyre

har lnerkepel i bladet historie og de døve åndlivets utvik

ling. I hans tid ble Tegn og Tale et karakteristisk døves

blad, det er ytterst få som har klart å heve bladet opp på

dette nivå. Ennå i dag f,Jlger han ivrig med i de døves kamp

for samhold og selvstendighet. I anledning av landsmøtet

i Bergen sendte han et telegram med appell til de døve om

å stå sammen i et ubrytelig samhold. Red.

V i bruker også film i språkundervisningen,

forteller bestyrer Johan Sæbø. En film om Lofotfisket blir

f. eks. vist for elevene. Først lærer elevene alle glosene til

de bildene som møter dem i filmen. enere skriver de stil

om filmen og diskuterer den.

De døve og filmen.

De døve, om opplever utenverdenen gjennom øyet, skulle

ik.ke de ha spesiell glede av og behov for film?

Kan ikke filmen komme dem til hjelp? Har vi f. eks.

undervisningsfilmer for døve? Kan det ikke her komme et

samarbeid i gang mellom De Døve Forening og våre smal

film.klubber?

Og bør ikke de døve timulere til å oppta filmer selv?

I(anskje de SOITI oplever verden visuelt, nettop har særlige

filmskapende evner?

O g hva med en studiesirkel i filni for døve?

Vi håper på svar fra de døve selv.
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Personalia

50 år 2. juli.

Bjarne Håkonsen fylte 50 år 2. juli 1950.' Han er den første

døve som har fått gullmerke for å h::a deltatt i marsjkonkur

ranse 5 ganger på fine tider.

Arild.

Ole Andersen.

G-jennoIH mange år en kjent skikkelse i Norges døvesam

funn. Han er nå utpekt av Tr.heim døveforening til kom:

misjonær for bladet. 'Vi er glad over at han ikke har motsatt

"eg dette vervet, men villig påtatt seg det til gavn for døve

saken i Norge.

V-i ønsker ham. hjertelig velkommen og ønsker med det

samme de beste arbeidsår for haITI fremover.

Rettelse.

Fru Gudrun Rød har betalt kr. 10.-- (ikke gave som nevnt

nr. 4). A. N. IIaukedalen.

De døve bør tas opp i samfunnet

som likeverdige individer
sier døveskolebestyrer Johan Sæbø.

Stor avslutningsfest ved Alm skole i Haugsbygda.

- Ta de døve op i samfunnet som likeverdige individer,

sa bestyreren på A.1m skole ,i Haugsbygda på Jevnaker lør

dag, da han holdt hovedtalen på eksamensfesten. Han fort

satte: Barneskolen har gitt de døve språket, her oppe har vi

søkt å utvide deres horisont ved å undervise videre i de bok

lige fag. Vi her på skolen har forsøkt å ta dere med ut i
kunnskapsverdenen, en verden som tidligere på grunn a

språkvanskeligheter var lukket for dere. Vi har dyrket hvete

på præriene i Amerika, vi har ridd på kamel gjennom Sa

hara. Vi har gått tilbake i tiden, til steinhytter og jordhytter

og fulgt vårt folk gjennom tidene. Slit og strev har brakt

folk framover, og slik er det også med dere, det har mange

ganger vært vanskelig for en som aldri har hørt en lyd, å
kunne tilegne seg språket, men dere har holdt ut og har i
dag fått et godt grunnlag for videre utdannelse. Og det vil

dere erfare at språket blir det våpen som skal bryte ned den

lTIUr som svekket hørsel betyr. -

.Alm skole er den eneste i siu slag i Skandinavia. Den byg~

ger på h.arneskolen, og hensikten med skolen er å gi ~levene

en videre almenutdannelse før de går inn på yrkesskoler.

Skolen har i år hatt 21 elever på et 8 måneders kurs. Elevene

har vært delt i to klasser, en for absolutt døve og en for

tunghørte. Og de tunghørte har hatt god hjelp av et lyd

forsterkeranlegg sonl skolen har tatt i bruk.

- Vi kan ikke overvurdere betydningen av at de døve får

anledning til å få en videre almenutdannelse, sier bestyreren

Johan Sæbø. Her i Skandinavia er vi ikke kommet særlig

langt på dette område, ennå, vi har en del å lære av USA

som i dag visstnok kan føre sin døve helt fram til eksamen

ved universitetet i to bifag. Målet her i landet må være å

skape et døveakademi, hvor de døve kan få all den under

visning de ønsker. I dag er forholdene ikke meget bra, og

mange av de mer intelligente døve føler seg svært trykket

av at de ikke kan få den utdannelsen som evner og vilje gjør

krav på.

En del medlemmer av Stortingets kirke· og undervisnings-

komite var til stede ved eksamensfesten. Dagblad.

Sicilia

De døve· på Sicilia er ille stedt. Av øyas 4 millioner inn·

byggere finnes det noen tusen døve og blant dem hundrevis

av døve barn i skolealderen.

:rrIen det finnes bare to skoler for døve der. Instituttet i

Palernlo kan ikke ta hnot flere enn 120 og skolen i Venerat

bare 30 piker. Derfor er mange døve på øya dømt til å
synke ned i åndelig mørke. O. M.

En studiebragd !
Blant privatistene i rGaleksamen på Vanersborg skole var

den 20·årige Carl·Gustaf Croneberg. Det ligger en enestå"

ende energi bak dette resultatet SOITI hans eksamen vitner

om, Carl-Gustaf er døv og er sikkert den første døve son.i.

har avlagt realskoleeksamen. Han ble' døv etter en hjerne··

hinneinflamasjon da han sluttet på folkeskolen.

I høst venter han noe oppmuntrende: han har nemlig fått
en friplass ved en høyskole for døve i Amerika, Gallaudet

College i Washington og reiser dit for å fortsette sine studier.
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Gjennom

brilleglasset,

Sverige.

Undervisningsrådet Hildur Nygren går til et voldsomt an

grep på døveskolene i Vanersborg, Manilla, Lund og i Ørebro

samt Harnosand, det gjelder internatskoler. Hennes beret

ning ble olutalt i ulldervisningskammeret.

Det såkalte «Gøteborgalternativet» har fått støtte fra skole

styret og Sverige Døve Riksforbund. En følge av det er

proposisjon til ne te år riksdag. Døvas Tidskrift.

Ts]ekkoslov.akia.

Instituttet for døve holder på å omorganiseres, heretter

blir det et nøye kUle mellonl barna intelligelltsgrad og

hørselsgrad.

I BØhlnen blir det tre koIer for førsteklassinger. Etter

forskolen skal barna gjennomgå 5 klasser, i alder 6 til Il år.

Deretter blir barna amlet på en kole i Prag og går der til

,de har fylt 15 år

En særskilt skole for svakt begavete døve kommer også

til å opprettes. Skoleplikt for døve er innført. D. T.

Anerkjennelse t~l de døve kunstnere.

I det spanske døvetidskriftet Gaeeta del Sordomudo skri·

ver kunstmåleren senor Valentin de Zu1iaurre, som. er døv,

følgende:

Det finnes personer om føler en sterk medkjensle for de

døve og som vanligvi tenker at døve er uskikket til å bli
kunstnere.

Jeg har selv hlitt behandlet på denne måten. Jeg ble fore~ .

slått til å tiltre i de kjønne kunstnernes akademi; det møtte

imidlertid stor motstand; og til mitt forsvar tok flere kjente

arkitekter, konstruktører, forfattere, skulptører og fire kunst~

lnalere ordet.

Jeg er meget takknelnlig for all den støtte jeg fikk og at

så Iuange talte lnin sak.

Jeg forberedte 11lin tale i den anledning. Jeg begynte med

å frenlheve den frernstående døve maleren Navarrete (El
Mudo), en lTIaUn som har betydd lueget i den panske maler~

ku.nstens utvikling. Denne lTIanl1 er fra Italia, og hadde før

han forlot sitt fedreland satt dype spor i italiensk maler~'

kunst.· Filip den Il kom i ber~.ring med Monasterio De El
Escorial bygningens storslagne foretagende~ "og til den store

maleren Navarrete ga han et oppdrag å utføre malerier som

skulle opphenges i denne bygningen.

Jeg vil få tilføye at jeg har gått i lære hos en lueget dyk~,

tig døv kunstInaler på døveskolen i Madrid, hans spesialitet

er gamle spanske komposisjoner.

Min bror Ra~on Manuellglesias og jeg utviklet oss i
1i.llalerkunsten som også billedhuggerne Mannel Iglesias, Al
bacete, Andueza, Butragueno, ~;1ellado, Monter, M. Diaz med

flere. Blant dem sonl fortjener å frelnheves er den betyde·'

lige 11laleren Ibarrondo. Det viser at det finnes et stort an

tall døve kunstInalere og billedhuggere.

Etter min tiltredelse i akademiet ble jeg vannt lykkønsket

av ane.

I styrerollln1et i lVladrid døveforenings lokale finnes bilder

av min bror og Inine arbeider og ane andre døve kunstnere ..

På den I1låten tjener styreroIDlnet også som utstillingslokale

for døvekunsten, slik at fremtidens døve kan få bevis for at

døve ikke er uskikket til kunstnerhåndv~rket.

Oskar M auhes.

Holland.

I Holland finnes det 5 skoler for døve barn. Som regel

blir de døve barna innskrevet til skolen ved treårsald.eren

og blir der til de er fylt 16 år.

Av disse skoler er en protestantisk og en katolsk. Skolen

I Rotterdam ble under den annen verdenskrig delvis øde

lagt, over halve bygningen er rarnponert. Heldigvis ble in

gen barn drept eller skadet som følge av angrepet. De Heste

skoler var stengt under krigen. Tyskerne anvendte skole

bygninger til kaserner for sine soldater, etter krigen ble de;

kaserner for kanadiske soldater.

Undervisningen ble under slike forhold meget dårlig. Alle
klasser ble fordelt over flere distrikter.

Nå er undervisningen atter kOIDlnet i non.nal gjenge, og

alle skoler er i bruk· som de var før krigen. Th1en mange

døve barn har lidd meget av manglende skolegang i 5 år o
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I skoleundervisningen anvendes talemetoden, men seg

lnellom bruker døve tegnspråk, naturligvis. Hvilke døve

gjør ikke det?

Noen arbeidsløshet blant døve finnes ikke siden krigen.

I Holland får døve ikke anledning til å ta sertifikat for

Jnotorvogn, lnen likevel er det mange døve som kan kjøre

hil. De lTIå alltid kjøre med en hørende person ved siden

av seg. Likevel kjører tross dette mange døve bønder sine

biler selv uten fø1ge.

De hollandske døves skjebne er ikke så ulik de andre

lands døve. Men i Holland viser hørende svært lite interesse

for de døves arbeid, og det gjør de døve ledere og de døves

forbunds virke meget tungt og, slitsomt. De døves forbund
sonl skal ivareta 'de døves interesser har en kjempeoppgave

å løse, den har bestått i 15 år, og det er ikke lang tid.

. Oskar Matthes.

Tyskland.
Den 4. april 1950 døde direktør Elnmerig i Miinchen. Han

hadde da virket i 45 år på Miinchens døveskole.

.I luange lange år har han forsket i døveskolers gamle ar

kiver og har skrevet en meget interessant bok om dette.

Blant annet verdifullt som vi finner i boken er hans beskri

velser om de døves venner som gjennom alle århundrer, i
alle land har arbeidet for døve mennesker ved å undervise

dem. Tidligere var det jo som bekjent en alminnelig opp

fatning at døve sto på samme nivå som de imbesille, og folk

brydde seg like så lite onl dem som de andre.

l\fange steder ble det til og med sagt: «Hva Gud har latt

komme stumt til verden, det skal menneskets vilje ikke lære
dem å tale.»

Emmerig beretter og~å i sin bok om de første døvelærere

som trosset de gamle fordommer, ved på forskjellig vis å
undervise døve til å bli dyktige mennesker.

Først begynte det smått, vanligvis ved privatundervisning,
senere begynte skoler å vokse opp.

De utenlandske døveskoler' inntar hedersplassen i hans

bok_ I et av de siste kapitlene i denne boken skriver Emme

rig om en av sine forgjengere på Miinchen døveskole som for

første gang innførte tunghørtcklasser. På den tiden kom

Iuange besøkende fra nær og fjern, til og med fra utlandet

for å se på de nye fremgangsmetodene med «høreelevene».

~1qnge lærere i Tyskland og utlandet lærte seg de nye me

toder på denne skole. Elevene ved Miinchen skole var på

denne tiden rene mestere til å spørre. Hver besøker fortalte

dem så nØyaktig sonl mulig om sitt hjemland, på den måten

lærte barna seg geografi på en underholdende måte.

l\liinchens skole ble under' krigen bombet i grus, og siden

1943 har barna og lærerne fristet en kunlmerlig tilværelse

og var stadig på reisefot fra distrikt til distrikt, og de har
ikke noe hjem lenger.

I det siste året er skolen foreløpig installert i slottet Te

gernsee, men de kOITImer neppe til å få beholde det lenge.

Det er nok alle de bekymringene som har ført direktør

EJumerig til graven. Ved en konferanse om skolen fikk han
et sla ganfalI.

Med vemod leser vi i hans bok om den lyse tro på døve

undervisningens fremtid, som ikke ble hans skole til del.

Det er en bitter skjebne. :Men tyske døve lnå ikke ved
hans grav miste håpet.

Det er utkommet en meget god og leseverdig lesebok for

døve barn, den er helt moderne og velredigert. Emmerig

har i a narbeid med sine lærere under cl lange yandring-

årene arbeidet med boken. Kanskje en ny blomstringsperiode

for denne skolen blir innvarslet med denne boken. Vi håper

av hjertet det. . Oskar 'Matthes.

Sveits:

Ilvor er etterfølgere?

Så spØr vel nå mange bekymrede foreningsledere. Her

luenes da etterfølgere for ledelse og styrelse av foreningene,

Det begynner å bli en følbar mangel på slike ledere i mange

foreninger. Nå finner JTIan overalt folk som har sittet i sty

ret i over tyve år eller mer, ganske enkelt fordi det ikke

finnes noen SOlTI vil overta byrden e'Uer delu. Hvor er de

unge? Hvorfor interesserer de seg ikke mer for aktivt for

eningsvirksomhet? Svaret er ofte enkelt. « Ungdommen av

i dag interesserer seg hare for idrett og lek, for alvorlig

arbeid og plikter har de ingen lyst på.» Det kan være sant

til en viss grad; men noe fyl1estgjørenle svar på årsaken til
slike tilstander finnes ikke.

Ungdommens problern er overalt det samme; allerede i

lnange år har både foreldre o g samfunnet sett faren, Også

stat og kirke har sine bekyull'inger med det unge folket.

Det betyr ikke at den nåværende ungdomnlen er samme som

tidligere. Ett står likevel fast: den av i dag er ikke lengre

som den av i går. De voldsomIne omveltninger og utviklin

gene på alle områder i de siste årene har gitt ungdolnmen et

annet ansikt, har stelt til meget forvirring og passivisme.

Det er do g ikke riktig å bebreide ungdommen noe, fordi

vi eldre hærer på en del av ansvaret for denne utvikling.

Sjelden treffer JTIan hos gammel og ung en alvorlig søkende

innstilling etter løsnig.

Vi eldre døve må prØve å forsøke å vinne ungdommen for

det aktive lederarbeid i foreningen og utdanne dem til an·

svarshevisste folle Fremtiden hører ungdommen til, det hør

vi alltid komlTIe ihu. 'Vi må ikke holde dem nede i uerfaren·

het og spille skolemester. Et vennskapelig og tillitsfullt

samarbeid mellom unge og gamle kommer sikkert til å løse

spørsmålet om etterfølgere.

Så står det i «Schweiz.G.-Ztg». Oskar Matthes.

Danntark.

«De Døves Blad»

er navnet på det nye forbundsorganet S0111 utkomlner for

første gang juli d. å.
• Det er et resultat av sammenslutningen av de to døveor~

ganer «Sluaablade for dØvstuIDIne» og «Effata». Redaktøren

for forhundsbladet er den kjente organisa jonsInannen Ole

Munk PIUlTI.
Måtte all hell og frelngang følge den nye reda1 tøren og

organet. Red,

USA
Tyv, hør derulc bønn f

En småtyv ha'dde stjålet en lr offert inneholdende religiØs

høker for døve fra en hil som sto parkert.

Kofferten tilhørte en luthersk prest som vill~ hold en

gudstjeneste for sin døve forsalnling.

Bønnen sonl ble bedt i den anledning var Oln tyven og

tyvegodset. Presten ba Oin at tyven måtte lese gjennom de

religiøse bøkene og derved få et bedre liv, men han ønsket

å få kofferten tilbake igjen. 'ryven kan bli en religiøs auto

ritet for døve om_ han ville umake seg til å tudere alvorlig

sitt tyvegods og følge det om to i bøkene. Oskar Matthe
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Belinda taler i radioen
Forord av Emerson Romero, oversatt av Hugo Edenås, Davos Tidsskrift

Nr. 7.. 8

En gang i mars herettet en hørende venn om en

radioutsending der Jane Wyman medvirket. Min

venn syntes det var et meget inspirerende intervju

filmstjernen hadde nled Louella Parsons, og hun

sa at det ville' være til oppmuntring for døve om

de fikk lese intervjuet.

Dette intervju hadde radioekspertene ordnet og

grundig forheredt på vanlig måte.

De agerende, Jane Wyman og Louella Parsons,

hadde fått hvert sitt manuskript. Vi nevner dette

Jordi leserne skal for·stå at feilaktige bedømlnelser

om de døve som forekommer ikke kan legges Jane

Wyman til last. F'eilaktighetene er ord som er lagt

i hennes munn av manuskriptforfattere.

Et eksempel på disse feil er når hun sa:· «Døve

lnennesker er nesten alltid absolutt stille ...» Vi

som kjenner de døve, vet at det ikke er tilfelle. Det

l~an lTI.uligens være sant hvis det skulle gjelde noen

døve som er oppvokst på et avsidesliggende og en

somt sted, slik som' tilfellet var i filmen «.1 ohnny

Belinda». En slik døv kunne muligens oppføre seg

slik sonl det blir hevdet i intervjuet.

Vi kan ennå den dag i dag møte slike uvitende og

cnsonlme døve, men vi tror at det samme kan sies

Oln mange andre.

1\1iss Parsons sa at tegnspråket er et verdensspråk,

et universalspråk. Vi kunne ikke godta denne på

standen, men på sett og vis kan malI gjøre seg mer

eller mindre forstått gjennom tegnspråket overalt

i verden.

Miss Wynla:t:J. påstår videre at det finnes 10 mil

lioner døve i U. S. Å. Det nøyaktige antallet døve i

dette land er lloe sonl vi har forsøkt å regne ut, men

uten resultat.

J\!Iyndighetene har regnet ut at det skulle finnes

mellom 49 000-15 000 000 døve, men noen eksakte

tall finnes ikke.

Her følger intervjuet:

Parsons : I kveld har jeg den glede å presentere

stjernen i en av årets beste filmer «J oh.nny Belinda».

Vår gjest er naturligvis den sjarmerende og bega~

vete Miss Jane 'Vyman.

Wyman: Hallo.

Parsons : Dette er vel andre gangen du blir fore

slått som' kandidat til filmakademiets pris.

Wyman: Dette er riktig, Louella.

Parsons: Stolt?

W yman: Jeg innrØmlner at jeg er det. Men ikke

så meget for min egen del. ]vIest er det filmens frem

gang sonl har gjort meg lykkelig. Den har hidratt

llleget til å lære mennesker til å forstå og sympati

s'ere for de døves særegne problem. Kjennskapet

øln dette er min største belØnning.

Parsons : Jeg forstår. Du verdsetter mer de døves

ros enn filmens prisbelØnninger her og i utlandet.

Wyman: Ja. Det tok meg en lang tid før jeg fikk

tilstrekkelig lnot' til å. anta rollen son'! den døve

f)iken. Den virkelige årsaken til lnin nølen var at"

j-cg måtte klippe håret, eller rettere sagt kappe det

eg at jeg ikke skulle forstå omgivelsen på annen

måte enn lned øynene. Dette visste jeg ville hli

svært vanskelig - men jeg visste ikke om jeg kunne

uttrykke den hjelpelØse enkeltheten av disse som

ikke kan høre.

Parsons : Det gjorde du imidlertid. J eg tror ikke,

at de, SOln så filmen, noensinne vil glemme hvordan

du på en så betagende måte leste bønnen «Fader

V"år».

Wyman: Alt det de døve sier er vakkert - fordi

det er så enkelt - så ukomplisert. De sier likevel

nøyaktig hva de menet og tenker.

Parsons: J eg kan se hvor hardt du har arbeidet

for å lære å kjenne disse mennesker så godt.

Wynlan: Nesten to år, Louella. Tegnspråket

avlesning - og å ikke reagere ved lyd.

Parsons : Apropos dette, er det sant at du hadde

dine Ører tilstoppet under innspillingen, så du ikke

skulle høre noen ting.

WYlTIan: Jeg bar ørepropper. Men det var ikke

så enkelt å stenge lyden ute. Jeg kunne likevel høre

svakt, fordi vi oppfatter lyden gjennom vibrasjoner

sonl ledes gjennom benstat.nmell.

Parsons : Ditt største problem var altså å ikke

høre.

Wym.an: Nei, det største problemet var å holde

ansiktsuttrykket aldeles urørlig.

Pårsons: J eg antar at vi hørende mennesker ville

reagere for den minste lyd, med eller uten vårt

vitende.

Wyman: Ja, _trafikklyd, fuglesang, menneskers

tale -- vår oppmerksoml'!et er stadig i bevegelse fra

ting til ting, våre øyner flytter stadig og hodet føl

ger nled.
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Døve mennesker er for det meste absolutt stille,

konsentrerende - de forsøker å forstå og kjenne

hva som hender direkte fremfor denl.

De forsøker å bevare alle ting i minnet, ting som

vi tar som givne - og da når de forstår - når de
kjenner glede, medlidenllet eller smerte - har

de jngenting å uttrykk~ hva de kjenner med, uten

onl med sine hender og øyer.
Parsons : Vet du J ane, jeg forstår at tegnspråket

er et llniversalspråk - det samme i India som i

Tyrkia og andre steder på jorden.
W·yman: Det er sant, Louella, og ennå llar det ikke

kunnet overvinne den ensomhet dØve kjenner inne

i seg selv. J eg er redd at alle som hører aldri rik
tig skal kunne forstå det. Det finnes 10 millioner

dØve i U. S. A., og vet du, Louella, ikke en eneste

av dem lytter på dette programmet.
Parsons : Det er sant - de kan il~ke høre oss 

men jeg tror at de vet llvor meget du har gjort for

delTI i «Johnny Belinda». Jeg har bedt Jack War

ner å gi meg noen brev som ditt studio har fått.

Warner har omtalt - at det finnes hundrevis av

slike hrev som tolker hvordan dØve likte filmen.

Les dette, J ane, det skal gjØre deg .glad.
'Wynlan (leser sakte): Kjære Mr. Warner

Brothers, jeg er en 17 års døv pike. Da jeg så
({ Johnny Belinda», kunne jeg nesten ikke tro at den

skulle være så vidunderlig. For fØrste gang i mitt

liv kunne jeg forstå all ting i en film.. J eg skal aldri

glemme «Johnny Belinda» spilt av - -
Parsons: - - Jane Wyman. Takk så meget,

Jane. Du bØr få en Oscar dette år, og du kan være
forvisset om at du får denne utmerkelsen meget

snart. All motstand bryter sammen for den dype

følelsen du viste i filmrollen.
Wyman: Takker så meget, Louella, og godnatt.

Jordens ødeleggere
En god ll10r døde og etterlot far med to barn.

Da hlln døde, tok hun lys, glede og varme med seg
i graven, og hjemmet var ikke lenger et lup.t hjem.

Faren gjorde så godt han ku~ilne, men det strakk

ikke til.
Så kom en kvinne i llans vei. Hun hadde to døtre

som hl-In elsket IlØyt, og for dems skyld giftet hun
'seg med ham. - Mine to sØnner får nå en flillk

mor som kan gi dem ordentlig stell, tenkte mannen

glad. Men llun tenkte bare på sine dØtre.
Etter en tids forløp ble de to guttene sendt til en

tvangsskole. Endelig hadde.llun hele hjemmet hare

for sine døtre, og hun følte å ,~a erobret en stor

trygghet og lykke for dem.

Men lykke på bekostning av andre mennesker er

ingen sunn lykke.

En dag oppdaget mannen sitt feilgrep mot sine

sØnner, og i fortvilelsen gjorde llan ende på sitt liv.

Den hensynsløse kvinnen måtte flykte lTIed sine

døtre fra det Ødelagte hjenl, skyggen av de tre

knuste menneskeskjebner forfulgte dem.

Dette er en trist historie, men mange millioner

historier SOln den hender llver dag. l\fotivet om å

søke trygghet og lykke på bekostning av uskyldige

mennesker, foregår i politikk, foreninger, arbeids

plasser, vennekretser og mennesker i mellom. Og

bestandig ødelgger de noe. Slike Ødeleggelser er
sonl regel ikke straffbare. Disse folk kan ofte ha

store navn og ære, lnen deres egoisme får verden til

å synke i grus.
Alle mennesker både store og små som søker lykke,

vunnet på ødelagte skjebner, ødelegger den store
fred som .hele verden sukker etter. Disse mennes

ker er farligere enn atombomber!
WiIh. Sch.

Kongens klær.
En bonde i· Iowa h~r tilbudt kongen av England

en av sine ull-underbukser som han påstår·· vil gi

monarken· en følelse av ekte velvære.
Det begynte med at redaktøren for kvinnesiden i

en- Iowa-avis sk,rev at hun var sjokkert over at skot

ter som brukte kilt, ikke har noe under. En engelsk

mann svarte med å latterliggjØre farmerne i Iowa

'fordi de går med lange un~erbukser, s~m han tok

som et tegn på at de var noen hlautfisker.
Da var det angjeldende farmer grep inn og skrev

at han vill-e sende kong Georg et par av sine/heste

qll-underhukser. - «Hvis kongen hare tar dem på

for en dag, vil han aldri ta dem av igjen. Det er

akkurat slikt en trenger i det klamme engelske

klima.»
UP ha,r .gjort henvendelse til Buckingham Palace

og spurt ~m· kongen vil gjøre h,ruk av tilbudet~

Sv~ret fra hoffet lyder: «Lite trolig.))

Korrespo-",danse.

Døv ung~. pike ønsker å hrevveksle med en herre

'] 2·3-28 års alder.
Foto med første hrev. Ekspd. anviser. Sypike.
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President Truman og mrs. Roosevelt
de mest beundrede personligheter i Amerika

President Truman og mrs. Roosevelt er henholds-

is den Inann og kvinne som er mest beundret i De

forente stater, fremgår det aven avstemning som

nettopp er foretatt av The American Institute of

Public Opinion, sonl ledes av dr. Gallup, melder

Washington.

De fem menn, som fikl~ flest stemmer var, nevnt

i riktig rekk~efølge: President Truman, general

Eisenhower (som nå el president for Columbia-uni

versitetet i New York), Winston Churchill, general

fJouglas J\1acA.rthur og den ti'dligere president Her

hert Hoover.

Blant kvinnene var disse de mest heundrede: Mrs.

Roosevelt, søster I(enny, den australske eksperten

l poliomyelittbeh.andling, Clara Booth Lllce, forfat..

terinne og tidligere medlem av den amerikanske

I<.ongress, Helen Keller, som til tross for at hun er

både hlind og døv klarte å bli forfatterinne og fore

dragsholaer, og som nummer fem k.onl madame

Chiang I(aj.·shek.

Skipet «Thomas Gallaudel»>
skal snart tilbakeleveres til U, S. A.

Ifølge ew York Time sk.al Sovjetunionen i mars

måned levere tilbake endel skip som Russland fikk

til låns under k.rigen. Det blir mer enn 580 skip,

deriblant krysseren Wilwaukee.

I 1943 ble en' Libertybåt dØpt under ~avnet

«Thomas H'. Gallaudet». Gallaudet var grunnlegge

ren aven døveskole i U. S. Å. Båten ble bygd i

California, i et s~ipsverft i Los Angeles. Flere

hundre døve overvar stabelavløpningen. Den ver

densberømte forfatterinnen PearlS. Buck døpte

båten. Den ble så utlånt til den russiske regjerin

gen.

!vlange l)eundrere av den:store menneskevennen

i hele landet, er misfornøyd ved tanken på den

båten sonl bærer hans navn fortsatt skal seile un

der russisk flagg. lYlen gjentatte purringer har hit

tjl vært forgjeves. Det kan være mulig at båtens

navn er hyttet.

JVlan nærer fremdeles håp om å få .båten «Tho

mas H. Galla-udet» tilbakelevert til U. S. A. og at

stjernehanneret att~r sk.al vaje over den.

Amer. Era.

John Trocy klinikken i Los Angeles
I et av klinikkens seneste program heter det:

«Pedagogene sier oss at et barns oppdagelse he

gynner ved fødselen og at de første 5 eller 6 år· a

et menneskes liver den tid da det lærer mest. Kan

man da tilsidesette betydningen av disse første år

ved oppdragelsen av døve og tunghØrte barn? For

at denne periode nled en rivende utvikling skal bli

fullt utnyttet, er det tydelig nØdvendig at foreldrene

forstår og kan InØte .disse barns spesielle behov.

Klinikken har en barnehage. Der innskrives harn

under 5 års alder og deres foreldre som enheter.

Undervisningen avser like meget til begge partene.

Vanligvis er det mødrene som kommer med sine

Slllå. De får være med og se på barnet Øver seg, og

GIn de kan, får de delta i Øvingen. De får diskutere

og rådføre seg med lærere og psykologer om alt som

rØrer seg i harnets egensl~aper og dets utvikling.

Dessuten gir man foreldrene kurser i alminnelig

barneoppdragelse og i de spesielle kurser om tale

og språk for småbarn, som er en livsbetingelse for

dØve.

Alle kurser, tjenester og rådføring er gratis, :n;ten

om foreldrene kan, så gir de bidrag til klinikkens

drift. Utdannelsen av døvelærere i kunsten å lede

harnehager for døve pågår samtidig. Forrige året

hle 8 stykker utdannet. Under samme tidsrom var·

det ca. 40 mødre med barn som var innskrevet på

skolen. Mange flere foreldre gikk på forelesninger.

Den del av- klinikkens virksomhet som har størst

interesse for oss på den andre delen av jordkloden,

er korrespondansekurser som har pågått siden 1943,
og som nå ledes av fru Harriet Andrews Montague.

Hun selv er tunghørt og har i mange år vært en

høyt skattet underredaktør i Volta Review som ut

git i Wasllington. Siden 1945 har hun arbeidet i

Tracy klinikken. En dansk ørelege som har besøkt

denne? kaller fru Montague for «den vidunderlige».

Under de 6 år man har drevet korrespondansekurs

har over 2 000 familier over hele verden fått del i

kursene. De bor i 16 forskjellige land, i alle U. S. As.

stater, men også i Japan, Australia, Portugal, Sveits,

ja, en og annen i Danmark og Norge. Foreldrene

f år stensilerte brever pr.- post, så får de selv ordne

med oversettelsen, om så behøves, og de bør stå i

hrevforbindelse med klinikken, rapportere alt som

vedrører barnets utvikling og sine besværligheter

med det. Kanskje må de vente en eller to måneder

på svar, fordi korrespondansen er enorm.

JVlen det kommer alltid, individuelt avpasset og

full av gode råd og regler. Dovas Tidskrif.t
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Diltlalur og dem·oltrali
En forfatter mener at grunnen til «demokratiets

fall» er folks godtroenhet når de møter «frekk..

heten» hos demagogene som hare smigrer og vill·

leder mengden. Demagogen hevder at all gammel

skikk og brul\: må bort, at selv de helligste bånd må

fjernes, at alt må forandres overensstemmende med

nye og falske teorier. Når demagogen får makten,

blir spioner og angivere hans nærmeste redskaper.

Krig er hans yndlingsbeskjeftigelse, da han trenger

den til å avlede folkets 0pplnerksomhet og gjøre

hanl selv uunnværlig som fører.

Hva heter forfatteren som har gitt denne nøy·

aktige heskrivelsen? Hans navn er Aristoteles, og

h.an levde for to tusen tre hundre år siden. Slik

var forholdene på hans tid, og slik har det vært

atter og atter til alle tider.

Fro Blindesaken og våre organisasjoner

- - De nye organisasjonene ble hilst med glede og til

dels med begeistring av blindeskolenes ledere og lærere.

Men enkelte, især av de eldre skolefolk, hadde jo den første

tida et tydelig' stenk av faderlig nedlatenhet i sin velvilje.

Dette gikk likevel snart over, ettersom forbundene ble ster

kere og fikk mer å si. Ju, hos enkelte gikk velviljen over til
kjølig motstand, eller en slags fornærmethet over at deres

tidligere elever kunne tillate seg å kritisere dem og deres

skoler. Å få gjort våre skoler så gode og tidsmessige som

mulig har jo hele tida vært en av Norges Blindeforbunds

viktigste oppgaver. Trass i litt misstemning nå og da, har

i det store og hele forholdet mellom skolene og organisasjo

nene alltid vært godt, og liksom skolene skapte grunnlaget

for organisasjonene, så har disse igjen virket stimulerende

på slolene. -- - Erik Harildstad.

Frankrike

I et stenbrudd ved Aluiens gjorde et antall sluå barn ild

på luarken for å koke potene i asken.

Barna gikk omkring i nærheten etter brenne til ilden.

Bare en 7·årig døv gutt sto ved ilden. Noen sekunder etter

skjedde en voldsom eksplosjon som slengte gutten til mar
ken og såret andre barn.

De fleste barn i alderen 6-13 år ble alvorlig såret. Verst

gikk det utover den døve gutten som fikk venstre benet

nesten avrevet og høyre benet og venstre øye ille tilredt.

Det var en ueksplodert granat som lå i sanden, ved he-
rpring lued ilden el splode:Fte den_ O. M.

Østfold Døveforening

Østfold Døveforening arangerer på StØtsvigs hotell i Lar
kollen lørdag den 2.-3. september.

Innmeldelse til Magnhild Martinsen innen den ,20. august.

Slalsundersløllelse lil ilalienslie
do\!e

Gjennom lederne aven parlamentarisk gruppe

ble det fremlagt et forslag til understatssekretæren

om en bevilling til døveforbundet i Italia, søknaden

ble innvilget og forbundet fikk. et beløp på tre mil..

lioner lire.

De italienske dØve sendte et telegram llvor det

sto følgende: «For første gang i de italienske døve

historie er et så stort beløp bevilget til de døve.

Det viser tydelig at staten føler interesse og an var

overfor døve.»

Forbundets formann uttrykte i et telegram sitt

og døvefolkets inderligste takk til president de Gas

peri og til understatssekretæren Mario Saggin.

Telegramlnet til ministerpresidenten de Gasperi

ll.adde følgende or~lyd: «De italienske døve er Dem

inderlig takknemlig for det store beløpet på tre mil

lioner lire. Det er en stor sosial gjerning, og vi

håper på Deres fortsatte interesse for vår organi..

sasJon.

Lignende telegram ble sendt til understatssekre

tæren og andre medlemmer av parlamenteL

østerr_ Gehorlose.

Døv nordlysobservatør.

Sl\:otlands beste nordlysobservatør, mr. Reid, c:!'

døv. Ved Oluf Hussel.

Støtt døvesa ken!

('
.....1.

l-tar (De husket

BLADKONTINGENTEN ?
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Berit Ra/o.., .

På mitt hjem ted Bromma er

det dårlige haneforhold, og hanen

ligger langt fra mitt 11jem. en

tross det gikk det likevel hra beg

ge dagene, noe jeg er glad for.

Slik er også forholdene for min

bror Kåre. Han og Andrea Ær

mesjø satte farg på tevnet l går

lued sine pennende dueller på

5000 m. løpet.

Gahriel R~foss, Stavanger. I Sta...

anger er det bra fremgang i dø e
idretten. Alle trener flittig i oh er

sin øvelse ..og gjør Ine saker me..
get godt. · hadde hittil hare

sprintere men nå har vi fått en 10-

svømnlng

ID RET

ALE

Norgesmesterskapet
i fri-idrett
og

OG

TEG

ing lllan l dØveidretten, Arnulf Pe

dersen fra Stavanger, laget prek

tige tider og metre i ine øvelser.

Idrett deltagerne uttaler eg me

get positivt om idretten og frem

tidsmuligheter for døve idretts

folk.

Endre Grytnes, Bergen: Jeg er

glad over den nye rekorden, at det

~le en hel verqensrekord gleder

meg enda mer. Den tidligere re..

k_orden er ikke mer enn Il måne

der galnmel, den ble att av finnen

Søndergård under Døve Olympiske

lek~er i Køhenhavn.

Jeg holdt på å greIe 1.80, U1.en

1.78 er nok grensen for denne

gang. Jeg er uttatt til kretsstevnet

som kal h.oldes i Florø, men det

hlir ingen anledning for nleg til å

delta.

I år l1.ar jeg ikke fått anledning

til å trene meget, jeg er derfor for

bauset over fremgangen.

Spesialidretten j ~g helst dri er

er høyde.., lengde~ og sta sprang

Jeg ynes døveidretten i Bergen

går hra fremover.

Knut Smedsgård, Oslo: Idretten

er i stor fremgang hva kaliteten

angår, men litt mer bredde kulle

Jeg ønsk.e å se. el om jeg Ikke

h.ar trent særlig meget i år, så fø

ler Jeg lil~eve den samme idr tts ..

lede aom da Jeg ar 18 år.

PO RT
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orgesme terskapet tevlinger i

frIidrett fant ted på Skansemy

ren idrettshane. oe vakrere og

ko elIgere idrett hane enn den kan

ikke tenke , den er sikk~ert et ar

nested for rekordforbedrInger.

For å komnle dit opp fra hyen,

lnåtte man ta Fløyhanen, noe om

atte ek tra pi på tevnet Fra

hyen kunne en Ikke e annet enn

det hratte stupet OID gikk i ett

fra toppen, og det var llIDUllg å

få øye på noe om kunne ligne en

ho' Ile l fjellet om å idt k.unne

rOlllme en idrettsbane. Men hanen

var åmenn stor nok. viste det eg

da man konl dit opp. Luften er

ene tående sval og lett utsikten

derfra er vidunderlig.

Den vesle tribunen var tett he..

satt med tilskuere om fulgte med

li og lyst alle tevlingen kiftende

fa er, og kapte en riktig orge

mestersl~apsstemning

Disse to dagene på Skansemy

ren er minnerike dager og om

il ke ligner de andre tidlIgere. Det

var tort frammøte a Idrett del

tagere, og resultatene er i år så idt

gode at en trygt kan snakk Dnl.

. tort att fremgang ~ døveidretten.

Deltagerne ga også uttrykk for

denne mening. Endre Gr tne

atte en 11. verdensrekord i hø de,

Bergit Rafos atte da likeså godt

en n· nor k reI o d å 200 li. om
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I\!orgesmeslerskapel lor dOl1e 1950
Fri-idrett tirsdag den 4. juli kl. 18

Øvelser: Junior:

100 11t løp, finale' (senior) sek. l. Sikko, P., Tr.heim 4.41.2
l. Grytnes, E., Bergen l2.3 2. Einmo, R., Stavanger 4.48.0
2. Rafoss, G., Stavanger 12.5 3. Samuelsen, J., Tr.heim 4.48.8
3. Sinnes, l., StaVanger 12.6 4. Strand, L., Bergen 4.57.6
4. Smedsgaard, 1(., Oslo 12.6 5. .Åsen, L., Oslo 5.16.2

Junior: Høyde, junior: m
l. Pedersen, A., Stavanger 12.0 l. Pedersen, A., Stav;,anger 1.55
2. Svare, O., Bergen 13.3 2. ,Svare, O., Bergen 1.50
3. Eriksen, E., Bergen 13.7 3. Bjørnsen, G. K., Bergen 150

Arnulf Pedersen, COlning lnan!

Det er flere døve i byen enn før,
og etter at vi har fått lokalet vårt
tilbake, er det blitt hyggelig der
oppe.

Ønsker god fremtid for døve
idretten i Norge.

Dallter :

l. Ra:foss, B., Stavanger 13.9
2. Mathissen, R., Stavanger 14.4
3. RanIbjørg, M., Stavanger 15.3
4. Hauklien, N., Tr.heim 15.8
5. IIaug, M. A., Stavanger 17.0

Diskos, dalner.: m

l. Rafoss, B., Stavanger 27.42
(ny rekord)

2. Grytnes, ]\tI., Bergen 26.84
3. Rønnestad, Kj., Bergen 19.87
4. Hauklien, N., Tr.heim 16.64

H øyde, senior:

l. Grytnes, E., Bergen 1.78
(ny verdensrekord)

2. Smedsgaard, K.; Oslo 1.60
3. ErmesjØ, .A., Oslo 1.55
4. Hansen,. H., Bergen 1.45

Poengstillingen etter 1. dag:

l. Stavanger 46
2. Bergen 40
3. Oslo 18
4. Trondheim. 14

1500 m senior: mIn.

l. Smedsgaard, Kåre, Oslo 4.30.0
2. Ern1esjØ, A, Oslo 4.33.4
3. Thnes, K., Bergen 4.45.0

Lengde, dalner:

l. Rafoss, B., Stavanger 4.57
2. Rambjørg, M., Stavanger 4.11
3. Mathiessen, R., Stavanger 3.80
4. Rønnestad, Kj., Bergen 3.34
5. Haug, M. A., Stavanger 3.01

Junior:

l. Svare, O., Bergen 9.89
2. Sikko, P., Tr.heilll 9.47
3. Birkeland, O., Bergen 8.52
4. Hukset, G., Tr.heim 8.42
5. Stordale, IJ., Bergen 8.15

400 7n herrer, senior (finale) sek.

l. Rafoss, G., Stavanger 56.5
20 Snledsgaard, K., Oslo 57.2
3. Ermesjø, A., Oslo :58.2
4. Sinnes, l., Stavanger 60.5

Junior.:

l. Pedersen, .Lt\., Stavanger 56.8
2. Einmo, R., Stavanger 59.9
3. Aasen, J~., Oslo 60.6
4. Samuelsen, J., Tr.heim 61.1
5. Birkeland, O., Bergen 61.9
6. FØrde, A., Bergen 63.2

200 In, danter (finale):

l. Rafoss, B., Stavanger 29.8
(ny norsk rekord)

2. J\Iathissen, R., St.vgr. 31.2
3. RamhjØrg, M., Stavanger 32,6
4. Hauklien, N., Tr.l1eim33.8
5. Haug, M. A., Stavanger 35.8

lVorgesl1testerskapets 2. dag.
10.50
10.17
9.91

8.88

Kule, senior:

-l. Snledsgaard, K., Oslo
2. Rafoss, G., Stavanger
.3. Grytnes, E., Bergen
4. Hansen, H., Bergen

M. }\.. Haug, Stavan.ger: Jeg er
med bare for sportens skyld.
Egentlig liker jeg best h.åndball·
sporten, det er synd at det går til
hake med den for oss.

Olav Vik, Oslo: Spydresultatet
var n'ok bra, men formen er ikke
den beste. Jeg har vært syk en
tid, og det er grunnen til den dår ..

lige formen.

Bergit Rafoss, Stavanger. Glad
for den nye rekorden i løpet.
Skansemyra er landets fineste bane
noe som sikkert har bidratt til

rekordforbedringen.
Håper på fremgang for alle dØve

idrettslagene i Norge.
Om ikke resultatene blir så go·

de, så er det ikke det viktigste.
Det viktigste er at så mange som
lTIulIg deltar i idrettsleken.
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Junior:

4 x 100 m stafett, damer:

1. Stavanger 60.3
(ny norsk rekord)

2. Sammensatt lag 67.0

l.. Pedersen, A., Stavanger 6.23
(ny norsk rekord for juniors)

2. IJukset, G., Tr.heim 5.30
3. Eriksen, E., Bergen 4.79
/:t. Bjørnsen, G. K., Bergen 4.70

Spyd, senior:

l. Vik, O., Bergen 45.96
2. Smedsgaard, K., Oslo 45.61
3. Samuelsen, J., Stavanger 39.55
4. Grytnes, G., Bergen 39.30

Referat fra ekstraordinært for

bundsting i Bergen onsdag 5.
juli 1950

Norges BOlTes Idretts
iorbund.

Som representanter møtte fra
Oslo: Kåre Kvalnes, Alf Melgård.,
Sven Bråthen, Kn·ut Smedsgård,
Andreas Ermesjø, .Tore Eek, Kåre
SUledsgård, Leif Åsen og Gunvor
Ruud.

Fra Stavanger: Karsten Samuel..
. sen, Gahriel Rafoss, .Arnulf Peder..

sen og Ingv.ald Sinnes.
Fra Trondheim: Hj. Otnes, Hal

vor Greftegreff, Ely Myrvang og
Jorulf Hjulstad.

:fra Bergen: Kjell Håland, Eilif
Ohha, Helge Kjølleherg, Olav Vik
og Th. Sander.

Formannen Alf Olsen åpnet mø·
tet med å ønske representantene
velkommen. Det var på forhånd
gjort rede for lIvilke saker som
skulle behandles, så sakslisten var
godkjent fra før.

Som referenter ble valgt K.ar..
sten Samuelsen, Stavanger og Th.
Sander, Bergen.

Sak nr. l gjaldt den nyoppret.
tede Vestlandskretsen som Stavan·
ger og Bergen har tatt initiativet
til for å få også de dØve ungdom..
mer som bor på avsidesliggende
steder på Vestlandet interessert i
idrett. Formannen Alf Olsen ut..
talte sin anerkjennelse av det ar..
heid som de to døves idrettslag
på Vestlandet har gjort for døve..
idretten.

Kretsens lovforslag ble der tter
opplest og godkjent.

Sak nr. 2. Bladsaken. Resulta..
tet ble at forslaget om de 20 0/0
fik~k 24 stemmer, mens 6 stemte
imot og tre stemmesedler var
hlanke. I(ontrakten med Tegn og
Tale for året 1950-51 ble vedtatt.

Sak nr. 3 gjaldt fellesarrange..
ment av N.JVL og landsmøter. Det
hør hli en permanent ordning å

4.02.4
4.09.6

4.26.5

3.39.0
3.48.9

1.14.8
1~34.7

1.46.2

1.33.4
1.43.3

2.25.0
2.26.0

2.15.9

200 ln bryst, damer·:
l. R. Mathissen, Stv.gr.
2. G. Ruud, Oslo

Utenfor konkurranse:

A. ErmesjØ, Oslo

100 In fri, herrer:

l. ;-r. Eek, Oslo

2. H. Kjølleberg, Bergen
3. B. Kjølleberg, Oslo

100 nt rygg, herrer:

l. H. Kjølleberg, Bergen
2. B. Kjølleberg, Oslo

SvØmmingen ble avviklet på Syd
nes bad. Et nler intimt og hygge
ligere bad kan ikke tenkes til
døvestevner.. Det passer akkurat
til døve, og for en gangs skyld
følte en at fremmØtet var overvel
dende og sprengte tribunen.

Brødrene. Breiteig gjorde på
hver av sine felt et så strålende
arbeid. som ikke kunne unnværes.

Det ble satt en ny norsk rekord

i ~yggsvØnllning.

Resultatlisten:

100 nt rygg, damer:
l. W. Hamborgstrøm, Oslo 1.57.7

(ny norsk rekord)

1rO nt fri, damer:

l. G. Ruud., Oslo 1.46.1
2. 'V.llamborgstrøm, Oslo 2.02.7

'200 m bryst, herrer:

1. H. Kjølleberg, Bergen
2. T. Eek, Oslo

S\1onlmillgen

Poengstillingen (sluttsum):

l. Stavanger 89
2. Bergen 75
3. Oslo 31
4. Trondheim 31

1000 ln stafett:

l. Stavanger
(ny norsk rekord)

2. BergeTl
3. Tron.dheiIH

3.10
2.50

li

1.30
1.20
1.15

39.25
30.36

29.42
26.17

3·5.70
28.91
25.45

Stavsprang:

l. Grytnes, G., Bergen
2. Vik, O.. , Bergen

Junior:

1. Sikko, P., Tr.heim
2. Jensen, B., Bergen

Lengde, senior:

1. Grytnes, G., Bergen 6.30
2. Smedsgaard, K., Oslo 5.85
3. Rafoss, G., Stavanger 5.72
4. Hansen, H., Bergen 5.28

Kule, damer:

1. Rafoss, B., Stavanger 9.67
2. Grytnes, M., Bergen 8.10
3. Hauklien, N., Tr.heilll 7.88
4. Rønnestad, Kj., Bergen 7.42
5. Tjønneland, K., Bergen 6.90
6. Haug, ]\tI. A., Stavanger 5.47

Junior:

H øyde, damer:

1. Rafoss, B., Stavanger
2. Grytnes, :!\tI., Bergen
3. Rønnestad, Kj., Bergen

Diskos, herrer, senior:

l. Smedsgaard, K., Oslo'
2. Grytnes, E., Bergen.
3. Vik, O., Bergen

1. Sikko, P., Tr.heim
2. Svare, O., Bergen
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arrangementskollisjoner kan bli
unngått.

Flere mellte at N.M. burde hen

legges til høsten, slik at det ikke
hle aktuelt med noen slik ordning.

Men forslaget om fellesarrange

lnentsordning ble likevel vedtatt;

dersolu landsmØtet er av samme

mening vil det bli utarbeidet en

plan.

Sak nr. 4 gjaldt N.M. på ski.

På grunn av uheldig gjennomfø
ring av arrangementet av Oslo DØ
ves Sporsklubb, ble det etter en

del debatt vedtatt å annullere Nor

gesmesterskapet på ski 1950. SpØrs
mål om erstatning ble overlatt til

forbundets avgjørelse.

Sak nr. 5 gjaldt henleggelse av
arranbementene av Norgesmester

skapene i fri-idrett og svØmming

og ski.

Trondheim søkte skimesterska

pet og fikk det. N.M. i svØmming
og idrett ble henlagt til Kristian
sand S. med forbundet som arran..

gør.

TEGN OG TALE

Sak nr. 6. Det ble for noen år

siden satt i ga~g kronerulling til
forbundet. Det var meningen å nå

5 000 kroner, og dette beløp skulle
avsettes tilrepresentasjonsfond.

Resultatet av dette har hittil vært

ukjent.

Saken ble fort ferdig, da forman

nen opplyste at de 5000 kroner

ennå ikke er nådd.

Sak nr. 7 gjaldt juniorreglene

ved N.M. i fri-idrett. Det er mange

'som ~ynes at det virker eiendom

melig at mange som er langt over

20 år deltar i juniorklassen.

Samuelsen ville ha vekk vandre

pokalen som er til hinder for skik
kelig arrangement. Melgård fore

slo at det fra neste år blir brukt

ny poengberegning ved kampene
om vandrepokalen. Dette ble ved

tatt.

Sak nr. 8. Forslag fra Gunvor

Ruud til ny tekst over Tegn og

Tales idretsspalter: «Døves Idretts
verden» ble vedtatt.

H'åland, Bergen, klaget over pla-

Nr. 7-8

seringen av stoffet i Tegn og Tales

sportssider.

F'orn1.annen pekte på at det er

redaktøren som foretar plasering
av stoffet.

Sal~ nr. 9: Pokalen som Trond..

heim oppsatte til Norgesmester..

skapet i håndball for damer 1948,

som Oslo og Stavanger kjempet
h,ardt om - uten resultat, ble be..

sluttet brukt til noe annet.

Sak nr. 10 gjaldt uttagningen til

Olympiaden 1949. N.M. i Stavan

ger var proklamert som uttagning,

luen flere sonl ikke deltok der ble

allikevel med ved Olympiadens

konkurranser, en av dem fordi han

påtok seg å betale reisen selv.
Resultatet av diskusjonen ble at

heretter sl~al det hli uttagning som

står for kritikk.

Vinterolympiaden i Oslo 1953

må man snart begynne å forherede
seg til. Hålands forslag om lands
utlodning for forbundet hle ved..

tatt. Deretter takket formannen

Alf Olsen for fremmøtet og man

kunne forlate valplassen. Ref.

DØVES IDRETTSKLUBB
Stiftet 29-10 1905 (Jtra jubileumsskriftet)

Allerede ganske tidlig i døvefor..
eningens hIstorie våknet interes

sen for sport og mosjon hlant

medlemmene, og i noen år hle

«Døvstummeforeningens Gymna..
stikparti» drevet med bra tilslut..

TIlng.

Den 29. oktober 1905 ble så De

Døves Idrettsklubh stiftet, og' det

første styret besto av Anders Ren..

dedal (formann), Jakob Hovland,

Olai Monsen, Olaf Rogne og 'Lars

Johannessen. Der var omlag 20

medlelumer ved starten.
At der var tiltakslyst i karene

den gangen 'viser den kjensgjer

ning, ,.at på ettårsdagen holdt de

innvielsesfest i egen hytte ved J01'

dalsskaret. Vel var hytten ganske

liten, men det var jo klubben og

så. Anført av formannen, Rende

dal, gikk man til kjøp aven fri..

luftsh.ytte som sto i Byparken.

(Pris l~l" 25.-. Ja, det var andre
tider, den gangen!) Materialene

ble transporttert lange veier på

spreke medlemmers rygger, og
snart sto «Fjellglimt» ferdig. De

første årene frametter ble den godt

besøkt, nlen så viste det seg etter
h.vert at den lå vel langt ute -av

allfarveien. I 1910 ble derfor hyt

ten solgt, og en større hytte kjøpt
på J...Jangelien for kr. 450.-. Heller
ikke denne hytten ble godt inn..

arbeidet som utfartsmål, og hle

derfor solgt igjen etter noen år.

I denne første .10-årsperioden
drev klubben en del med innen..

dørs gymnastikk, men på grunn av

vansker med instruktørlljelp ble

der aldri skikkelig fres på trenin

gen. Første klubbkonkurranse bl
,holdt i 1907 og i 1908 meldt

klubben seg inn l Norges Idrett ..

forbund.

Der ble ellers' drevet med ski

sport om vinteren og friidrett onl
sommeren. Klubbens store friid..

rettsluann i denne perioden var

Ansgar Breiteig. Han vant de fle ..
ste av de konkurranser han del...

tok i innenlands. I 1910 deltok
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KLUBBREI(ORDER:

Min.

9.9 sek.
12.8 »

35.7 »

1.20 m.
3.55 »

2.01. » .

8.12 )}
19.96 »

1.26.2
7.10.0
3.49.9
1.29.9

Sek.
50 m. rygg. Helge Kjølleberg 39.8
De rekorder som er merket med *, er

også norske rekorder.

Tyske døvemesterskapet i fri ..

idrett og svØmning har funnet sted
j. Frankfurt Å. M. Den tyske idret~

ten er for oppgående i det en del
Q'ode resultater ble oppnådd.
,-' Hvori blant nevnes: 1500 li

4 07 2 av Voller, i høyde hoppet" ,

Haase 1,70 m.

Idretten i Tyskland

Til etterfølgelse!
Jyllandsmesterskapet i fri ..idrett

ble avviklet i Aalborg 2. juli. Føl..

gende Øvelser som ble tatt med på

programmet er: 100, 800, 1500 m.,

lengde, høyde, kule, diskos og spyd
sanlt stafett.

Det er ikke noe nytt. Sant nok!

Det oppløftende ved dette stevne

er at deltagerne ikke måtte betale
startkontingent. Red.

Friidrett, damer:

60 m. Kjellaug Rønnestad
80 m. Molly Thoule

200 m. Molly Thaule
Høyde m/tilL Kj. Rønnestad
Lengde m/till. Kj. Røllnestad
Lengde ult. Marie Grytnes
Kule. Kjellaug ønnestad
Diskos. Kjellaug Rønnestad

Svømming, herrer:

100 m. fri. Helge Kjølleberg
400 .In. fri. Helge Kjølleberg
200 m. bryst. Helge Kjølleberg
100 m. rygg. Helge Kjølleberg

5000 m. Konr. Thunes 17.41.8»
Høyde m/till. Endre 'Grytnes 1.75 m.::
Høyde u/tilla Endre Grytnes 1.37 »:::
Lengde m/till. Endre Grytnes 6.47 » *
Lengde u/tilla Endre Grytnes 3.00 »:::
Stavhopp. Endre Grytnes 3~20 »:::

Tresteg. Herman Kjøbstad 12.28·» :::
Spyd. Olav Vik 47.12 » *
Diskos. Endre Grytnes 31.53
Kule. Einar Koppen 10.95 »
5·kainp. Endre Grytnes 2.174 pts.
4 x 100 m. stafett. 49.5 sek.
1000 m. stafett 2.19.5 min.
1500 m. stafett. 3.59.7 »

12.0 sek.
26.2 »

54.8 »'

2.04.8 min.:::
4..24.4 )}

Friidrett, herrer:

100 m. Nils Bjorø
200 m. Olaf Haug
400 m. Nils Bjorø
800 m. Nils Bjorø

1500 m. Nils Bjorø

delaktig i gleden ved å se hytten

fullført.

På Totland har så klubben hatt

lnange gilde turer, fester og kon

kurranser i 30 år, og hyttens be

tydning for klubben og døvefore..

kan ikke vurderes høytnin.gen

nol~.

I det daglige strev med 11yttens

stell og økonomi gjennom de fleste

av disse årene trer Lars J ohannes

sen franl som den førende. Han

var en ildsjel for hytten og hadde

alltid sin store glede av å se flest

lnulige eldre og yngre på hyttebe

søk. Det var ikke for ingen ting at

han fikk. tilnavnet «hyttepappa» av

sine døve venner; for en sann 11US

far var han der oppe i mange år.

Årene fra 1920-1945 var ingen

god tid r~nt sportslig for klubben,

men de siste fem år har vært rik

tig gode og en rekke lovende ung

dommer har rykket inn på idretts..

banen for klubben. Nye rekorder

er satt i alle øvelser unntatt en, og
. 'det synes å gå i rett lei med arbei..

det i klubben. Endre Grytnes er

den av klubbens idrettsmenn som

i denne siste perioden har skilt seg

ut som den beste.

Formenn i D. I. K. har vært:

Anders Rendedal, Lars Johannes

sen, Jakob Hovland, Alfred Sandal,

Ansgar Breiteig, Sivert Samuelsen,

J 011annes Samuelsen, Nils Gjer

stad, Alf Olsen, Harald Nesse og

nå Kjell Håland. Disse navnene

sier oss vel også stort sett hvem

sonl har ytt største innsatsen for

D. I. K. i 45 år. Medlemstallet er

i dag 48, hvorav 8 damer. Klubben
'skal i sommer arrangere Norges..

mestersI~apet i friidrett og svØm

ming for dØve her i Bergen.

han i stevner i Oslo og KØbenhavn

og vant en reI~ke premier. I 1912
deltok klubben i et stort nordisk

stevne i Stockholm .med Breiteig

og Waldemar Dahle. Sistnevnte

deltok i brytning og vant sin klasse

(lettvekt). Breiteig tok en første ..

~g en annenprenlie. I 1913 var der

stort nasjonalt stevne for døve i
Bergen (et slags Norgesmester

·skap), og igjen var Breiteig fram..

på med en del seire' og tok beste

man.nspremien sammenlagt.

I 1913-15 kom klubbens neste

store friidrettsmann, Hermann

Kjøbstad, inn i bildet. Han tok

seiren i en rekke kOllkurranser, og

spesielt må nevnes den seier han

vant i Nordisk mesterskap 1921
med 5.94 m i lengdesprang. Hans

norske rek~ord for døve i tresteg

sprang med 12.28 m står ennå, et

ter en levetid på omlag 30 år.

I 1918 begynte Idrettsklubben

arbeidet med sitt største verk til

dato: hytten på Totland. Penger

ble samlet inn så smått, og i 1919
ble der kjøpt tomt. Materialer ble

kjøpt fra Oslokanten, og samnle

år begynte reisingen av den vakre

tømmerhytten under den dØve

tømrer Gregor Bays kyndige le..

deIse. Aldri har vel iveren og of..

ferviljen vært større hos medlem

mene enn da, og selv om der nok

var steile motsetninger på mange

måter ble verket fullført, og det

var m~d vel begrunnet stolthet de

dØve kunne betrakte sin ferdige

hytte i 1920.
Mennene bak verket var først

00' fremst An.ders Rendedal og Gre..
b •

gor Bay, den første som organIsa-

toren og den som ordnet de øko..

nomiske forhold og selv gav et

større lån, den annen som utfø

rende byggmester. Men sammen

med dem sto en rekke andre dØve

luenn som tok, sine tunge tak og

tok dem nled· glede. Det er typisk

at hele døveforeningen sto bak id

rettsklubben under dette arbeidet,

og ytet større lån - og følte seg
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døves

Konkurransen var en hyggelig

liten opptakt til det jubileumsstev

ne som skal gå av stabelen den 10.
juni, og deltagerne fikle vist at in-o

teressen for skytningen fremdeles

er levende innen laget.
N'edenfor gjengis den fullsten

dige deltagerliste med resultatene.

H. Lindgaard.

Søndag den 21. mai holdt Oslo

Døves Skytterlag et lite stevne for

lagets ~edlemmer. Det var i alt

10 deltagere, deriblant to damer,

frøknene Elisabeth. Berntsen og

Ael Brathen. Det var virkelig et

morsomt og avvekslende syn å se

damer delta i en så utpreget mas
lculin sport som skytning. Og ikke

nok med det, det viste seg at de

skjøt utmerket også og distanserte

en flerhet av de mannlige konkur

renter.

Skyting i Oslo

I klasse I ble Olaf Skoglund bes..

teluann rned 169 poeng tett fulgt

av Elisabeth. Berntsen med 163.

Ellers var det fire deltagere i

klasse Il, hvor Joh.an Solbø ble

hestelnann og tok første ak j
Døve Borgeres pokal, som skal vin..

nes fem ganger.

Klasse I.

10 kudd knestående, 10 ID tI':

pt .

l. Olaf Skoglund 81
2. Haakon I(arlsen . 79

3. Elis~beth Berntsen 75

4. Ael Braathen 68

5. Hjalmar Lindgaard 67
6. Aage Pedersen i9

10 skudd liggende, 00 meter

1. Elisabeth Berntsen 88

l. Olaf Skoglund 88

3. Ael Braathen 86
4. Haakon Kralsen 79

5~ Hjalmar Lindgaard 78

6. ag P d r n 72

hytte r
ca. 40 000 kr. Den heter BIrkhaug,

grunnstenen ble lagt 1922.
Dengang lå hytten om lag 8 km

fra veien, nå går veien like forbi

hytten, og ved hytten er til og med

en holdeplass for bussen" som kjø
rer forhi. I dag stanser bilen uten

for kjøkkendøren med matvarer
osv. Om vinteren er den en slags

kafe for skiløpere, og det kommer
inn mange gode slanter på den må

ten. 3 minutter fra hytten renner

en liten bekk, i den svØmmer Ør

rett, man behøver bare en liten
krok for å få noen opp. Og brøn.

nen! Den er et helt kapitel for

seg. Det beste kildevann i kilo
metervis omkrets, så vel som under

strenge vintrer som lange tørke...

somrer er det fullt opp av klart

og kildrene vann. Selv storbønder

fra bygda må sommetider legge

bena på nakk.en når tørkeperioden

er riktig slem og h.ente vann der

oppe ved «døves hytte».
Nåværend~formann er Kjell Hå

land.
Bak alle de tiltal,ene til de tre

hyttene har Bergens dØvekvinner
vært «primus motor», de levende·

gjorde Bjørnstjerne Bjørnsons
kjente verselinje : «Kvinner selv

stod op at strede, som de vare

luenn!» V d Alf Olsen.

Bergens
Den første hytten ble bygd i 1905

av Bergens Døveforening, senere
ble den etter krav fjernet. Men

ikke lenge etter ble den andre hyt

ten reist på en bar koll. Den var

meget utsatt for vær og vind, man
måtte hinde hytten med trosser og

kveile dem til stålpeler som var

meislet inn i fjellet. Ikke bare det.

Hytten spøkte så fælt at selv døve

la merke til det. Flaggstangen

knak~et når det blåste som verst,

lemmer smalt og løse deler laget

så mange lyder, eller rettere sagt

ulyder. Til overmål lå hytten så

langt fra ·veien, så medlemmene

måtte frak~e alt opp selv, like fra
grunnsteinen og materialene til

hytten til alle mulige slags forråd

av ymse slag, koks, ved, parafin,

matvarer ID. m.

En dag oppdaget man at hytten

ikke lenger tjente sitt formål uten

det å tyne llt medlemmene for

muskelkraft og humør.

Vel, med et ukuelig Bergen
krafttak ble den tredje hytte byg

get, et flott ferdighus som ble inn..

kjøpt på Østlandet, men som se
nere viste seg dårlig egnet i et Ber

gensklima. Man måtte legge en
beskyttende bordkledning om selve

h.ytt n. Tomt o hytten kom på
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Fra fe ten. Skarpskodde karer

la Il

10kudd tå nd 100 meter:
l. Johan olhø 85
2. i\.. . Haukedal n 74
3. Sigvart Vold 73
4. Anker Gusfre 57

,Oslo Døves kytterIa ~år jUbL
leunlsstevne.

Oslo Døves Skytterlags 5-år ju
bileum foregikk -lørdag 10. juni på
0streheim kytehane. 18 mann og
2 kvinner deltok i skyningen. Mes
ter kapet ble vunnet av Johan 501
bø med 142 poeng.

8
80
77
7
72
68

Elisabeth Bernt en.
Ael Braathen

Klasse IT.
1ytnlng 4: 3 kudd norl a

300 meter: ,
l. A. J: • IIaukeda en O
l. Ing'. Halge., øy ~ d
l. Kolbj. trØinne
2. Anker Gusfre Os

2. .A.lf 1elgaard, 1
3. Aage Pecler,-en, lo
4 Elisabeth Bernt en, O l '
5. lIelge aJ\lrtiri. en, O lo
6. el Braathen, Oslo
7. Gunnar I.Jov Iceld~OsI

23
22
21
21

'21

Klasse I

3 kudd normal kl e
pt .

27
26
26

, 23

SkytIling 3: 5 skudd, kne, 5 kudd
ligg. figurskive, 2 min. pr. erle.
100 meter:

l. :N~ls Vikene, Oslo 84
l. Olaf Skoglund, Oslo 84

Skytning 2: 6 skudd normalskive,
2 nlin. 100 meter.

l Olaf Sk.oglund, Oslo 58
2. Elisabeth Berntsen, Oslo 53
3. Nils Vikene, Oslo 50
4. Hjalmar I.Jindgaard, Oslo 48
5. Helge lVIartinsen, Oslo 47
6. Ael Braathen, Oslo 4Lt
7. Per Merlie, Oslo 42

l. Helge Martinsen, Oslo
2. Olaf Skoglund, Oslo
2. Per Merlie, Oslo
3. Elisabeth Berntsen., Oslo
3. _A.age Pedersen, Oslo
4. Ael Braathen, Oslo
5. Alf Melgaard, Oslo
5. Egil Liholt, Oslo
5. Gunnar Lovskeid

lcytnlng l,

100 meter.

hu e ved ban n holdt en liten vellyl·
ket fest me:d' varm mat. På vegne a

D Øve skytterlag ønsket Lindgård alle
hjertelig velkomlllen til bords og rettet

samtidig en takk til 0stre Skytterlag for
den hjelp de hadde ydet oss. - Det del~

tok 20 skyttere, hvorav 2 damer, som
begge fikk en meget hederlig plasering.

De beste re ultater ble:

77

O met r:
87
87

86

Vellykket jubileulnsskytning for O lo

Døves kytterlag
I anledning sin 5-årige beståen, av

holdt Oslo Døve Skytterlag jubileums~

skytnlng lørdag 10. juni d. å. Oslo østre
kytterlag lot os få benytte in flotte

bane til tros for at det ble arbeidet på

spreng da banen sl ulle benytte til de
tør te kytterstevne, land skytter te net,

som er holdt her 1 landet. Til levnet var
alle døve kyttere l landet innbudt, åle
de møtte Ingv. Hagen fra amdalen og
Kolbjørn trømnes fra Sarpsborg. Ar~

rangementet var utmerket og gIkk knir

kefritt, takket være god a sistanse av
flere medlemmer fra 0st1' Skytterlag.
Etter· av luttet kappe trid ble det i llubb~

10 skudd k.n ståend
l. Anl(er Gusfr
l. A. ~ J. Hauk.edal n
3. Johan o hø
4. Sigvart Vold
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Døve idrettsprofiler:

]Rolf 1f1yberg

Om ham sa Charles Hoff i sin
tid, at Il.an hadde muligheter til å
komme 'under 50 sek. på 400 me
ter. Han kunne ha vært.sannspåd~

hvis han bare fikk litt mer med-

gang.
På banen er det lett å se at Rolf

Nyberg tilhører taktikeren, av den
typen løper, som deler opp hanen
i metre og sekunder. På den må
ten ble han praktisk talt ikke tyn
get av alderen og forlot idretten
først i fjor. Til det siste hellersket
h.an taktikken i lØpet, var han litt
sterkere i spurten, kom han med
glans under 50 sek.

Som de fleste toppidrettsmenn
hegynte han tidlig nied sporting.

Skytning 5: 6 skudd normalskive
2 min. 300"l1leter:

l. Å. N. Haukedalen, Oslo 51
2. Sigvart Vold, Oslo 49

"3. Kolhj. Strøl1lnes, Sarpshorg 48

Skytning 6: 5" skudd kne., 5 skudd
.ligg. figurskive, 2 min. pr. serie.
300 l1leter:

l. Ingv. Hagen, Høylandet 78
2. Kolhj. Strømnes, Sarpsborg 74
3. Johan Solhø, Oslo 70

Kl(Lsse l.

Skytning 8: 5 skudd normalskive
l min. 300 meter:

«Hva slags idrett hegynte du
111ed først?»

«Skøyter,» svar~r Rolf, «fØr jeg
begynte på skolen deltok jeg i
mange skøytestevner for gutter.
J eg bodde dengang ved Kiellands
Plass. Premien som jeg ofte vant,
besto som regel aven papirpose
fylt med epler eller appelsiner.

På dØveskolen deltok jeg sonl
andre gutter i fri-idrett, men jeg
var ikke noe særlig god.' Da jeg
var ca. 12 år, deltok jeg i et skole
stevne llvor det startet 145 delta
gere, jeg hle numlner 7. Det var
skøytemesterskapet.

På et senere skolestevne deltok
jeg atter i sk}1ytemesterskapet for

l. Olaf Skoglund, Oslo 38
2. Hjalmar Lindgaard, Oslo 25

Skytning 9: 3 sko kne, 3 sko ligg.
figurskive, l min. pr. serie. 300 m:

J. Haakon Karlsen, Oslo 42
2. Olaf Skoglund, Oslo 41

Klc(sse Il.

Skytning 8. 5 skudd normalskive
l l1lin. 300 meter:

l. Kolbj. Strømnes, Sarpshorg 42
2. Å. N. Haukedalen, Oslo 41
3. Sigvart Vold, Oslo 39

Skytning 9. 3 sko kne, 3 sk. ligg.
figurskive, l min. pr. serie. 300 m:

gutter 14-16 år. Jeg hle da num
mer 3 på 500 111 og nummer 5 på
1500 m.»

«Så hle det fri-idrett da, etter
konfirmasjonen?» spØr red.

«Nei, det hle fothallen sonl tok
nlin fulle interesse. Det gikk for
seg på den måten. Jeg trente i fri
idrett på en hane der to lag spar
I~et fothall. Min hror var med på
det ene laget, altså Hugin. De
manglet en mann og ha meg å
hli med, jeg gjorde så hra saker
at det ik.ke hle siste gangen. Alle
rede som 16-åring kom jeg med på
A-laget som ytreløper og iblant
som senter.

Det hle mange fotballkamper,

l. Ingv. Hagen, Høylandet 48
2. Kolhj. Strømnes, Sarpshorg 46
3. .Lt\. N. Haukedalen, Oslo 45

Grunnlaget.

Skytning 7: 3 st., 3 kn., 4 ligg. fi

gurskive, 2 min. 300 l1leter:
l. Jollan Solbø, Oslo 64
2. Ingv. Hagen, Høylandet 58
3. Sigvart Vold, Oslo 56

111esterskapet :

l. Joh.an Solbø, Oslo 142
2. Ingv. Hagen, Høylandet 139
3. A. N. Haukedalen, Oslo 127
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rikeme ter kap t, da l pilte ua ..

gjort 3-3. 2 a målen ørget jeg

for.

Jeg dre nol lit med fri
idrett og å, næ mest o a ek ..

ling. På t juniorme ter t ap del..

to j g for første gang og plasert

meg hra, j fl' ant håd forsøk og

fina e i 10 In ID cl 12 8, lik å
le gde med I"' .2 g ø cl cl
l. O.

Den kjent forfatteren SOll'l ar

kre et «Gateg ltte ~)} . «F
ort de Galets», rne kouen, ar

med på dette te Tue og ant i
spyd.»

gy t du f .r a or l

« a g ja a . Lind..

gaard ar f rluann Idrettsforbun

det tilsI. r v han luin fa med en

l'len... tilli g o å overtale nleg til
å] 'ynne fri~idrett n, for å tøt

te døve ak n.

Jeg ble med 1 uttagningen til

Sverig , bL..I nUIDlTI r 2 Ined Rag

na" J n Pll foran rneg i 100 m.

I rerio'e hle de nor k dohbelt

seler i 100 ID med meg på l og

Ilagnal" på andre plassen.

I høyde erohr t jeg før te pla 
sen 00" satte amtidi TI ny nor k

rekord, 1.56, og ble dermed am

ill nlagt hanens heste mann. n

der opph.oldet l Sverige hl jeg

innhudt ti . tockholm, der løp jeg

fØr t gang 400 ill og atte en ny

nor lA. rekor , 54.6 sek. Ragnar og

jeg satte flotte rek.order under en

uttagning til I(øhenha n, jeg løp

på 11,4 og Ragnar på 11.6. en
des verre ble rekorden ikke god

kJent på grunn aven slem forglem
melse fra lederen side. Ved skjeh..

nen lune k.om l ikk tId nok. til

å de ta l 100 ID II(øbenlla li, båten

kom gan l~e enke t for ent

Jeg foretok rekorclfor øk hele tre
ganger i 100 ID og notert Ine o' for

11.4 alle gangene. en d en for-

hløffend forglemme e fIa led

ren'" side hle ingen a de l" k r

elene godkjent. Det virket terkt

på lneg.

På et l'lørende .tevn , Os ornes

ter kapet, satte jeg en n nor k

rekord l 200 m nl.ed 23.7 i forsøket.

Men i finalen var jeg llhe dig i
tarten så det ene henet mitt g ed

i startgropen og føk bakover om
et pro jektil. Jeg måtte opparbei

de for pranget og noterte ID g for
2/t blah.l~. På salume stevne atte

jeg en n døve erdensrekord på
400 ill TI ed 52.9.

I Døveolympiaden i London 935

var hellet ikke med nl.eg. Da jeg

~ atte henet mitt på Englands jord
og innåndet England luft, fikk

j g. klima yk. å uopplagt ha
J O" aldri tidlIgere vært.

Maten var forferdelig! Hjaln1.ar
Llndgaarcl. gjorde alt h a han kun..

ne for å l affe meg mat om kunne

gli ned i pi erøret. Men det hjalp

ikke. I forsøket på 400 ill kom
jeg så vidt jnn sonI toer, helt ut

kjørt. I andre forsøket kom jeg
merkelig nok inn o to l" Igjen,

IT il jeg følte nl.eg å ltkjørt om

om det var et 40 kilometer løp.
Finalen sto for nl.eg som et uover..

stlgelig 11.inder. Men jeg måtte bli
med

Det er det er te øpet jeg har

vært med på. Enda Jeg sprengte
på det forteste jeg vant, kjentes

det onl jeg trakk flere nlenne ker

etter lneg. Men også i dette løp

lo1n jeg inn sonl. toer, og ølvet
gik.l~ til I~orge.

I stafett hle orge nr. 5.1 dette

løpet kOln jeg meg, men så var det

andre som hle angrepet a klima

syk~e. Under vekslingen foran min

etappe var Norge sist, med nest-

iste luann, Sverige, 50 meter fo

an. Da eksploderte jeg hoksta e

lig talt og innhentet vensken og

dro fra haITI 30 nl.eter, Hjalmar
onl. sto på siste vekslingen eksplo-.

derte VIdere til mål og vi ll.avnet

Rolf i ak jon

Dnl. nevnt på 5. pa . I 4 O
Dl. tafett hle orge li . cl
anl.me lag!»

«Hvilket ar de

deltok~ l?»

«l hykampen for et par å

den var jea med om ld...,t d 1
tager, hle da nr. 2 på 100 . l"

og nllnl~er på 400. Alt å I 1948.»

Selv OIn ikke jeg har ær å he ..
cl.ig om jeg Ønsl~et, så har idr tt 

lIvet gitt meg meget. Om ikk

ultatene hle om det l ulle, å

gjør det ikke noe, for jeg har for

heredt meg på n e rekordforh cl.
ringer ved min a legger, rne.

Han kal nol greIe det bedre nn

jeg,» lutter Rolf, og å kal et tom

pen, optimistIsk.

Et par godkJen e org r
der er uslått den dag l dag,' det r

24 blank på 200 m og 52.9 på 400
ID.. Dessuten stafetten iO lo aget.

Red



A.s Norske SaltkolDpagni'

Bergen (Norway)

Bergensmeieriet

Bergen

Knut Aase jr.
rrRIKOTASJEFABRIKK

Lars Hillesgt. 20

Bergen

Norsk Tre.. og Finerimport A.s

Johan Øgaard & SØn
Bergen
Telegr.adr.: «Teak»
Rikstelefon 17475

Nils Foldal & Søn
Dampskibsel~spedisjon

Ålesund
Telegr.adr.: «Foldalsønn»
Telefoner: Kontoret 1112,
1188, privat 1640.

Kvalitetsklær for menn

Høvding Konfeksjonsfabrikk

G. MOE - M o L D E

A.s Pusnes Mek. Verksted

rendal

Kristiansand Mek. Verksted

Kristiansalld s.

Hansen & Co. A.s

Grunnlagt 1893
Fredrikstad
REGNKÆDEFABRIKK

Den ledende i manufaktur

Lund & Tallaksen A.s
En gros - en detalj

Fredrikstad

Fredrikstad Meieri A.L

Ved kjøp av kl(Er og utstyrsvarer
står vi alltid til tjeneste

Stene R. Johansen
Manufakturforretning
Tlf. 2923, 2876 - Fredrikstad

Fredrikst'ad Montering Co.
& Metallstøperi A.s

Telefon 1494 - Fredrikstad

A.s Skofabrikken Dovre

Halden

Sarpsborg Begravelses'byrå
H'ans O. Solberg

Jernbanegt. 12

Telefon 286 - Sarpsborg

J. S. Ording

Manufakturforretning

SKIEN



Betanien Hospital
og Soslerhjem

AKERSBAKK'EN 35, OSLO

Troende unge kvinner opptas SOITI elever

ved vår sykepleierskeskole 1. sept. 1950.

Opplysninger og plan ved henvendelse til

forstanderinnen.

H. P. Kjærvik
Manufakturvarer

og u t s tyr s var e r

Thv. Meyersgt. 55 - Oslo

Sandvika Veveri A.s

Haslum

Svein StrølDberg & Co. A.s
OSLO

Plasticfabrikk

Metallvarefahrik.k

Andersen & Sønner
TrevatefabrikI(

Horten
Telefon 1446

FinnIDark Fiskarlag
Boks 61. Tlf. 191
Honningsvåg

Fiskarnes faglige organisasjon i Finnlnark.
Tilsluttet Norges Fiskarlag.

Gausdal Ysteri

Segelstad bru

Her ser dlL lneg i
kjeledress fra

NEO
Den er lett, ledig 'og
slitesterk.

Fabrikant:
:NEO ~FABRIKKER A.S

Bergen

GlassIDester O. Berulfsen

Øvre Langgt. 34

Telefon 2059 - Tønsberg

Matstova
Inneh. Lena Tufte
Fayesgt-.. 9
Telefon 1205 - Tønsberg

Skipsaksjeselskapet Skytteren
vi Yngvar Hvistendahl

Tønsberg

Tø~sberg Maskinforretning A.s

Aut. Rørleggerforretning

Tønsberg



Sigurd Herloisen & [o. 1\.s
SKIPSREDERI

Suhmsgt. 18

r<t~'(~~~?3~nnRaS'-$.j. 4

r-....-~~ .'" ~- il
C-lU~~fagt1'i b'1

kadeforsil(ring
Brann - Innbrudd
Glass M Vannledning
Huseieransvar - I-Ius
leieavbrudd etter brann

~,

o S l~ o Post boks 2260

Jonas Oglænd Sandnes
Norges største sykkelfabrikk
450 arheidere og funksjo ...
nærer..

Marie Miitlers I\jeksiabrilill
Alversund

Ah Vorretning~banken
:/ ~ TRONDHEIM

Filialer:

JVlosjØen - amsos -- Steinkjær

Levanger - Orkanger -- Røro-

Pri atbanken i l ristiansund

(Dresser
i meget stort utvalg for hverdag og -pn
dagsbruk. - Sommerdresser og herre

hlazers,lyse og mørke benklær og nikker,

også for korpulente. -. Guttedresser og

guttenikkers.

Folleslad & CO. A.s • Oslo
Storgaten 28, inng. Lybekkergaten.



]ons\fold Fabrikker A.s
Telefoner Il 604 ~ 17 160

freIegrafadr.: Jonsvold

Bergen

_Ålt iseper, 'vaske- og
pusseartikler

Vi leverer kjele- og
telefonanlegg

1\.s Pellersson &Gjellesvik
V. l'orggt. 2

Sentralhord 14i 088

Bergen

O. l\Iæss &:. Sønn
JV[urmestre

Betong~tØping og alt i
lnurarbeide

Telefoner:
18 '734 .. Il 598 .. 98 413

Bergen

Merket for kvalitet

HERREHATTER

NORDISK

H1\ TT EF1\ BRIti I{ A.s
BERGEN

M. Olsen A.s
Murmeste &
IngeniØrforretning

Utfører alt i filur· og
hetongarheide

Valkenc1orffsgt. 3') Bergen
Telefon 16 895 .. 13 150

BI"ødt'ene UIlfeselb A.s
~Murlnester 'og

EntreprenØrforretning

TornØegården .. Tlf. 17 201

Bergen

Dressmagasinel
Strandgt. 90-92
'Telefon 10 402

Egen konfeksjonsfabrilck

Bergen

:I'-m_......................... --i. _



WaII em & [o. fl. s
BERGJ!.J.1'v~

Kontor: Bjørnegården, StrandgL 21-23
Sentralhord 10 145

Bergen

fl.s \lestlandske Destillationsl'erk

SHANG.HJ'-I.1 IIor·lG.KO.1'lG

Tjcere og asfaltprodnkter - Malervarer og lakker

[ampeil flndersens Enke fl.
Vestlandske Fiskeredskapsfabrikk

BERGEN

fl.s Norske Klipiisk Export [omp.
STRANDG·T~ 18

BER .,

- ~~~-------'-----



Margariniabrikltenl\Jorge fl.S

B er en

J\lieselsltapel

\loss SI(ilel'bl'ud

e en

flIII'ed

Ven us Simon Lobne
en elegant ursykkel

rikere av -'- -i·ø el. ahri k

i beisen
t nd pr. Bergen

EI'ik R·nndho\fde
ærfabrikk

ale ~and fo en

Thorvald Olsen & SOll 1\.S
ølv- og Metallvarefabrikk

B r en

nevågen

L. K. Selle old
r abrik.k

.er traunlen

Wilb. D. Tlfedi
Lærabrlkl

Al eund

r t Kla e hok· ogL.. ~_I_l_.d_n_t-rY-IC-I~e-r-i ~

Sambaandel Yr lilleri
undt~ gt - Bergen

lj fy ing anleg
e gino- .. in tal a j n.

Lars Halldeland
ei eling ni, r NI

B {Yen



Sandnes Uldvarefabrik A.s
Sandnes

Als Albert Lepsøes
FABRIKKER

Sølv for alle anledninger

Jllveler

må tranclgt. 4 - Bergen

Joh. ordahl - Oslo


