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VÆR PÅ VAKT!
ÅV og til burde vi døve harmes riktig etter

trykkelig, av og til hender det ting som vi ikke
burde tiUate. - - Av og ti'! burde vi reise oss
og slå i bordet, uansett hvem som står foran oss.
Dessverre sitter vi så alt for godt fast i stolen
at det nesten aUtid ·bare blir med en svak pro
test. Vi mangler som regel våre meningers mot.

I den siste tiden er det Ikommet for dagens lys
og har det ,hendt ting som !bør være et alvorlig
vars'ko - en advarsel - til alle landets døve.
Vi har vært, og er, alt for godtroende. Vi er
faktisk noen riktig nydelige nikkedukker aUe
'Sammen. Nå trenger vi en ,bøtte kaldt vann i
hodet! Nei - vi har flere ganger fått kald
dusjer uten å ha våknet opp. Vår Tornerose
søvn har vært så søt og dyp at kalddusjene har
prellet av på oss som vann på gåsa. Noe av det
viktigste som foregår rundt omkring i 'landets
døveforeninger, er diskutering a'v tipperesulta
ter, noe som på en utmerket måte ødelegger
interessen for det virkelige foreningsliv, det
som var meningen med 'Stiftelsen av døvefor
eningene. Tippingen og Hknende mindreverdige
<<linteresser» avleder oppmevksomheten fra viik
tigere ting,sHk at det er helt naturlig at flere
døveforeninger erbHtt liggende i dødvanne.
Mange foreningsstyrer misforstår fullstendig
sine oppgaver - de betrakter seg visstnok bare
som sin forenings gallionsfigurer. Mange blir
valgt inn i foreningsstyrene bare på grunn av at
de er gode i norsk (de fleste døve er jo ikke
det). Om de er interessert i døvesaken og for-

eningens beste, spiHer mindre rolle. - Det er
en farlig Hnje flere av døveforeningene har
valgt. De fleste lar seg føre ,bak lyset av pene
talemåter. De som virkelig vil arbeide, utrette
noe for foreningen, de kommer ikke til orde.
- Det er snart på tide at alle døve blir klar
over at det å styre en forening, 'altså det å være
med i en forenings styre, ikke er det samme
som å stå på foreningens talerstol a v og til og
tøyse.

Av og Ul oppdager vi at det i foreningene er
,vedtatt ting som vi må stusse over. Vi kan trygt
si at mange ting er vedtatt i tidens løp uten at
de som har stemt for deres vedtakelse har vært
klar over hva de har gjort. Det er de fine tale
måtene som har feiret triumf - om og om
igjen. En v8lkker dag vå:kner vi opp og blir for
ferdet over hva vi har vært med på - men da
er det ofte for sent. - Noen sover hele livet ut,
mens andre behersker seg såpass at de begren
ser det til å gjespe seg gjennom livet. Sørgelig
- men sant!

Vi påstår å ha demokrati i Norge. Demokrati
er det samme som folkestyre. Alle kan være
med å velge landets styre. Dette er jo utmerket.
Vi må være enig i at det er riktig at alle får
være med lå stemme. - Norge er altså et demo
kratisk styrt land. - Men hva skal en så si når
en får vite at i en av de største døveforeninger i
landet ble formannen som ble valgt på siste
genera'1forsamling i virkeligheten valgt for 50
år siden. 'Det er sannelig utrolig, men loven kan



visstnok ikke forandres. Dessuten fins det de
som forsvarer denne ordningen. Jeg sier ikke
noe til at to av styremedlemmene nylig meldte
seg ut av foreningen, selv om jeg .jikike har sikre
opplysninger 'om at dette er grunnen. Men jeg
tror i så fall at jeg ville ha gjort det samme.

Alm skole er nedlagt. Departementet - d.v.s.
de som s'kjuler seg bak dette - ville på liv og
død ha adgang Ul å flytte elever fra barneskolen
til Ailm skole, til tross for at det nylig er blitt
opprettet en ny 'barneskole for døve i Åsgård
strand. Hva Departementet egentlig vil, er det
vanskelig å uttale seg om. Imidlertid skulle det
være meget interessant å få vite hvem det er
som står bak de departementale spillopper i
dette tilfelle. Det viUe ikke forbause meg om
nettopp 'sådanne som regner seg som de døves
velgjørere, er med å trekke 'i trådene. Det vil i
så fall ikke være noe 'enestående tilfelle i
historien.

Det ihar sikkert forekommet mange ganger at
personer har opptrådt på vegne av 'landets
døve, uten å ha autoritet til det. Mange ting
kunne sikkert vært annerledes - og bedre 
dersom myndig-hetene en gang for aHe kunne
lære å henvende seg til rette vedkommende når
det gjelder saker og forhold som vedrører lan
dets døve og døvesaken. En hørende person kan
nemlig aldri i livet få inn i sitt hode hva det er
å være døv) likegyldig hvor meget psykolog
vedkommende er) likegyldig hvor meget ved
kommende har vært sammen med døve) like
gyldig hvor utmerket vedkommende mestrer
tegnspråket. Jeg kan bevise det! Jeg vet at det
er flere hørende som tror de vet så og så nøy
aktig hiVordan det er å være døv. Dekan uttale
at de av og til føler det som om de selv skulle
være døve - en har tilmed uttalt at han suget
inn tegnspreket med morsmel!l{en - dekan ut
tale hva de vil - - det er alli'kevel en meget
betydningsful'l faktor de ikKe kan komme uten
om - den viktigste av aUe - de er jo ikke

, døve! - Derfor bør rette vedkommende, i saker
vedrørende døve, være, og er, Norske Døves
Landsforbund. Den ikjensgjerningkan ingen på
ærlig VIS khire å sno seg utenom. La gå at vi
døve trenger noen hørende personer som tolker,
som hjelpere i enkelte tilfelle, like s~kkert som
vi trenger hørende lærerpersonale i artikula
sjonstimene på skolen, men dersom disse begyn
ner å opptre som barnepiker for oss, bør vi
kvitte oss med dem mt fort. Det er tolker og
rådgivere vi trenger, ikke barnepiker, og derfor
bør alle vi døve være på vakt og si stopp! før
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det går for vidt. Vi må følge bedre med i hva
som foregår, rapportere misforhold til Norske
Døves Landsforbund, og det er større sjanse
for at det skal lykkes å rydde opp der hvor det
trengs.

Red.

Trondheims døve på tur
Søndag 10. juni ble det arrangert en herlig

tur for Trondheim døveforening og døvemenig
het, til Solhaugen Pensjonat, Skatval, ca. 6 mil
fra byen. Det var spådd regn, og om morgenen
hang himmelen lav og grå, mens en kald vind
blåste. Men ellers vær det likevel sommer i
luften.

Ca. 40 deltakere møtte opp på Lilletorget,
hvor vi stuet oss inn i bussen og pastor Stokkes
og Helmer Moes bil. Ved ll-tiden var vi fram
me ved Solhaugen Pensjonat. Flagget var heist
til ære for oss, og været var forandret. Nå
skinte solen fra skyfri himmel.

Vi ble ønsket velkommen av pensjonatets be
styrerinne~ Etter at vi hadde fått av oss hatter
og kåper, ble vi vist inn i den koselige spise
salen som var praktfuUt pyntet med blomster
og løv. De festlig dekkede langbordene var ikke
'bare en fryd for øyet, men også for ganen.
Pastor Sto~ke ønsket velkommen til bords, og
så lot vi kaffen og de deilige smørbrødene
vederfares all rettferdighet, hvorpå presten
holdt en kort andakt.

Etter maten tilbrakte vi noen herlige timer
ute. Vi pratet med ,gamle kjenninger mens vi
spaserte de ca. 2 km nedover til Steinviksholm
slott. Ved lavvann er Steinviksholm fastland.
Derfra er det en praktfull utsikt over en stor
del a'v Trondheimsfjorden, Strinda, Byåsen og
veldyrkede Frosta. Vi var kommet til holmen
for å se ruinene av det historiske Steinviksholm
slott. Pastor Stokke fortalte oss slottets histo
rie, som var meget interessant, men så varslet
matklokken at middagen var servert, og så
skynte vi oss igjen til pensjonatet og benket oss
om langbordene. Menyen bød på 'herlige kjøtt
kaker og nydelig rabal1bragrøt, senere kaffe og
kaker. Pastor Stokke talte for de gamle, og Hel
mer Moe takket presten for hans utmerkete til
rettelegging av turen, og pensjonatvertinnen
for hyggelig opphold.

Spesielt for de gamle var turen en stor opp
muntring. De var i strålende humør. Turen ble
i det hele tatt meget vellykket. (Se bildet på
side 222.) A. Søraker.



Alm skole og staten.
24. sept. 1951.

Det Kgl. Kil'ke- og Underv'isningsdepartement,
O slo.
Ad Alm skole - Utdannelsesfondet for Unge
Døve og Tunghørte

Etter anmodning fra Utdannelsesfondet for
Unge Døve og Tunghørte, gis herved en over
sikt over hvorledes denne sak nå står:
1. Den 19. januar 1950 tilbød Utdannelsesfon

dets styre skolen som gave til Staten. I det
opprinnelige tilbud heter det i avsnitt 2. at
det forutsettes fra fondets side «at s'kolen
vil bli drevet etter de regler som ble 'Vedtatt
ved starten av fondet i 1939 med noen
senere endringer etter hvilke statutter den
hele innsamling er foretatt.

2. I brev av 3. juni 1950 kommer styret påny
fi'lbake til saken idet man bl. a. uttaler at
tiden nå er inne «til at også denne institu
sjon kommer helt inn under Statens skole
vesen.»

3. I brev av 21. juni 1950 takker det ærede
departement for gaven, men meddeler at
saken antagelig må forelegges Stortinget. "

Dette bekreftes i brev av 22. juli 1950 der
departementet oversender gjenpart av sitt
:brev til Finansdepartementet av 23. juli
1950 med en sterk tilråding om at Staten
mottar den tilbudte eiendom.

,I dette brev heter det b1. a.:
«'Skolen utgjør et nødvendig ledd i utdan

nelsen av de døve idet den gir en videre
gående teoretisk opplæring enn barneskolen
'kan makte.»

Videre uttales det, og det er særlig denne
setning dissensen gjelder:

«Alm skole vi'! da til en viss grad kunne
tjene som reserve, idet en i de første år reg
ner med å overføre øverste klasse fra Skå
dalen Døveskole til Alm, og på "den måten
hurtigere få tatt inn nye elever i første
klasse.

4. Imidlertid ihadde styret for Utdannelsesfon
det etter henstilling fra det offentlige gått
med på forsøksvis å overta en klasse fra
Skådalen Døveskole.

Dette eksperiment falt etter styrets opp
fatning meget uheldig ut. SkO'len ble ikke
den framhaldsskole, som fondet etter sine
statutter har plikt til å lage, men en blan-

Fru Inga Braae Johannessen

ding aven barneskole og fram!~aldsskole.

Ordningen er også direJkte i strid med fon
dets statutter idet de innsamlede midler
ikke kan benyttes til de formål som det på
ligger Staten selv å klare.

5. Overfor direktøren for spesialskolene ga
styrets formann, fru Braae-Johannessen, ut
trykk for sine betenkeligheter i et ,brev av
14. april 1951.

Direktør Marie Pedersen svarer i et
brev av 20. april 1951 ,bl. a.:

«Jeg ser at De er engstelig [or at Alm
skole skal bli et anneks under Skådalen off.
skole for døve. Men jeg kan forsikre Dem
om at det er ingen grunn til å engste seg for
dette. Alm skole har sin egen bestyrer og er
en egen institusjon. Som De og styret kjen
ner til er ordningen med 'klassene fra Skå
dalen en rent midlertidig ordning. En nøds
foranstaltning på grunn av den usedvanlig
lange venteliste ved Skåda'len.»

«Plassmauglen i barneskolene for døve vil
nå 'bli av'hjulpet foreløpig dersom Stortinget
godkjenner forslaget om ny midlertidig
døveskole ved Asgårdstrand.»

Såvidt vites er den nye døveskole ved As
gårdstrand nå overtatt og i fu1'l drift. Men
dermed skulle vel under alle omstendigheter
det offentliges behov for å ha døveskolens
elever på Alm skole være bortfalt?

6. I brev av 2. juni 1951 oversender Utdannel
sesfondet til departementet et forslag til
gavebrev.

213



Det er særlig punkt 1 c i dette gavebrev
som man ikke har kunnet bli enig om:

«Skolen skal ikke gripe over i andre om
I1åder av omsorg for unge døve og tunghørte,
ener påta seg oppgaver som påligger Statens
alminnelige skoler for døve og tunghørte.»

I brev av 21. jun'i 1951 fram'kommer de
partementet med et nytt forslag til gave
brev.

Man opprettholder punkt 1 a, der det ut
trykkelig heter at Alm skole sk'al sørge for
videre teoretisk utdannelse for ungdom som
er ferdig med barneskolen, men man formu
lerer et nytt punkt 2, der det heter at Alm
skole «som regel ikke griper over i andre
områder eller påtar seg oppgaver som pålig
ger Statens alminnelige skoler for døve og
tunghørte.

I de tilfelle hvor dette for en tid kan være
nødvendig, av driftsmessige hensyn, må det
ald~i skje til fortrengsel for noen eIe'\' som
har søkt om opplæring etter skolens opp
rinnelige plan.

Etterat styret i et ,brev av 23. juni påny
har fremholdt sine betenkeligheter herved,
fQreslår Kirke- og Undervisningsdeparte
mentet den 29. juni en noe annen formule
ring av punkt 2, idet det heter at skolen
«ordinært ikke griper over i andre områder
eller påtar seg oppgaver som rpåHgger Sta
tens a'lminnelige skoler for Døve og Tung
hørte. I de tilfelle hvor dette for en tid kan
være nødvendig, av driftsmessige hensyn,
må det aldri skje til fortrengsel for noen
elev som har søkt om opplæring etter sko
lens opprinnelige plan.

Det forutsettes at departementets sam
tYikke hver gang må innhentes og at saken
i god tid på forhånd er forelagt fondets
styre til uttalelse.»

Hertil bemerker Utdannelsesfondets styre
i brev av 12. juli at skolen er, som aUe vet,
opprettet ved innsamling over det hele land,
til fordel for videre opplæring 'i teori for
døve og tunghørte unge som er ferdig med
barneskolen.

Hvor gjerne man enn ville imøtekomme
det ærede departement når det gjelder kra
vet om adgang til å innta mindreårige elever
på Alm, uttalte styret at dette ikke kunne
gjennomføres a'v 'hensyn til bidragsyterne og
de voksne elever.

Videre heter det i brevet:
«Begge disse kategorier har rett til å for-
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'lange av ~<lS at vi holder oss våre forskrif
ter etterrettd.ig. I motsatt fall vil de ha rett
til å øve en meget berettiget kritikk mot oss,
og dermed er hele vårt fremtidsrnål for Alm
ødelagt. Voksne elever vil ikke søke Alm
hvis der er klasser fra barneskolen.»

I brev av 16. juli 1951 henviser så direk
tør Marie Pedersen til at hensynet til en
eventuell overføring av barneskolens elever
spillet en ganske stor rone, idet en slik ord
ning gjorde det mulig å garantere en for
svarlig årsutgift pr. elev.

Direktøren antydet videre at saken sann
synligvis måtte forelegges Finansdeparte
mentet og eventuelt Stortinget idet forut
setningene nå synes endret på et vesentlig
pun1kt.

7. Av den ovenfor resymerte faktiske fremstil
ling av sakens utvikling, framgår at både
det ærede departement og styret i Utdannel
sesfondet begge har sine spesieHe forutset
ninger for gaven.

Departementet forutsetter at man i noen
grad skal ha adgang til å ta inn elever fra
barneskolene på Alm, styret i Utdannelses
fondet forutsetter, og har al'lerede fra første
brev i saken presisert, at fondets statutter
skal respekteres, og da i særlig grad statut
tenes punkt 1, siste ledd, der det heter at
fOn'det ikke vil gripe over i andre områder
av omsorg for unge døve og tunghørte.

Styret har plikt til å fastholde dette punkt
av hensyn til sine mange bidragsytere, samt
også av hensyn til AIm skoles elever.

I brev av 12. juli 1951 gjør styret uttryk
kelig oppmeI1ksom på at «voksne elever ikke
vil søke til Alm hvis der er klasser fra
'barneskO'len».

I tillegg til departementets og styrets for
utsetninger, kommer forøvrig vel i første
rekke Stortingets forutsetninger for mot
takelsen av gaven.

I Stortingsproposisjon nr. 1 for 1951, S.
nr. 40 (ibudsjettinnstilling) har Stortinget
enstemmig vedtatt å overta den framtidige
drift av skolen. Det nevnes spesielt i ved
taket at skolen er en framhaldsskole, altså
ingen barneskole, og ingen alminnelig ung
domsskole.

Det er ikke med et ord nevnt i hverken
proposisjon eller budsjettinnstil'ling at man
skal overflytte elever fra Sroådalen, eller ha
adgang hertil.

Ifølge direktør Marie Pedersens brev an-



tydes at saken påny må sendes Finansdepar
tementet, samt Stortinget. Jeg kan i'kke for
stå at dette kan være nødvendig. Finans
departementet har vel allerede ved å sam
tykke i 'leie av skolen på Asgårdstrand vært
klar over at det var der døveskolens barn
skulle plaseres.

Stortinget har, såvidt en kan se av de
trykte dokumenter, ikke tatt stilling til
spørsmålet i det 'hele tatt.

8. Alm skole står nå tom! Seksten elever hadde
meldt seg til det inneværende skoleår, men
kan ikke komme inn fordi overtagelsen ikke
er i orden.

Styret er overbevist om at etterhvert som
skolen får innarbeidet seg, vi'! problemet
ikke bli å skaffe elever til A'lm, men 'å rasjo
nere tilgangen.

Det ville være meget ibeklageHg om fon
dets styre må selge skolen og dermed oppgi
den s8Jk som mange har arbeidet for så
lenge.

Det er vel også egnet tH å vekke en viss
.foflbauselse, at departementet, Ihvis oppgave
jo er å -kontrollere at Utdannelsesfondets
styre ikke Ihandler i strid med de av departe
mentet stadfestede vedtekter for fondets
virksomhet, selv vi'! gjennomføre en ordning
som er i strid med de samme vedtekter, mot
styrets uttrykkelige ønske.

Ærbødigst
Wilh. Munter Rolfsen

(sign.)

Siste:
20. november ,ble følgende råpne brev til stats

råd Lars Moen inntatt i Oslo-avisene:
På Astrid Skares spørsmål i Stortinget ons

dag den 7. november 1951 om hva grunnen er til
at Statens overtagelse og drift av Alm skole
ikke er gjennomført, svarte De, ifølge det ste
nografiske referat:

«Jeg kan også nevne at jeg er kjent med at
det ,blir forhandlet med Norges Røde Kors
om bortleie av eiendommen ti'! denne organi
sasjon. SkuHe nå resultatet ,bli at avtalen om
drift av Alm Døveskole ikke kan komme i
stand vil eiendommen iallfall 'bli nyttet til et
annet godt og ideelt formål.»
Av denne uttalelse synes å framgå at det for

statsflå:den er temmelig likegyldig om Staten
skal motta den tilbudte gave eller ei.

På :vegne av de mange som gjennom en år-

rekke ,har arbeidet for at de døve og tunghørte
skulle få en videregående utdannelse enn den
som gis ved de a:lminnelige døves'koler, vil vi
herved gi uttrykk for skuffelse over statsrå·
dens og Kirkedepartementets tilsynelatende ne
gative 'innstilling til saken.

Av hensyn til de mange døve og tunghørte
som gjennom årene på Alm skole vil kunne få
en høyst påkrevd tilleggsutdannelse, vil vi inn
trengende henstille til Dem å sørge for at sko
len kan overtas av Staten uten at der fra Statens
side blir stilt vilkår som er uforenlige med Ut
dannelsesfondets statutter.

Oslo, november 1951.
Ada Angell, Rosa Bergh, Mimi Berbom, Sigrid

Braadland, Matti Borchgrevinck, Astrid Bonge
Petersen, KatJh:inka Barth-Olsen, Henny Broch,
Gunhild Bruun, Marthe Eckell, Hemmen Egils
rud, Peggy Faye, Harriet Fett, Marie Gleditsch,
Fredrikke Høe, Else Hval, Visis Holst, Ninni
Johns, Petra Johansen, Nanna Paus, Sara
Koritzinsky, Signe HO'lst Larsen, Aagot Lin·
thoe, Freydis Lorck, Astrid LUhr, Constanse
L'Orange, Rebekka L'Orange Wingaard, Mie
Meinich, Ragna Mohn, Lu'lli Nergaard, Olga
Oddmar, Olare Huseland, Margrethe PaIm
strøm, Helga Paus, Berghild Rolfsen, Ragna
Rosenkrantz-Johnsen, Signe Ross, Agnes Rygg,
Petra Scheel, Ragna 'Dhorvildsen, Disa Vemme·
stad, Bergliot Wahlstrøm og Anna øye.

Døves Jul 1951
ser ut til å bli en ennå større suksess enn i fjor.
Landsforbundets henvendelse til medlemmene
land og strand rundt, ,har gitt storartede resul
tater, og det er allerede nå ganske sikkert at
fjorårets pene rekord med et opplag på 14 100
hefter vil bli slått. Vi kan 'ikke si det nøY8lkUge
opplagstall ennå, m~n det blir iallfall ikke så
langt unna de 20 000.

Dette flotte tallet forteller med all ønskelig
tydelighet at det er mange 50-ører som har fun
net veien til selgernes lommer, og at det kom
mer til å bli et pent overskudd til LiandsfoI'ibun
det. I år ,har vi forresten for første gang beslut
tet at lokalforeningene skal bli delaktig i over
skuddet, idet en tredjedel 8Jvdet tilfaller for
eningene. Det 'kommer si'kkert vel med for de
mange slunkne foreningskasser.

Det kunne være fristende å nevne navn på
noen av dem som har vært riktig flinke til å
selge 'heftet denne gangen, men det skal vi vente
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Vi
BYGGER.
Hilsen fra Hjemmet for døve,

Andebu

Har du noen gang besøkt oss på Hjem
met for døve? Ikke? Da vil jeg med en
gang fortelle hvor stedet ligger, slik at du
lettere kan finne fram om du får lyst til
å komme.
And~bu ligger omtrent midt i Vestfold,

ca. 2 mil fra Tønsberg. Alle som kommer
hit, synes det er vakkert her med lave åser
og lauvskog. Og vi som bor ,her, har alle sam
men blitt glad i stedet og er stolte over å vise
det fram.

GårdShunden «Burre» er den første som mø
ter deg velkommen. Så går du gjennom den
va:kre porten med kldkketårnet og 'kommer :inn
på tunet. Det er rammet inn av 'bygninger som
et gammelt gårdstun. Oppe i skogkanten kan du
skimte enda flere ,bygninger.

Men før vi går inn og hilser på dem som tit
ter spent ut av vinduene, vil du sikkert vite litt
mere om stedet: Sukke gård ble bygget som
sommersted for en faJbrikkeier fra Tønsberg. I
1931 overtok Hjemmet for døve stedet. Den
gang så det ikke sHk ut her som i dag. Det
store moderne internatet ble 'bygget ferdig etter
krigen. Bestyrerboligen ble 'pusset opp. Barne
avdeling I er Ibygget om så den ser ut som ny.
Og sist, men ikke minst, vi er snart ferdig med
å innrede Barneavdeling Il. Her vil 10--11 nye
barn, som ikke får plass ved de offentlige døve
skoler, få sitt hjem.

For at du !ikke skal tro at jeg skryter, er det
best at vi går inn i internatet og ser oss om med
en gang. I 1. etasje har aUe mannfol,kene sove
rommene sine. AUe rom er malt i lyse farger,
det er biUeder på veggene og over 'hver seng er

med til januarnummeret, da vi 'har oversikten
over alt sammen.

Inntil videre sier vi taJkk for innsatsen, og
ønsker lykke til i innspurten i jul~heftesalget.

Forretningsføreren.
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Lærer Sletmo driver hØreØvelser

det en leselampe. I den ene enden av bygningen
finner vi avkledningsrom, vaskerom og bad.
Her kan alle pynte og vaske seg før de går opp
på salen for å lese avisen og kose seg. Oppe i
annen etasje holder damene tiL Her finner vi
også salen og kjøkkenet. Salen minner ikke
mye om salen fra døveskolen. Her er det pene
gardiner, blomster og billeder. Og borte i det
ene hjørnet ser du en koselig stor peis. Den ene
halvdelen av rommet er innredet som spisestue.
Når en har spist, kan en slå seg Ul ro med pipa
eller avisa i den andre halvdelen. Du har kan
skje innredet din stue på samme måten, bare i
mindre målestokk.

Kjøkkenet er slik en hver husmor drømmer
om. Her har de oppvaskmaskin, elektrisk kom
fyr, oppvaskkummer i rustfritt stål, varmt vann
nok, et stort kjølig spiskammer - og best av
alt - mye god mat.

Men vi må rive oss løs fra matlukten og de
hyggelige damene på 'kjøkkenet. Borte i Barne
avdeling I er det mange som 'Vi'! hilse på oss.
Barna holder på med skolearbeidet når vi kom
mer. ANe vil gjerne vise oss hva de kan. Store
Odd er flink til å snakke og liker godt å lese
dikt og skrive. Han forteller stolt at han skal
reise til Holmestrand så snart <let ,blir plass der.
Han er ikke slem .Jenger. - Steinar 'synes det er
best å regne. Han tenker å ,bli snekJker, og vil
nok svært gjerne vise fram 'husene han og et
par andre har bygget. ,Før syntes Steinar a:lt
var vanskelig. Men så lærte !han de to ordene:
«Jeg vi'!», og alt begynte å gå lettere. - Oddvar
titter opp ,fra en tegning av raseI1biIer og ra'kett·



fly. Han smiler stort, så vi
forstår straks at dette er noe
han liker. Oddvar kom hit
fra Skådalen da ,han ikke var
riktig snill. Men nå får han
visst ikke tid til å være slem
lenger. - Åse øver nettopp
på de første ordene og fortel
ler stolt: «Det er pent vær i
dag.» Hun var ikke flink nok
til å komme på ordinær
døveskole. Men vent litt, så
går det :kanskje allikevel. 
Laila, Sverre, Walter og
«Prosten» holder på å regne.
Det er ikke lett, men de kla
rer da noe. Og i morgen skal
de være enda flinkere enn i
dag. Borte i kroken sitter
Inger Grethe, Svanhild og
Gunnar og øver seg på <<'hus, båt og bil». De
har også sitt å vise fram, og synes den siste
«,Strekmannen» er riktig pen.

Mens barna spiser, ser vi oss omkring. Over
alt er det lyst og trivelig. Den store kalde sove
salen er vekk. Både pikene og guttene har kose
lige soverom med billeder og pene gardiner.
«Det er så hjemlig her,» sier mange som kom
mer på besøk. Ja, det er nettopp et hjem det
skal være - for alle oss som bor her.

Ut over ettermiddagen har Ibarna nok å stelle
med. Noen ska'l ordne opp omkring Ihusene. Stei
nar har enda litt å pusse 'på oppe i huset sitt.
Pikene steller 'i stand til dukkeselskap og vi får
gjerne lov å være med. Sevvise har de fått av
noen snille damer, og til jul ønsker de seg et
Ute bord og noen stoler. Tro om nissen husker
på det?

Litt gymnastikk og ihøreøvelser får de også
tid til - og musikk. Jo, du så riktig. Vi har
,koblet en grammofon til :høreapparatet, og
Store-Odd og 'Steinar diskuterer hvilken sang
'de villhøre neste gang. De kjenner mange alle
rede og vi'l gjerne lære flere.

Etterpå leker vi: Tredjemann i vinden, Katt
og mus og aUe de andre. Barna ler og ståker,
dette er moro. Vi blir reint andpusten alle sam
men, før vi slutter.

I mens er det blitt mørkt ute. Snart har alle
barna fått på seg nattdraktene, og smiler ny
vasket og fornøyet til oss fra sengene sine. Nå
skal det bli godt å sove. Men hvoITor ikke synge
litt først: «'Det er vinter og mye snø, men vi
sier ,bare: Pøh. Vi har det moro allikevel, syn-

En hyggelig peiskrok

ger og ler fra morgen til 'kveld.» Jo, det gikk
godt. Og så er det bare aftenbønnen og godnatt
klemmen igjen.

Oppe i annen etasje sitter personalet og små
prater over kaffekoppene. De ,har ennå ett og
annet å fortelle. F. eks. om den måneskinns
'kvelden Walter og «Prosten» ville gå ut og
plukke stjerner på snøen - eller den gangen det
var så meget snø at Laila klatret opp på taket
for å tømme ut åska.

Men nå venter de oss sikkert nede på salen.
De er ferdige med arbeidet i skogen eller i ut
husene nå, Simen, Arne, og aUe de andre. De
bor ca. 30 stykker der. Først må vi hilse på
Vesle·Sigurd og Karl J dhan. De er gamlekara
her og fortjener å få navnet sitt på trykk.
Borte i en krok sitter bestyreren og Thoralf
Wiik og spiller sjakk - og må ikke forstyrres.
Vi får prate med de andre så lenge. Erling
StrMberg liker godt å fortelle, og nå legger han
ut om den siste rotta Ihan fanget i bestyrerens
kjeller. Den blir så stor til slutt, at den sikkert
kunne ete opp en katt uten å flå vondt i magen.
LiUy har også mye å forteHe. Men «Lange
mann» er så ivrig at hun får vente. Vi har hatt
besøk av Presten for en tid siden. Da iblir det
aHtid fest. Bestyreren holder også andakt hver
lørdag. En gang 'i mellom ,kjører Ihan film. Det
hender vi får låne filmer, men oftest kjører vi
vår egen film som 'bestyreren 'har tatt opp. Si
endelig ikke noe ondt om den, da er jeg redd
for at vi blir kastet ut.

Nå er imidlertid bestyreren ferdig med sjakk
spillet. Vi følger med over i bestyrerboligen.
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Her tar fru Johnson i mot oss, smilende som
al'1tid. En 'kopp te sier vi ikke nei til. «Deilig å
slappe av litt?» spør jeg bestyreren. «Jo,» sier
han fraværende <~Det er bare ett og annet jeg
må tenke over først. » Jeg har hørt en skarp
tunge påstå at lbestyrer Johnsons hår alltid står
rett opp fordi han tenker så mye. Hvis det er
riktig, tenker ,han visst ekstra ·hardt i kveld, og
han er ikke uvillig til å innvie oss i noen av
problemene sine. Å lede rbyggearlbeidet ved
Barneavdeling Il burde være arbeide nok for en
mann. Hver dag byr på nye problemer. Dess
uten har han planer om :å anskaffe ny bil til
Hjemmet. Og om noen uker er det jul. 'En del
pakker er kommet. allerede, men han venter
flere hundre til. Alt skal ordnes og fordeles. Jeg
kommer til å tenke på en tegning jeg en gang
så fra julenissens verksted. Og helt ufrivillig
slipper det ut av meg: «Sta;kkars mann!» «Alde
les ikke,» sier han overbevisende. «Jeg er i
grunnen særdeles heldig, til og med julaften
feirer jeg tre ganger lhvert ·år.»

Hva ønsker så De Dem til jul, bestyrer John
son -. «At den nye Barneavdelingen blir ferdig
så fort som mulig, så vikan hjelpe 11 barn til.»

Svaret kommer fort og overbevisende. «Men
er iikke det ønsket Utt for edelt til å være per
sonlig,» spør jeg forsiktig.

«Nei,» svarer han ,bestemt, <<ihusk det gamle
ordet: Den største gleda du kan ha, det er å
gjera andre glad. Det er vårt motto. La det og
bli vår julehilsen til alle som leser dette.»

Einar Sletmo.

Juletrefest i Skien

Skien og Telemark Døveforening avholder
sin juletrefest lørdag 29. desember i Håndverke
ren i Skien.

De som ønsker å delta, 'bør melde seg innen
22. desember til O1'av Haug, Herøya skorep.,
Porsgrunn.

Festlig tilstelning i Døves Sjakklubb

Døves Sjakklubb hadde en festlig tilstelning i
Peisestua, Hospits Heimen i Larvik søndag 4.
november med deltakere fra Skien og ellers fra
hele Vestfold.

En kjent sjakkspiller fra Oslo, Reidar Ruud,
spilte simultan, d.v.s. 'han spilte alene mot flere,
i dette tilfelle 13 spillere. Ruud vant 11 og tapte
2 partier. De to 'Som vant 'vaT Ole Lysnes og
sakfører Asbjørn Eker (den siste er hørende).

Deltakerne 'hadde med seg sine fruer og andre
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hadde med seg damer, og på festen ble det bl. a.
vist film. I pausen 'hygget en seg med katffe og
kaker.

(Skrevet aven hørende.)

Hamar og omegn

Døve og andre på Hamar og i omegnen, som
vil 'holde Tegn og Tale,kan ,bestille ,bladet og
betale -kontingenten til Jdhan M. Dahl, «Sol
'bakken», Moelv, når de treffer ham.

Skien og Telemark

Alle i Telemark som vil Iholde Tegn og Tale,
kan ,bestille ,bladet hos Olav Haug, Herøya sko
rep., Porsgrunn, og betale kontingenten til ham.

Fra Oslo Døveforening

Vi ønsker·å meddele at de som i sin tid meldte
seg ut arv vår forening på grunn av den såkalte
«!Voldgiftsdom», i følge 'beslutning vedtatt på
vårt ekstraordinære årsmøte sistleden, har full
anledning til igjen å Ikomme tilbake til forenin
gen, idet alle parter bør bestrebe seg for å la
fortiden være glemt.

For styret
Alf Melgaard} form.

Nyttårsfest

Vestfold Døveforenings nyttårsfest a-vholdes
i Sandefjord Handelsstand, lørdag 12. januar
kl. 18.30 (halv 7). Middag med 2 retter og
kaffe. Godt program. Entre kr. 8.50.

Anmeldelse til festen, samt bestilling på losji,
sendes innen 8. januar tn Vestfold Døvefor
ening, boks 41, 'Sandefjord.

Hardhaus

Engang ble en amerikaner overfalt, lemlestet og
skalpert av rødhudene. Manuen greide imidlertid
likevel å slepe seg fram til nærmeste hus. Det lå 8
km borte og mannen brukte 2 døgn på veien, uten
rna t, drikke eller søvn.

Da han kom fram, ble folk forblØffet over at han
var i live. En lang indianerpil stakk også ut av
ryggen hans.

- Men har du det ikke fryktelig vondt? spurte
en mann.

- Å, det er verst når jeg ler, svarte den sårede.



Min første reis
til sjøs

(Forts. fra forrige nr.)

7. februar dro vi fra Sydney i Australia. Men
like før vi la fra kaien hadde vi en liten episode
ombord. 2. styrmannen sto oppe på dekk for å
se etter at aU var klart. Da hørte han noe som
pustet borte ved en av Hvbåtene. Hva kunne det
vel være? - Han så etter. Det viste seg å være
en gutt på 12 år som hadde tenkt å bli med til
Amerika som 'blindpassasjer. 2. styrmannen tok
fatt i 'ham og lempet ham i land igjen.

Til slutt kom vi oss da avsted på den lengste
turen. Vi s'kulle til Boston i Nordøst-Amerika.
Vi hadde regnet med at turen ville ta 28 dager,
men det gikk litt lenger før vi kom fram. - På
turen efiikk vi se de både forjettede og sagnom
suste sydhavsøyer. Vi passerte bl. a. Bounty,
som erkjent fra «Mytteriet på Bounty», som
sikkert de fleste har hørt om. Stillehavet, eller
«Rasmus», som sjøfolk 'gjerne ,kaner sjøen, var
helt stille på hele turen, så navnet passet godt
på det. Rett som det var, kunne vi se tusenvis
av flyvefisker boltre seg i vannet og seile bort
over vannflaten. Nisene i våre hjemlige trakter
ble nok svært 'klosset i sammenlikning.

Vi kom fram til Panama i Mellom-Amerika.
Der sku:lle jeg for første gang fiå oppleve at bå
ten gikk opp gjennom sluser. Det kom en del
negre ombord som skulle overta for båtmann
skapet. Det ble en morsom tur oppover kanalen.
Flere steder var det 'så trangt at en ~unne hoppe
i land (noe som vi aHe hadde lyst til, men ikke
turde). Det tok hele dagen før vi kom over på
den andre siden og kunne begynne på nedturen
igjen. Da klokken nærmet seg 23, var vi endelig
kommet over og stevnet ,innover mot Cristobal,
hvor vi skulle bunkre.

Tidlig neste morgen dro vi avsted igjen over
det Karibiske hav, mellom alle øyene der, Cuba,
Antillene, Bahama, Jamaica. På min fødselsdag,
18. mars, var vi utenfor Boston. Vi hadde da en
liten hyggelig fest ombord. Dagen etter, 19.
mars,kom vi 'inn til byen i bitende kulde tidlig
om morgenen. Det var såka'ldt at 'vi gikk med

Forfatteren utenfor Jliuevitas på Cuba

flere gensere utenpå hverandre og tykke votter
på oss. Det snødde litt også, og da det ble nok
av den, moret vi oss med å kaste snøball. Det
ble det fort slutt på da styrmannen kom og
jaget de andre guttene akterut og satte dem i
arbeid, mens jeg stakk Inn i byssa. Kokken
spurte om jeg hadde tatt vinterferie -.

Vi 'ble i Boson et 'par dager. I den tiden fikk
vi imidlertid stikke i land av og til, gå på kino,
se oss om og handle.

Fra Boston var det meningen at vi skulle dra
rett hjem til Norge, men nå ble det bestemt at
vi skulle til Cuba og hente sukker for England.
Det ble nok en del misnøye blant mannskapet
som hadde gledet seg til å komme fort hjem,
men så ble det jo isteden mer penger å tjene.
Jeg for min del var begeistret over å få anled
ning til å se enda mer av verden.

Det var nokså ka'ldt da vi gikk fra Boston, og
ute på sjøen ble det enda kaldere. Men da vi
nærmet oss varmen igjen, kom vi oss. Vekk med
de tunge, tykke klærne. Alt ble likesom friere
og lettere med ett. - Vi skulle til Nuevitas, en
liten by på Cuba. Turen oppover elven som førte
inn til byen, bød ikke på noe vakkert syn. Et
og annet vra'k stakk opp av det grumsete elve
vannet hist og her. Simple hytter som befolk
ningen langs elvebredden bodde i, forbedret
ikke inntrykket. Da vi kom innover mot byen,
ble det litt annerledes. Det var som å komme inn
til et sted på landet. Bryggen som «Trianon»
skulle legge Ul, var ikke større enn Torgutstik
keren ,i Bergen, og tenk dere en 14 000 tonner
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legge til der. - Men det gikk da, etter en hel
del strev med fortøyningene.

Vi fikk en vaikt ombord, men da han ikke
kunne bli værende der, ble det bestemt at dekks
gutten skulle ta jobben som nattevakt. Vi
andre gledet oss til å ta en titt i land. - Kvel
den kom, og det mørknet fort. Varmt var det
også. Lugarkameraten min og jeg bestemte oss
Ul å ta en titt opp i byen. Men det skulle bli noe
ganske annet enn jeg hadde trodd. De fleste
husene var av aller simpleste slag. Noen bodde
i helt falleferdige hus som bare var noen lem
mer som var satt sammen. På veien traff vi et
stort skittent svin som lette etter noe å spise.
Det var mye elendighet. Det eneste jeg likte, var
naturen og badestranden. Det var lave åser med
vuggende palmer. Vannet var helt 'blått og ram
salt. Det sved ordentlig i øynene. Men tro ende
Hg ikke at en kunne bade hvor en viHe. Nei, det
var en innhegning av påler som vi måtte bade
innenfor. Innhegningen var nødvendig for å
holde haiene utenfor. Uten innhegning ville vi
snart vært haimat.

Det ble noen turer av og til inn i byen, men
noe moro var det ik,ke akkurat. Barer og knei
per var der nok av, og der var det bråk, musik'k,
dans og kvinner hver dag. Ikke sjelden holdt
det på å bli slagsmål av dimensjoner. Det
hendte en gang jeg var på et sånt sted. Vi holdt
på å snakke med noen greie mulattjenter, da vi
med ett hørte noe som fikk oss til å snu oss.
Det var salonggutten som var blitt full og
rasende. Han slengte en av stolene over disken
og så ut til å ville gå amok hvis han ikke ble
stoppet. Han fikk en kraftig overhaling aven
'kelner, en negergutt, men salonggutten mente
visst at han ik'ke ville ta imot kjeft aven neger,
for han skulle nettopp til å ta seg av negergut
ten da vi fikk grepet ,ham og ført ham ut til en
«taxi» for å kjøre ham ombord. På turen måtte
han absolutt knuse en av rutene i bilen.

Vi 'lå ved brygga og lastet et par dager. Da
måtte vi flytte over til en annen Ibrygge hvor
vannet var dypere. Der ·ble så resten lastet, og
vi kunne derpå forlate Cuba. - Men da vi var
kommet et stykke fra byen, gikk vi på en
grunne, og måtte vente til det ble høyvann før
vi kunne komme videre.

Det blåste sterkt da vi nærmet oss Kanalen
etter ferden over Nord-Atlanteren. Det ble snart
også så tett tåke at vi måtte bruke fløyta nes
ten uavbrutt. Da vi nærmet oss utløpet til
Themsen, lettef tåJken litt så vi kunne fortsette
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oppover elven til vi ,kom til Tilbury Riverside,
et sted ca. 2 timer fra London. Vi hadde ventet
at vi sku1'le helt inn til London, men på grunn
lIN streiken der måtte vi bli liggende hvor vi
var. De første dagene lå vi ankret opp på T<hem
sen, men da båten ble snudd rundt med strøLl
men så ankerkjettingen ble vridd, måtte !Vi etter
meget mas dra lenger oppover elven til et sted
'hvor den var bredere. Der lå vi i to dager, men
'så fikk vi endelig kaiplass. Vi ,ble slept dit av
fire slepebåter.

Den første kvelden gikk vi i land for å se oss
om, men det var ikke noe ekstra å se. Det var
bare en liten forstad til London. - Dagen etter
ble vi imidlertid Invitert til London. Vi kjørte i
buss til den norske sjømannskirke der. I sjø
mannskirken hadde vi en liten fest og mye
moro. Den som satte farge på oppholdet der,
var Aa:bel. Han kåserte og fortalte 'litt av hvert
som fikk oss til å le. Til slutt ga presten ham et
nors'k flagg og takket 'ham for undevholdningen
han gratis hadde gitt. Vi kom ombord kl. 12
om natten, og vi var alle fornøyd over turen.

1. mai fikk vi alle fri. Vi skulle da benytte
dagen til å dra på sightseeing i London. Kl. 10
om formiddagen kjørte vi fra kaien, og vi kom
fram til London halv tolv. Vi startet der med en
bedre middag på sjømannshotellet. En stund
etter samlet vi oss utenfor, sammen med en del
andre som skulle være med. I tre 'busser dro vi
så avsted. Vi så bl. a. det engelske slott, West
minster Aibbey, Parlamentet, Tower Bridge,
Big Ben og litt av hvert. Det morsomste var
'imidlertid besøket hos «Madame Tossau», Voks
,kllJbinettet. Der så vi voksfigurer av mange be
rømte personer, ·bl. a. kong Håkon og mange
kjente idrettsmenn. - I kjelleren var det så
kalte «RedselskaJbinettet». Der var ,bl. a. voks
avstøpninger av syrebædmorderen, Hitler og
hans 'likemenn, nazipampene, guiUotinen og
meget annet. Det rareste var at alle så ut som
de var levende. - Vi hadde en morsom opp
levelse på grunn av dette. En av guttene gikk
bort til vaktmannen og spurte etter veien til et
'bestemt rom. Da vakten iktke svarte, gikk han
nærmere. Det viste seg at vakten også var av
voks.

Etter at vi hadde sett oss ganske godt om
kring i byen, kjørte vi Wbake til sjømannshotel
let og fikk oss mat igjen. Om kvelden var det
dans på hotellet. Et orkester spi'lte. Det sluttet
med den norske og den engelske nasjonalsang.
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STE II NV IIIKS IHI O ILM\
Steinviksholm slott ble bygget av

den siste katolske erkebiskop i Nor
ge, Olav Engelbrektsson, i tiden
1524-31. Olav Engelbrektsson ble
valgt til erkebiskop i 1523, etter Erik
Valckendorffs død, og umiddelbart
etter valget foretok han en reise til
Rom for å hente sitt pallium. Ved
hjemkomsten forlangte han et fest
ningsverk, hvor han kunne ha et sik
kert tilfluktssted i de urolige tider
som hersket i landet. Han valgte
Steinviksholmen, og etter sagnet tok
arbeidet på dette betydningsfulle
festningsverk 7 år.

Olav Engelbrektsson fikk en dobbelt opp
gave. Han skulle hevde Jandets selvstendighet
og samtidig oppretthO'lde den katolske kirkes
tradisjon. Det lyktes ,ham kun i ringe grad å
løse disse oppgaver. Her er dog ikke plass til å
komme inn på all den strid som i denne tid her
sket i landet. Vi får nøye oss med noen få trekk.

Til å begynne med, så det ut til at erkebisko
pen hadde skapt seg en ganske sterk stilling ved
å bygge borgen på Steinv'iksholmen. Han hadde
også hos seg en vervet styrke på 100 mann, og
borgen var ellers forholdsvis godt utrustet med
våpen. Men en får inntrykk av at erkebiskopen
skaffet seg unødig mange fiender. Og det ver
ste av alt, var at han fikk en rekke uvenner
'blant de av landets stormenn som skulle ha stått
på hans side i striden for større selvstendighet.
I lang tid Iholdt ,han således Nils Lykke i fan
genskap på Steinviksholm, og julekvelden 1535
ble Lykke tatt av dage ved kullosforgiftning,
det vil si at han simpelt hen ble røkt i hjel i den
mørke underjordiske fangehulen. - Straks
etter ble også Vincent Lunge drept. Sammen
med noen andre, var han kommet for å under
handle med Olav Engelbrektsson. Det antas at
drapet skjedde etter ordre fra erkebiskopen.

Da Ohristian m 'var ,blitt iherre over hele Dan
mark og sendte en troppestyrke til Norge for å
bøye er.kebiskopens sinn, dro Olav Enbel1brekts
son til Nederlandene, hvor 'han visstnok regnet
med å få hjelp. Før han dro ut a:v landet, fikk
han sine fogder til å samle sammen kalker,
disker, sølv og penger som fantes i kirkene og
på prestegårdene, fra Namdalen til Trondenes,

Steinviksholm borg

og dette tok han så med seg da han dro. Videre
plyndret Ihan Austråt gods før han dro ut av
landet.

Det ser ut til at erkebiskopen hadde tenkt å
vende tilbake. Hans tilhengere holdt nenrlig til
på Steinviksholm et par måneder. Da måtte de
imidlertid overgi borgen til HuitfeId, som tok
den i besittelse på Christian m's vegne.

Steinviks'holm ble etter det residens for lens
'herrene i Trondheim, inntil 1556 eller 1559. I
1542 brente 'bygningene delvis ned, men samme
år fikk bøndene i lenet pålegg om i fire dager å
arbeide med istandsettelse av slottet igjen.

Da Claude CO'llart i 1564, i spissen for 4000
svensker, 'gjorde innfall i Trøndelag, var Aksel
Giintersberg kommandant på Ste'inviksholm.
Lensherren Evert Bild ble nødt til å søke inn i
borgen med sine folk. Men kort tid etter mottok
han Collarts tilbud om uhindret å få dra bort
med våpen og øvrige eiendeler. Bild dro så til
Bergen, og der fikk han unnsetning. Han dro da
tilbake og overrasket Collart i Trondheim. Col
lart hadde da ,bare 450 mann igjen, og med dem
skynte han seg til Steinviksholm, hvor han for
skanset seg. Men allerede etter 6 dager, 8. mai,
1564, overga Ihan seg med sine folk.

Den vesentligste årsak til at Steinviksholm
ikke kunne tåle lengere tids lbeleiring, var at
borgen manglet vann. Også i desember samme
år ,ble det gjort et innfall i Trøndelag fra Sve
rige. Denne gang var det Mats Tønne som kom
i .spissen for 6000 svensker, etter ordre fra kong
Erik XIV. Han kom fram til Steinvi'ksholm,
men trakk seg snart tilbake.
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På grunn av at Steinviksholm lå
nokså a;vsides, og manglet vann til sta
dighet, fant en det ikke lenger formåls
tjenlig å vedlikeholde borgen. Den ble
derfor nedlagt som festning i 1570, og
i 1575 ble en del av bygningene revet. 
Imidlertid er det ennå mektige ruiner
igjen. Disse ruiner ble i 1893 kjøpt av
Foreningen til Norske fortidsminnes
merkers bevaring, som siden har fore
tatt inngående undersøkelser og en del
restaurering der.

Steinvi'ksholm borg har ruvet godt.
Anlegget har dekket omtrent hele hol
men, og det har dannet fire fløyer i en
uregelmessig firkant omkring borg-
gården. I to av firkantens hjørner, er bygget
runde tårn som flankerer to og to sider av fest
ningen. Det største tårn er 20 m i tverrmål og
har 5.5 m tykke murer.

Da borgen ble bygget, var holmen helt ski'lt
fra fastlandet, og der var således her, som ved
de fleste borger på denne tid, ei bru som for
bant borgen med fastlandet. Brua var bygget på
16 brukar. Borgporten var anbrakt i muren mot
vest. I innfatningsstenene her, kan en se en fals
hvor et fallgitter har kunnet heises opp og ned.
Midt i mot borgporten, ved østfløyen, har vakt
stuen ligget. Fra denne vaktstue kunne va;kten
skyte på fiender som forsøkte å trenge seg inn
gjennom porten. Sydfløyen av borgen har gitt
plass for borgsalen med sine to kanonporter og
riddersalen som lå i stokkverket over borgsalen.
Og i det sydvestre tårn, som var slottets ster
keste del, oppbevarte erkebiskopen St. Olavs
skrin, erkebiskop Øysteins skrin og andre kost-

Min første reis til sjøs -
Forts. fra side 220.

Ombord kom vi ikke før kl. 2 om morgenen,
men dagen hadde vivkelig vært rik på opp
levelser.

Båten ble liggende i Tilburyen lang stund.
På fridagen min dro jeg til London på egen
hånd og overnattet der også. Jeg ble på sjø
mannshotellet kjent med et par norske gutter
og piker som arbeidet der. Ellers var jeg i 'byen
og handlet, kjørte med undergrunnsbanen, var
på kino og så «Hornblower», som nettopp hadde
hatt premiere.

Nå ventet vi bare på at båten skulle sette
kursen hjemover mot Norge. Min søster skulle
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DØve fra Trondheim på utflukt til steinviksholm

barheter som han under grevefeiden 1533-36
'hadde flyttet dit fra Nidaros Domkirke. De fire
'kanonhvelv i stortårnet, hadde borgens ster
keste skyts. Med det ,kunne vestsiden av fest
ningsmuren med borgporten, og l'ikeledes syd
siden med den lange brua, bestrykes. Også det
minste tårn 'hadde fire kanonporter, men skyt
set her var mindre. Kanonene i dette tårn, var
beregnet på å beskyte murens nordre og østre
side. I slottets nordre fløy, lå kjøkkenavdelin
gen. Her vil en legge merke til en rekke hvelve
de kjellere. Foran det midterste av kanonhvel
vene i denne fløy, er det en 10 meter dyp brønn.
Under det store rom som støter opp til borg
porten, er der to hvel'vede kjellere, og fra det
nordligste av disse rom, kommer en inn i et lite
fangehull, uten noen som ihelst lysåipning. Her
mener en det var at Nils Lykke fant sin død.

A. S.

gifte seg om ikke så lenge, og jeg ville svært
gjerne komme hjem til bryllupet. Men nei 
snart fi'kk vi beskjed om at vi først skulle til
Rotterdam, hvor båten s'kulle på dokk, og der
ville vi bli liggende i ca. en måned.

Vi kom til Rotterdam 10. mai. Der fikk vi
mange morsomme opplevelser, og dette landet
likte jeg best etter Australia. Vi var i sjø
mannskirken om kveldene, hvor vi fikk kaffe og
kaker. Der skrev vi også brev, gikk på kino og
tok bussturer. Vi hadde også fotballkamper mot
andre skipslag. - 17. mai hadde vi fri. Da
kjørte vi med buss ut Ul en restaurant og spiste
middag med en del norske sjøfol1k og folk som
bodde der. Etter maten stilte vi oss opp utenfor
restauranten og gikk i tog til idrettsbanen som
tilhører den norske legasjon, med musikk-,korps



i spissen. Der hadde vi forskjellige konkurran
ser, leker og annen moro. Jeg deltok i et løp,
og ble nr. 3 etter å ha ledet halvveis fra mål.
- Om kvelden var det fest i kirken, sang og
musikk. Det var også premieutdeling, og jeg
fikk et vakkert souvenir som minne om Holland
i premie for løpet. Så hadde vi igjen noen kon
kurranser. Vårt skipslag vant gjettekonkurran
sen. Til slutt leste presten opp et telegram som
var sendt H. M. Kongen, og samværet og festen
sluttet med «Ja, vi elsker».

Jeg fikk brev hjemmefra, og de spurte om
jeg kom hjem til bryllupet. Jeg tok da en tur
opp til skipperen, og snakket med ham. Tenkte
å mønstre av og fly hjem, for mange av de an
dre hadde fått lov. Men skipperen mente at vi
ville være hjemme tidsnok. Jeg gikk ut fra at
han hadde greie på det, og slo meg derfor til ro.
Jeg tok ut noen av pengene jeg hadde til gode,
og så gikk jeg omkring i byen og kjøpte litt av
hvert. Men så gikk det allikevel ikke bedre enn
at vi ble liggende for lenge i byen til at jeg
kunne rekke hjem til min søsters bryllup. Først
på bryllupsdagen, 16. juni, gikk båten fra Rot
terdam. Og tidlig om morgenen 20. juni våknet
jeg mens båten stevnet innover Oslofjorden. I
en fart fi,kk jeg på meg klærne og sprang ut. En
stund etter la vi til ved Pipervika, tollerne kom
ombord og undersøkte bagasjen vår og skrev
opp alt som det skulle betales toll for. Blant
mannskapet var det bare blide ansikter å se. Vi
var jo hjemme i Norge igjen alle sammen om
trent. Men vi fikk ikke gå i land før det var
ordnet med avmønstringspapirene og tollen. Jeg
slapp helskinnet gjennom det hele og fikk fatt
på drosje. Så sa jeg farvel til kameratene på
båten og dro opp til noen kjente i byen.

Det ble et gledelig gjensyn med familien da
jeg 'kom til Bergen noen dager senere, etter å
ha vært borte i nærmere 11 måneder. Turen
hadde vært rik på opplevelser, jeg hadde sett
andre skjønne land, andre menneskeraser og an
nen natur, og jeg hadde levd et helt uvant liv i
nær et år. Hele turen står nå etterpå for meg
som et eventyr, og jeg vil anbefale aUe som har
anledning til det å ta en tur til sjøs.

På siste del av reisen, skrev jeg et dikt om
turen:

Tiden går - tankene følger
ferden, som snart er forbi:
turen over de fjerne, bLåe bølger,
med «Trianon», i måneder ti.

Først til Sverige, på Gøteborgs havn,
og så til Hamburg - det kjente na'Vll.
Derfra til Antwerpen, og videre vi drar,
snart ihit, snart dit, og tilslutt Dakar.

Her ble vi for bunkring en stund -
og så over til Melobourne, via Cape Town,
til Sydney, den store byen med palmelund,
og videre oppover, til Bowen, Port Kembla

og Cairns.

Og så tilbake til Sydney igjen
for å dra derfra til Amerika, min venn.
Langs den berømte Stillehavskysten,

med de berømte øer 
det vakreste på alle sjøer.

Til Panamakanalen og oppover den
til Christobal, hvor vi kom på kvelden sen,
og deretter direkte til Boston i Amerika,
til frihetens land - hurra!

Og så til Tarafia-Pastelill og Nuevitas,
som ligger gjemt i selve Cuba,
hvor der er piker sjømannen ofte vil ha
og som han i tankene ofte tilba.

Og så over til THbury og London by,
som ofte blir rost høyt i sky,
og derfra til Rotterdam, den vakre by,
hvor jeg følte meg i hjemlig ly.

Og så hjem att Ul Oslo, i Norges land,
som ligger der innenfor den skjønne strand.
Og så til Bergen - min egen by -
som ligger gjemt i sju fjellers ly.

Karl-Gunnar Bjørnsen

Rettelse

Ludvig Midtbø} som vi brakte en omtale av i
forrige nr., gjør oppmerksom på at han ikke
mistet hørselen da han var 11 år. Han mistet
hørselen 10 måneder gammel! - Videre var det
i'kke hans bror som dro til Amerika, det var
hans fetter, den kjente flyveren Thor Solberg.

I omtalen av fru Rikka Samuelsen i nr. 10,
sto der: «Fru Samuelsen er en blir og koselig
dame - -». Det skulle selvfølgelig stått:
«- - er en blid og koselig dame».

Så håper vi fru Samuelsen er like blid.
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Tegnforklaring
til felles nordisk tegnspråk nr. 4

Denne gang gjelder tegnene hovedsakelig for
skjellige stillinger. Tegnspråkkomiteen har
selvsagt i slike tilfelle funnet det mest praktisk
å velge tegn for de forskjellige stillinger som
kan fovklare seg selv mest mulig. En maler hol
der for det meste på med å male, og denor er
det helt naturlig at maleryrketbetegnes ved til
synelatende å ta noen malerstrøk, osv. De fleste
tegnene denne gang, 'kan slett ikke diskuteres,
da de vel må sies å ha gitt seg selv.

Fager nærmest nøYSiktig det samme som
håndverk (s'ammenlign fagmann). Tegnet skal
sannsynligvis uttrykke «det en vanligvis bruker
hendene ti!», altså det viktigste arbeid ihendene
har - levebrødet.

Ingeniør, konstruktør; en stilling som har
mest med tegning å gjøre, men faget skiller seg
fra tegning ~d at alt her er så meget mer skje
matisk og regelbundet. En betegner derfor faget
best ved likesom å trekke en sirkel'bue.

Arkitekt; en holder 'seg mest til linjer og stil.
Tekniker; (små lette slag) en som må være

netthendt.
Tegner; (en later som om en tegner noe i

h'ånden) .
Litograf; grovere tegning (en tegner, grave

rer,på sten).
Gravør; faget er nær ,beslektet med Utogra

fien. I begge tilfelle er det tale om skriving,
tegning, på hardt materiale.

Billedskjærer; det samme som treskjærer.
(En likesom skjærer i tremateriale.)

Maler; strøk opp og ned med malerkosten.
Kunstmaler; finere maling (kunstnerisk

strøk) .
Kunst; noe som går ut av 'hodet, 'fantasien.
Male; (korn) kornet ,blir gnidd, knust.
Fabrikk; produksjon hovedsa:kelig 'Ved hjelp

av maskiner (tannhjul som griper inn i hver
andre).

Sand; (sandkorn som Iikesdm siler ut mel
lom fingrene).

Salt; (tar salt på 'kn'ivspissen og strør det
ved lette slag på hånden som ,holder kni'ven).

Pepper; en strør pepper, og så får en trang
til å nyse, eller en «brenner» 'Seg 'på leppene.

Sukker; en lar sukkeret sile ut mellom fing
rene, ved å ryste hånden.

Lege; føIing på pulsen.
Ryk; pulsen er i uorden.

Tannlege; tennenes lege (+ 18 'betyr at tegn
nr. 18 (lege) skal tilføyes.

Plombere; det fryktede tannlege-'boret i akti
vitet.

Sykepleierske; Røde Kors-søster (kors på
armen).

Politi; en blir grepet i jakkeoppslaget, an
holdt.

Detektiv; en likesom viser pol'itiskiltet som
detektilvene har 'innsydd i jwkken.

Vever; en vever.

Selv om en kan synes at de vedtatte tegn i og
for seg ,kan være 'bra, ja utmerkete i enkelte til
felle, er det ikke meget som tyder på at Norges
døve anstrenger seg for lå ta etter dem og bruke
dem til daglig. Riktignok er det ikke hittil blitt
offentliggjort så mange av de vedtatte tegn,
men undertegnete har enda ikke truffet noen
som ,behersker tegnspråket som er gått over til
å bruke de nye former 'som hittil er offentlig
gjort, med unntakelse av Norges to represen
tanter i 'kom'iteen. - Vel, vi får vente og se!
Muligens 'har tegnene funnet ,bedre grobunn i de
andre nordiske landene.

Red.

Hallo foreningssekretærer!

I månedene framover vil dere av og til få til
sendt spørsmål fra den nye åI'lboks redaktører.
Disse spørsmål er· det meget viktig å få svar på
fordi det er svarene fra dere som for en stor del
skal danne grunnlaget for 'boken. Vi ber dere
derfor om å gå meget sSimvittighetsfullt gjen
nom de papirer vi sender til dere, og besvare
dem så fort som det overhodet er mulig. Husk
at 'hvis årboken kommer til å mangle stoff om
din forening, 'så er det:f ordi du har glemt å
sende oss de nødvendi'ge opplysninger. Vær der
for våken når spørreskjemaene kommer fra oss,
og gi oss rSipportene så snart råd er.

Årbokens redaktører.

Innherad Døveforening

avholder 30 års jubileumsfest på Verdal hotell
lørdag 5. januar ,kl. 19 (7). Fes1Jmiddag, kaffe,
foredrag, 'lek m. m. Tilr~isende kan bo på
samme hotell som festen avholdes.

Innmeldelse til formann Arne Søra'ker, Rong
lan st., innen 15. desember.
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FRA LANDSFORBUNDET
Forbundsstyret

har hatt møte i Oslo 4. november. Det var full
taUig frammøte, nemlig Nils Gjerstad (for
mann), Finn Johansen, Anders N. Haukedalen,
Olaf Foss, Harald Størkersen, Torkel Eikjeland
og Albert Breiteig.

Det ble behandlet i alt 27 større og mindre
saker, hvorav vi her skal nevne de viktigste:

Landsmøtet 1953
Etter in:n.hentede uttalelser fra foreningene,

ble det besluttet å la foreningene i Nord-Norge
OiVerta arrangementet i fellesskap. Møtet ble
lagt til Bodø. Det er første gang i forbundets
historie at et landsmøte ,blir lagt nord for
Trondheim.

Fru Angell-Petersens legat
Av de ledige porsjoner fra de senere år, be

sluttet man å utdele stipendium til følgende to
døve:

Yngvar Andresen, Halden, til fullføring av
artium, kr. 400.-.

Ola Svare, Bergen, til typografutdannelse,
kr. 400.-.

En søknad Ible ikke innvilget på grunn av
mangelfulle opplysninger.

Arbok for Norges døve
Man besluttet 'å utgi sådan årbok for første

gang sommeren 1952. Albert Breiteig og Thor
bjørn Sander ble anmodet om å overta redak
sjonen.

Sommerleirer 1952
Etter den dundrende su1kesss som leirene ble i

1951, besluttet man å søke dem gjennomført i
1952 også.

Hederstegn for Norges døve
Som bekjent nedsatte forbundsstyret høsten

1951 en komite på tre medlemmer, som skulle
utarbeide forslag til hederstegn. Komiteen, som
har 'bestått av Helmer Moe, Lunde Johansen og
Harald Størkersen (alle Trondheim), framla
resultatet av forberedelsene til forbundsstyre
møtet. Etter en del mindre redaksjonelle end
ringer, ble forslaget vedtatt i hovedtrekkene,
og Norske Døves Landsforbund har hermed
fått sitt hederstegn. Det skal utdeles i tre gra
der, nemlig: bronse, sølv og gull. IStatutter for
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merket vil bli bekjentgjort i et senere nummer
av ,bladet.

Som innstillende komite for hederstegnet
valgtes: Helmer Moe (formann), Lunde Johan
sen og Harald Størkersen. Komiteen fungerer
inntil landsmøtet 1953.

På møtet ble det framholdt at de tre medlem
mer av :komiteen hadde gjort et meget godt
arbeide med forslag til statutter, samt til mer
kets utseende.

Innsamlingsaksjon
Man besluttet å 8!vvikle en innsamlingsaksjon

pr. brev blant en r~kke norske menn og kvinner
i de to måneder som er igjen til jul.

Landslotteri 1952
Det tidligere planlagte landslotteri beslutte

des avviklet i 1952. Ar'beidsutvalget får i opp
gave å forberede lotteriet.

Disse to aksjoner skal være til inntekt for
innkjøp av et «settlement» for døve, et sted som
kan tjene som sentrum for Landsforbundets
mangeartede virksomhet. I en artikkel ~enere i
bladet skal det redegjøres for disse planer.

Filmframvisere
Man besluttet å gå til innkjøp av to film

framvisere, KZ 16 m/m for stumfilm, i tiUegg
til de to som forbundet disponerer fra før. Disse
to tidligere er som bekjent plasert i Drammen
og Stavanger. De to nye vil bli plasert i Trond
heim og Bergen. I alt eier a:1tså fOr'bundet på
denne måte 4 framvisere til en innkjøpsverdi av
kr. 6500.-. Disse midler er tatt fra gaven fra
«Hjelpestikker» .

Hilsen fra Amerika
Arnfinn Matre, den seilende magiker, osv.,

har sendt oss en hilsen som han ber oss bringe
'Videre til leserne. Den bereiste magilker, trylle
kunstner og skredder ihar nettopp vært på en ny
reise, denne gang til det fjerne østen, bl. a. Ja
pan og FiIippinene, og han har opplevd meget
nytt, f. eks. smilende og høflige japanerinner
og uhyggelige eventyr i havnestrøket i Manila.
Vi 'husker hvor morsomt, spennende og interes
sant han tidligere har fortalt, og nå har han
lovet å skrive om turen til østen, så leserne har
noe å glede seg til. .



Lysning
Det lyses til ekteskap for skredder Thoralf

Tallaksen og Bertha Karoline (Betty) Rasmus
sen) 'begge Stavanger.

Vielsen foregår i De døves kirke, Stavanger,
1. desember kl. 17.30.

Brudeparets adr: Haukeligt. 45.

Ekteskap
er inngått mellom frk. Marit Johansen og hr.
Per Merlie) begge Oslo.
er inngått mellom frk. Gjertrud Sæter) Molde,
nå Sverige, og hr. Gunnar Harald Karlander)
Borås, Sverige.

er inngått i Oslo 27. oktdber mellom Britha
Marie Stubberud) Oslo, og Arne Karlsen) Pors
grunn.

Bryllup
feires lørdag 15. desember av frk. Kirsten Mar
tinussen) Oslo, og hr. Harald Størkersen) Trond
heim. Adr. for dagen: Erik Jarlsgt. 2, Trond
heim.

feires lørda;g 15. desember av syerske Marie
Rambjørg og 'skredder Karsten Samuelsen)
begge Stavanger.

Brudeparets adr.: Friggsgt. 10, Sta'Vanger.

60 år
Olaf Foss) Rusåga i Saltdal, fylte 4. novem

ber 60 år.
Han er født i Romsdal, men har siden 1912

arbeidet på jernbaneanlegg, først på Rauma
banen, og fra 1926 ved Nordlandsbanen.

Olaf Foss er en alV de mest aktive innen døve
azjbeidet her nord. Fra Helgeland Døveforenings
start i 1935, har han stått som foreningens kas
serer. Han er også styremedlem i Norske Døves
Landsforbund, Olaf Foss har i flere år arbeidet
med planer om feriehjem for Helgeland Døve
forening. Tomt og materialer er i orden, men
byggeløyve mangler enda.

En som arbeider ved jernbanen, har aldri fast
bopel, så familien har stadig vært på flyttefot
'lenger og lenger nordover. For tiden bor han på
Rusåga i Saltdal.

Helgeland Døveforening gratulerer med 60

års dagen og ønsker han må virke i mange år
innen foreningen.

Foreningsmedlem.

60 år
Karen Alfredsen) Horten, fylte 60 år 17.

november. Hun er utgått fra Gløshaugen Døve
skole.

iD år

Thorbjørn Goffeng-Nielsen fyller 70 år 5.
januar.

iD år
Fru Ovidia Sviggum) Holmensgt. 4, Dram

men, fyller 3. desember 70 år. Fru Sviggum er
tross sin pene alder sprek som en ungdom, og
har i de siste år hatt den krevende jobb å være
kjøkkensjef på Dra;mmen og Omegns Døvefor
enings feriehjem! Det arbeid hun har gjort der
ute på feriehjemmet, står det respekt av, og
ingen ungdom kunne ha gjort det bedre! - Så
vel fru Sviggum som hennes mann er aktive og
interesserte medlemmer av sin forening, og de
forsømmer aldri å være til stede ved forenings
rnøtene.

Når fru Sviggum 3. desember feirer sin 70
års dag, slutter vi oss til gratulantenes rekker
og ønsker 'hjertelig til lykke med dagen, med de
beste ønsker for årene framover.

Fi-Jo.

t
Torsdag 18. oktober døde Ole Valle) Not

odden, plutselig av sukkerslag. Han hadde i
lang tid lidd av sukkersyke, og de to siste dager
før han døde var han uten bevissthet. Han døde
på besøk hos noen av sine venner under en kor
tere ferie.

Valles død kom brått på oss aUe sammen.
Han var med på høstfesten for døve i Pors
grunn lørdag 13. oktober, og vi la jo merke til
at han ikke var så rask lenger, men at døden
skulle innhente ham straks etter, hadde vi dog
ikke trodd.

Valle var skomaker, utgått fra Hamar døve
skole. For et par år siden giftet han seg med
Ingeborg Odden fra Notodden, og hennes tap
vil sikkert føles stort.

Olaffen.

Døves Sjakklubb, Trondheim, har nettopp
mistet et av sine trofaste medlemmer, Martin
Iversen. Han døde 16. november, og ble kremert
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onsda-g 21. november. Iversen ble 74% år ga-m
mel. - Det ,ble nedlagt krans på ,båren fra De
Døve's Sjakklubb, med takk for godt og trofast
medlemskap i en årrekke, og med et 'Siste farvel.

Med. Iversen har Døves 'SjakklulJb mi'stet det
andre trofaste medlem på kort tid, idet et annet
aktet medlem, Anton Taarstad, kort tid i for
veien V'aJr 'gått bort.

Døves Sjakklubb føler stort savn etter de to
bortgåtte medlemmer, og det vil ikke bli lett å
erstatte det følelige tap.

Arild M08let~ formann.

Tidligere døveprest i Stavanger i mange år,
M. A. Brekke~ er avgått ved døden.

Landsmøtet 1953
ble i forbundsstyremøtet den 4. november be
sluttet lagt til Bodø. En rundspørring i !forenin
gene brakte som resultat at simpelthen alle
ønsket at landsmøtet denne gang skulle legges
til Nord-Norge, siden denne landsdelen ønsket
det. Det er ennå lenge llgjen, men siden det er
så meget som skal tilrettelegges med henblikk
på den lange reisen, 'ber vi alle fra Sør-Norge,
som tenker på å delta, om å planlegge turen
allerede nå. I et av de nærmeste numre av Tegn
og Tale skal vi bekjentgjøre nærmere tidspunkt
for landsmøtet, og deretter må dere prøve å
planlegge iferienslik 'at den faller på samme tid
som møtet. Vi kan fortelle at vi avbeider med
planene for en båtreise oppover kysten fra
Stavanger av. Vi håper å Tå fatt på en båt som
kan ta over 100 personer, aUk at det kan bli en
fin tidagerstur for dem 'Som tar båtveien opp
over. Det er da meningen at disse deltakerne
kan bo ombord i båten under selve landsmøtet i
Bodø.

Foreningene i Nord-Norge h'ar nedsatt en
komite som fra nå av vil ta h'ånd om alle detal
jer i det foI'beredendeSivbeidet. Vi ønsker lykke
til med strevet, og ,begynner å glede oss til
Nord-Norges-reisen.

Den 7. Nordiske Døvekongre88
skal, som dere har lest før, holdes i Oslo i må
nedsskiftet juli/august 1952, med Norske Døves
Landsforbund som arrangør.

I lengre tid har nå den nedsatte arrange
ments'komite (Oslomedlemmer, med Melgaard
og Skollerud i spissen) holdt på med det forbe
redende arbeide. Komiteer er nedsatt for både
det ene og det 'andre og forbundsstyret har et
levende inntrykk av at det arbeides godt der i
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'gården. I numrene !framover SiV Tegn og Tale
vil kongre'ssens pressesjef, pastor Ragnvald
Hammer, holde ,bladets lesere underrettet om
hvorledes forberedelsene skrider fram. Dere har
noe å glede dere til, og 'vi anbefaler dere å følge
godt med.

Lars A. Havstads Minnefond
Siste avregning var av 1/10 og viste sluttsum

kr. 1492.50. 'Senere er 'kommet inn:
2/10 Anne-Lise Haa'land :kr. 10.-

14/10 Lars Dymbe ............................« 3.-
26/10 På liste fra Trondheims off.

skole for døve « 85.-
29/10 På liste i De Døves Forening,

Trondheim « 83.-

Spesifikasjon for skolen: T. Beyer og O. Ber
theussen, hver kr. 5, J. Langfjæran og frue kr.
4, K. Sletvold, M. Sundsbø, T. Skjølberg, Aase
Brekke, A. Stef.fensen, Kaare Oxaas, Olav
Sønnu, Marius Lund, Magda Stein, K. Andersen
hver kr. 3. H. Berg :kr. 2.50, K. Skjærseth, T.
Simonsen, Aasta Meland, fru B-A., fru Digre,
H. Hansen, Olaug Bo~sø, Anna Bakkeli, Anne
Osen, Inga Stentrø, Anne Halvorsen, S. Dahle,
C. Iversen, Eva Hauge, 'Camilla Ebbesen, Mari
anne Asberg, O. Sæther, K. Botten hver kr. 2.
Astrid Sandvi'k kr. 1.'50, Reidun Storvik kr. 1.

'Spesifikasjon for foreningen: Hamld Stør
'kersen, Helmer Moe, Trygve Veddeng og frue,
pastor Lars Stokke, !hver kr. 10, H. Greftegreff,
Arild Moslet, «Ajk», Lunde Johansen og frue,
J. Fuglstad, hver kr. 5, Adolf Hansen, Gunhild
Skaaren, hver 'kr. 3.50, Fredrik Henriksen
m/ fllue, Alif Almås, hver !kr. 2, Christian Carl
sen kr. 1, E. Myrvang, K. Kristiansen, hver
kr. 3.

Hjertelig takk til alle !bidragsytere. På bank
boken innestår nå kr. 1673.50. Det er ri'kUgnok
meget langt igjen enda til 20 000, men det går
da jevnt framover og 'kanskje kan det med tiden
gå hurtigere hvis vi kan få vakt interessen for
Havstads livsgjerning også 'blant hørende hvis
virksomhet han så varmt søkte å f.remme. Fore
løpig har vi bare henvendt oss til de døve og
deres nærmeste venner.

Oslo, 1/11, 1951.
Henning Dahl.

Pr. 1. nove~ber var ,kommet inn <kr. 1673.50.
Senere er mottatt:
6/11 Mildrid Munkelien, Nordsinni 'kr. 5.-

10/11 J. Fleischer, Ljan ....................« 25.-



13/11 På liste i Drammen og Omegns
Døveforening (,foreløpig) ....« 60.

14/11 Skien og Telema,rk Døvefor-
ening, avsluttet liste ............« 40.

16/11 De Døves Forening, Oslo, på
liste og i bøsse videre « 107.28

På bankboken innestår pr. 17/11 kr. 1910.78.
Spesifikasjon for Skien og Telemark: Olav

Haug kr. 10.-, Thorsten Tellefsen, Hjørdis
Smukkestad, Kristian Skifjeld, Trygve Hansen,
Ernst Rolf Dahl, hver kr. 5, Margit Hassel kr.
3, Randi Clasen kr. 2, (Øistein Ording har tidli
gere gitt ,kr. 50).

Spesifi'kasjon for Oslo: Andreas Ermesjø og
Bernt Kjølleberg, hver kr. 10, Sigv. Voll, Sten
'klopp og frue, Ole Sunde, Sveinung Tinnes,
Arne Hansen jun., J. Jacdbsen, Alf Olsen, Kåre
Arnesen og frue, Arne Hansen, R. M. Saltnes,
Per Merlie, Arne Pettersen, Einar M~hlum, Olaf
Skogl·und, Gunvor Ruud, hver kr. 5, samt på
bøsse kr. 12.28 (tidligere er avregnet på denne
liste kr. 50, og den fortsetter).

For Drammen er spesifikasjon ikke inngått
enda. Listen fortsetter.

I Oslo hadde vi en liten «Havstadaften» fre
dag 16. novbr. i anledning av at det var forenin
gens stiftelsesdag den 17. og undertegnede for
talte litt om foreningens stiftelse i 1878 og de
fovberedende arbeider ved Havstad og Asche
houg i årene forut. Det som ble fortalt var hen
tet fra Havstads etterlatte manuskripter. Blant
disse er også manuskriptet til en avisartikkel
hvori han oppfordrer til dannelse av et »Fond
til unge døves utdannelse» og dette gjaldt nett
opp deres utdannelse i intellektuell retning,
fordi det allerede fantes fonds til deres utdan
nelse håndverksmessig. Et slikt fond som det
Havstad den gang tenkte på er det nettopp
som senere ved fru Braae-Johannessens initia
tiv er virkeliggjort i «Utdannelsesfondet for
Unge Døve og Tunghørte». Men vi har ønsket å
'knytte Lars Havstads navn til et fond som spe
sielt skal minnes ham og administreres av de
døve selv til fordel for en eller flere unge døve
som ønsker å følge hans eksempel. Derfor bør
det knyttes til Norske Døves Landsforbund som
er blitt hva De Døves Forening i Oslo (som fra
først av het «De norske døvstummes forening»)
var ment å skulle bli, nemlig en organisasjon av
og for de døve i hele Noroges land. Må derfor
om mulig alle døve i Norge gi sin skjerv til dette
minnefond. Ved å samle 'på ,bøsser i de forskjel
lige foreninger og skoler kan alle få være med,
og de som ønsker det og ikke har gjort det enda

kan tegne seg på de oversendte lister. Det var
på den nevnte Havstadaften 'i Oslo døveforening
at det kom inn kr. 107.28. Havstad ville ha tak
ket fru Braae-Johannessen varmt for hennes
initiativ, og vi gjør det også, og det i'k,ke mindre
fordi vi danner et fond til minne om iham ved
siden av Utdannelsesfondet.

Oslo, 17/11 1951.
Henning Dahl.

? !
Tegn og Tales spørrespalte

Dersom det er så at Tegn og Ta:le skal starte
spør,respalte, vil jeg gjerne ha svar på følgende
spørsmål gjennom bladet:

1. Hvilket år kom Tegn og Tales første num
mer ut?

2. Hvem var bladets første redaktør?
3. Er det bestemt noe om opprettelse av en

minnedag til ære for stifteren 'av den første
døveskole i landet, hr. Andreas Møller, i Hkhet
med den minnedagen de har i Amerika?

«Laffen»

Svar:
1. Tegn og Tales første nummer utkom i

1920. Første nummer var et prøvenummer som
kom ut 24. juni. Nr. 2, som var det første som
bar navnet Tegn og Tale, utkom i oktober
samme år.

2. Bladets første redaktør var døvelærer Johs.
Berge, som også var formann i Norske Døves
Landsforbund.

3. Det er ikke bestemt noe om opprettelse av
minnedag, men ved forespørsel hos Landsfor
bundet, svarer sekretæren at det ikke kan bli
aktuelt med en offisiell minnedag på samme
måte som de har i Amerika. Derimot kan det bli
tale om at landets døve hvert år kan feire min
net om opprettelsen av den første døveskole i
landet, på en bestemt dag, f. eks. ved tilstelnin
ger i døveforeningene. For øvrig har ikke saken
vært til oohandling i forbundsstyret. Det er
visstnok heller ikke innkommet noe sådant for
slag til behandling.

Red.

Med Gjerstad til Rom
I neste nr., altså nr. 1 1952, begynner Lands

forbundets formann sin reiseskildring fra turen
til verdenskongressen for døve i Rom, og vi s,kal
altså da oppleve i Tegn og Tale hva Gjerstad
opplevde på turen.
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Jule
IHIIIILSlENlEl~

Inga Garnes
Torbjørg Larsen
Margit Strømsheim
J eanne Nygård
Per VIvestad, Tresfjord

Nå sitter jeg alene og tenker på alle døve og
hørende venner, og jeg ønsker dem alle julefred
og et velsignet nyttår.

Helsing fru Thora Tellefsen) Kragerø.

Kari Tjønneland
Kari Os
Jorunn Bjerke
Klara Stava
Haldis Albrigtsen
Torunn Thorsen
Berit Grimstad
Kurt Aanestad
Gunhild Svendsen
Oddny Eidissen
Astrid og

Harry Rasmussen

Vestfold Døveforening
ønsker sine medlemmer og bekjente en riktig
god jul og godt nyttår.

En hjertelig hilsen
fra misjonsprest Borgenvik og frue og de fjor
ten elevene ved døveskolen her på Loharano, til
alle våre døve venner i Norge, særlig alle ele
vene ved de forskjellige skolene, med takk for
den store hjelpen de har ydet for arbeidet her
ute.

•
Tider skal komme, tider skal henrulle,
slekt skal følge slekters gang.
Aldri forstummer tonen fra himlen,
i sjelens glade pilgrimssang !

Vi ønsker alle en gledelig jul!
Magda og Ingebjørg Hansen

Håkon Jensen Olivia H. Olsen
Mathilde og Marit Herland

Fritjof Svendsen Eva Herland
Elsa og Ole Lysnes Arne Herland
Astrid og Adolf Pedersen

Olav Sørensen Asbjørn Jacobsen
Thora Andersen Henning Irgens

•
Til aUe som har vært mine elever, og til andre

døve venner, sender jeg min hilsen med ønske
om en glad jul og et godt nytt år. «Den største
glede vi kan ha, er den å gjøre andre glad.»

P. Anderson.
•

Gledelig jul 1951 og godt nyttår 1952!
Kari og J. Rauno) Lærdal.

Gledelig jul og godt nyttår!
Hilsen Peder Skaugset) Eidså.

Gledelig jul og godt nyttår ønsker jeg alle
venner og kjente.

Albert Holand) Gamlehjemmet, Bodø.

Alesund
Vi sender vår aller beste hilsen med ønske om
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alt godt i julen og det nye år 1952. Takk for det
gamle!
Margit og

Ole Solsletten
Andreas Ulstein
Gerhard Goksøyr
Einar Djupvik

Skien & Telemark Døveforening
En god og hyggelig jul, og et enda bedre nytt

år ønskes alle venner og kjente av:
Adolfine og Gunda og Ernst Dahl

Henry Wetiesen Edith og Helge Larsen
Marie og Britha Marie og

Thorstein Tellefsen Arne Karlsen
Marie og Olaf Hassel Ruth og Olav Haug
Ida og Arve Eri,ksen Randi Clasen
Inga og Øistein Ording

Karsten Thovsen Jakob Bernhardsen
Ingrid og Kristian Skifjeld

Fritz Andersen Trygve Hansen
Hjørdis og Fru Helga Skifjeld

Hans Smukkestad

Stavanger
De beste jule- og nyttårsønsker sender vi

venner og kjente.
Karsten Holmen
Martin Holmen
Ingvald Sinnes
Lilly og Håkon Hoff
A. E. Carlsen
Hjørdis og

Sverre Erikson
Elisabeth og

Einar Gjesteland
Kristiane og

Torjus Ropeid
Kristian Hetland



Innherad Døveforening

Karoline Marie Engen, Lunner st.

God jul og et riktig godt nyttår ønskes alle
medlemmer av

Mitt beste ønske om en god jul og et velsignet
godt nytt år til alle døve og døves trofaste
venner.

Bergen
Bergens Døveforening sender de beste jule

og nyttårsønsker til venner og kjente.
Kari Rendedal Helge Kjølleberg
Laura Hagen Edmund Kristiansen
Bertha og Karl-Gunnar Bjørnsen

Kristoffer Einarsen Olav Vik
Emma Grepstad Martha Bjørnsen
Ri'kka og Arnodd Førde

Sivert Samuelsen Harry Stene
Marie Frammersvik John Wiesener
Rolf Mjå:seth Hans Lie
Klaus Rasmussen Endre Grytnes
Ansgar Breiteig Gudrun og Olaf Olsen
Gunvald Baade Otto Hjertaker
Annlaug Kvarme Sverre Bjørø
Anfred Sunnarvik Molly Taule
Martha Refsdal Ddd Birkeland
Liv og Eilif Ohna [nga Sikko
Dagny og Harald NesseInger 0vreeide
Sigurd Hardeland Klara Mjelde
Birgitte og Anne Grimstad

Sverre Grebstad Kjellaug Rønnestad
Ola Svare Borghild og
Norvald Eikenes Andor Arnesen
Mathilde og Margit og

Gudmund Strømme Harald Hartveit
Petter Rønnestad Lars Johannessen
Ingeborg og EmHie og

Hå!kon Skare Arne Iversen
Lars 'Strand Johannes S'kodven
A1ine Harjo Hara1d Storedale
Astrid Sjursæther Arne Olsen
Skjalg Iversen Aslaug Lyngsnes
Einar Koppen Martha Gjerstad
Erling Eriksen Rakel og Johannes
Gunvor Hoff Samuelsen

Til forbundsstyremedlemmene og idretts
lagene sender vi ønsket om en riktig god jul
1951 og et godt, framgangsrikt idrettsår 1952.

Norges Døves Idrettsforbund
Hj. C. Lindgaard Alf Olsen Leif Johnsen

sekr. form. kass.

Gledelig jul og godt nytt år!
ønskes av

Drammen og Omegns Døveforening
Margit og Sverre JO'hansen

Finn Johansen Reidar Jensen
Ovidia og Arne Holmgren

Erik Sviggum' Anna Nyork
Gunvor og Inger-Lise Herlofsen

Gunna Jakobsen Anne.JLise Haaland

Olena og
Bjarne Tobiassen

Magda og P. Gilsvik
Hilda og Sem Larsen
Beathe og

Magnus Teigen
Anna Rasmussen
Kad 0stebø
Solveig 0stebø
Olav Jacobsen
Martha 0stebø
Bjarne Eriksen
Hans Skurve
Ivar Bjørheim
Martha Bjøvheim
Kari Bjørheim
Tore Skjørestad
Einar J dhannessen
Jørgen Klovning
Klara Bjergsted
Reidar Einmo
Lillemor og

Tormod Ropeid

Fru Teoline Fredvik
Jakobine og

Hans Nilsen
Aud Pedersen
Lars Berge
Jonas Nygård
Arnulf Pedersen
J dhan Paulsen
Karl G. Børretsen
Knut Høgseth
Astrid Bratland
Marie Kallevi'g
Anna Eriksen
Egil Breiland
Sigfrid Røyseth
Bjørn Kommedal
Marie Rambjørg
Karsten Samuelsen
Ann-Margrethe Haug
GaJbriel Rafoss
Åse Hansen
Arne Simonsen
Harald Magnussen

Vi sender alle døve og Ihørende 'bekjents'kaper,
men først og fremst alle døveidrettslag og
aktive sportsfolk, våre beste ju1ehHsener, og
håper på framgang i det nye år.

Døves Idrettsklubb, Bel1gen.

Vi ønsker alle, både sjakkspillere og ikke
sjakkspillere, god jul og et nytt år som må
bringe sjakkspillerne framgang og gjøre resten
aiV folket til sjakkspillere.

Døves Sjakklubb, Bergen

Sjakklubber!

Samarbeidet !begynner å rbli bra, og det er
vårt håJp at 1952 vil 'bringe framgang for døve
sjakken. La det bli et år i samarbeidets og inn
satsviljens ånd!

Norske Døves Sjakkforbund
Eilif Ohna, for.m., Thorbjørn Sander, sekr.,

Martha Sander, kasserer.
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0810 Døves Skytterlag

God jul og et godt nyttår i fredens tegn 
uten krig.

Oslo Døves Filmklubb
ønsker alle filminteresserte god jul og godt
nytt filmår.

En god jul og et godt nytt år ønskes alle døve
venner fra

Oslo Døves Kvinneforening

Bergine Hanssen
Martin Hanssen
Kirsten og

Tomas Gundersen
Ruth og

Olaf Vollesfjord
Aslaug og

Sigurd Jacobsen
Johan Dyrstad

Fra Kristiansands Døveforening ønsker vi en
riktig god jul og et godt nyttår til alle Tegn og
Tale's lesere.
Mabel Birkenes
Alfhild Trætvik
Alf Zakkariassen
Else Due
Kåre Høgfeldt
Rolf Pedersen
Wendla Haugen
Arne Birkenes
I. Ingebretsen
Randi Steen

Axel Fleiscker.

Gledelig jul og godt nyttår, ønskes alle døve
venner og -bekjente.

som -består av to representanter fra hvert av
døveforbundene i Danmark, Finnland, Sverige
og Norge, skal 'ha møte i Ma:lmø til våren. Da
skal programmet for fOl'handlingsmøtene ved
den 7. nordiske døvekongress fastsettes, og en
rekke andre spørsmål står ellers for tur til å
-bli drøftet.

Bå samme tid og sted skal den nordiske tegn
språkkomite ha møte, der man skal vedta de
siste av de ca. 1000 tegn som skal med i den
første nordiske tegnspråkhåndbok. Komiteen
har satt alt inn på å ha sitt arbeide fullført til
kommende kongress.

Nordisk Samarbeidskomite

Gledelig jul og godt nyttår, ønskes av:

Henny og Andreas Einarsen, Bodø
Solveig Hansen, Bodø
Marie og Peder Sundbakk, Valnesfjord
Olaf Jakobsen, Valnesfjord
Hans E. SternIand, Valnesfjord

En 'god jul med kløver og et godt nyttår med
hjerter, ønskes alle av

Oslo Døves Bridgeklubb

En god jul ønskes alle venner og kjente.
Chr. Alfredsen

Bakkegt. 10, Horten

God jul og et velsignet nyttår ønsker vi alle
døve venner.

Beste helsing fra Ruth og Rasmus Rauset

Birgit Kallevig
Harriet Kristiansen
Katarine og

Hans Stokke
Martha og

Anton Hansen
Ragnar Woll

ArnJhild og
Sverre Klemmetsen

Ingrid og
Nils Frydenlund

Rolf Hansen og
Helene Seter

Ole Reinemo

Oslo
Gledelig jul og et godt nyttår ønskes alle fra

De Døves forening) Oslo
Lauritz Lorentzen Alfred JO'hansen

mf frue mf frue
Helge Martinsen Alf Melgaard

mf frue med forlovede
Ole Dalen mf frue Thoralf Strømme
Jan Stenklopp mf frue mf frue
Arnfinn Rafoss mf frueKåre Arnesen mf frue
Gunnar Iversen Olaf 'Skoglund mf frue

mf forlovede Eivind Hegstad mf frue
J ose! Hovden Thor Solberg

mf forlovede Hans Jensen
J 8!kob Maureniusson Else BråtJhen

mf frue Agot EIUngsgård
Age Pedersen mf frue Borg'hild Rognes
Arne Henriksen mf frueDagny Bjelland
Kristian Johansen Gustav Bråtihen

mf frue Bjørg Wroldsen
Rolf Nyberg mf frue Sven Bråthen
Per Merlie mf frue Jens Føreland
Peder 'Eidem Ellen Wroldsen

mf forlovede Margit Bølstad
Gunnar Løvskeid Erik Andresen

mf forlovede Nelly Borgersen
Jens Jakobsen mf fruelngeman 'Dhorsen
Kristian Rød mf frue Bernt Kjølleberg

Lilla og Henning Dahl

En god jul med pause og godt nyttår med
framgang, ønskes alle sportsinteresserte av

Oslo Døves Sportsklubb
Hj. C. Lindgaard Eivind Hegstad

Bernt Kjølleberg
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Råkost og idrettsmuligheter.
I juli/august-nummeret av dette 'blad, skrev

jeg om siviHsasjonssykdommer og råkosten som
det aller beste og bi11igste seIVihel'bredelsesmid
del. - En revolusjon i kostJholdet er begynt
med råkosten, og den vil nok bre seg utover i
alle siviliserte land som 'bølgeringer etter et
stenkast i vannet. En gang i framtiden, vil his
torilkerne framstille den finskJfødte svenske
ernæringsfysiolog Are Waerland som verdens
store 'helseapostel og befriende 'håp for milli
oner syke mennesker.

Menneskelegemet er som en meget vidunder
lig maskin, sier legene. Delvis uten vår kontroll
og vilje funksjonerer legemets organer døgnet
rundt. Av seg selv pumpes luften inn og ut av
lungene, og hjertet ibanker ustanselig enten vi
er våkne eller sover. I magen fordøyes maten
så en del av den går over i blodet og resten går
ut av tal'men. - Dette er bare noen få av de
mangf'Oldige eksempler av organismens vid
underlige funksjoner. Våre legemer er de stør
ste mesterverker som finnes, men vi mennesker
forstår ikke å stelle dem riktig. - De fleste
voksne mennesker kan sammenliknes med
tankeløse små,barn som skader eller ødelegger
verdifulle ting i hjemmet, f. eks. radioer, ur,
speil o. a. Nesten tankeløst vanskjøtter de fleste
mennesker sitt legeme, som i Bibelen 'kalles et
tempel. I selskaper fråtser vi i mat og drikker
for meget og for ofte f. eks. Da er det ikke
underlig at vi ofte føler oss mer eller mindre
uvel etterpå. Særlig uheldig for folkehelsen, er
det økende forbruk av tobakk og alkohol. Det
røkes dessv~rre så meget nå for tiden, at opp
hold på restauranter og li foreningslO'kaler blir
nesten uutholdelig, særHg for i'kke-røkere. To
,bakkrøkingen har svekkende virkning på hjerte
og nerver. En engelsk idretts-ekspert sier at
ikke-røkere har 3 ganger så store sjanser til å
seire i idrettskonkurranser som vanerøkere.
,Skøyteløperen Farstad la en gang skylden for
at rhan ikke tok et ventet verdensmesters'kap på
skøyter på at han hadde røkt før det avgjørende
10 OOO-meter-Iøpet. Olympiaseierherrene i ma-

raton, de seiersikre finnene Nurmi og Ritola, sa
for ca. 25 år siden at de drakk bare melk og
aldri nøt 'hverken alkO'hol eller tO'bakk. Ritola sa
at han først hadde røkt og nytt alkohol, men
han forsto snart at han ikkke 'kUnne 'bli noen
toppidrettsmann dersom han fortsatte å nyte de
svekkende midlene, og derfor sluttet han både
med 'alkoholen og toba:kken. Og da kom resul
tatene etter hvert.

De som spiser råkost daglig, vil etter hvert
miste lysten på tobakk og alkdhol.

Det er dessverre ikke alle idrettsutøvere
som er avholdende. Og enda færre er totalt av
holdende. Kunne alle disse slutte med nytelses
midlene, og begynne å spise råkost daglig, ville
de føle seg friskere og mere opplagt til neste
års idrettskonkurranser. Og de ville si'kkert for
bedre sine personlige resultater i flere øvelser.

En liten japansk 'løper vant maratonløpet ved
Olympiaden i Berlin 1936. Den engelske idretts
trener reiste da til Japan for å studere hemme
ligheten ved de japanske seire. Der så han at
treningsmetodene var de samme som i England,
men forskjellen var at japanerne spiste rå
grønnsaker. Dette er vel også forklaringen på
de amerikanske negres fenomenale prestasjoner
i sprintløp, sprang og 'boksing. Likeså er det vel
forklaringen på svenskenes styrke i nær sagt
alle øvelser.

Interesserte lesere, kan skaffe seg små bøker
om råkost og oppskrifter hos Allnordisk Folke
helse, Kronprinsensgt. 5, Oslo. Liknende bøker
kan antakelig også !fås 'hos følgende: I Bergen
hos dis'ponent Sigv. Fossmark, Nygårdsgt. 21
og hos kjøpmann E. L. Nistad, Kong Oscarsgt.
45. I Trondheim 'hos resepsjonssjef Harald Asp
'haug, Astoria Hotell, ~kjøpmennene I. K. Lykke,
Munkegt., R. Kjeldsberg A.s, Olav Trygvasons
gate og A. Bringedal, IGrkegt. 40. I Stavanger
hos fru Solveig Løland, Paulusveg 16 og i Tor
gets Kdlonial A.s. I Kristiansand 'hos kjøpmann
Arnt Senumstad. I Drammen hos kjøpmann
Erling Helgeland, baker Fr. Knudsen og H. A.
Hansen A.s, Engene 28. I Ålesund hos Knut
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han har jo framtiden foran seg. Han er enda
ikke mer enn 18 år. Jeg nøler ikke med åkarak
terisere Arnulf som det beste sprinteremne
innen døveidretten her til lands gjennom tidene.
Da jeg forleden spurte ham 'hvil'ke øvelser han
ville gå inn for, Ikom svaret uten nølen: 100 m,
200 m, 400 m og 110 m :hekk. Og da han har en
bror, som er en av Rogalands beste idretts
menn, vil han sikkert få mange gode råd av
denne. Så vi gleder oss til å se ham igjen på
banene neste år.

Arnulfs beste resultater for :året er: 100 m på
11;8,200 m på 25.0,400 m ·på '55.7,110 m hek'k
på 18.1, lengdesprang 6.08 m, diskos 31.15 m.
Han er nå anmeldt til kretsmesterskapet i 10
kamp, og det ska1 bli interessant å se hva han
kan utrette i sin første mangekamp.

Hvis alle døve 'hadde samme idrettsglede som
Arnulf, behøvde vi 'ikke engste oss for døve
idrettens utvi'kling. Men sl'ike karer lmm ,han
er dessverre meget sjeldne. Bergen ,har sin
Grytnes, Oslo sin Gjøen og nå ihar Stavanger
sin Arnulf. Disse tre vil borge for god døve
idrett i tiden framover, dersom de fortsetter
som de er 'begynt.

1.29.4
1.37.9

Herrer:

100 m fri: Helge Kjøl'leberg, Bergen
Bernt Kjølleberg, OsloArnulf Pedersen

Idrettsnytt fra Stavanger

Sellvik, ø. Strandgt. 24. I Molde hos kontorsjef
Jon Bjordal og handelsmann Nils Mittet. I Mo
i Rana hos Peder Stendal Mora og kjøpmann
Harald Ekker, Varehuset. P.å Herøya ihos kjøp
mann Henry M. Bakke og i Odda hos kjøpmann
John H. Kjellevolds Eftf.

Av Waerlands bøker er det vel best å 'begynne
med «Spis deg frisk» og «Waerland for nybe
gynnere» (matoppskrifter). Disse to bøker
koster tilsammen litt over 2 'kroner.

Olaf Hassel.

100 m bryst: H. Kjølleberg 1.44.2
B. Kjølleberg 2.37.9

Til representasjonsfondet

Alf Olsen, Oslo, har gitt et bidrag 'på kr. 25.-.

Leif Johnsen} kass.

Damer:

100 m fri: Gunvor Ruud, Oslo 1.59.4
100 m bryst: G. Ruud 2.00.4
100 m rygg: G. Ruud 2.33.0

Norges Døves Idrettsforbund
Styret

Etter Stavangers flotte innsats ved Døve
mesterskapet i Kristiansand, ser det ut til at det
er inntrådt en slags stagnasjon her. De fleste
later til å ville hvile lenge etter dysten~

En unntakelse er Arnulf Pedersen. Han del
tok i 'kretsmesterskapet for Rogaland i friidrett,
juniorklassen, og i de fire øvelser han deltok i,
klarte han å Ikomme til finalen. På 200 ID b'le
han nr. 3, og på 100 m nr. 4. 110 m hekk løp
han på 18.1 (ny klll'bbrekord). Han kunne muli
gens klart 1.-plassen på 100 m, men en dårlig
start ødela hans sjanser. På 110 m hekk, ledet
han til nest siste hekk. Da Kom han dessverre
ut av balanse. Det er ikke tvil om at han kan
,klare å presse tiden atskillig ned med mere
'hekketrening. Dette var 'hans annet løp på
distansen.

Ved et aftenstevne, arrangert av Skjalg
Viking, klarte Arnulf 100 m på 11.9 sek. Og

100 m rygg: H. Kjølleberg
B. Kjølleberg

1.29.0
1.45.3
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Beste norske resultater
i fri-idrett 1951

Herrer:

100 m:
Arnulf Pedersen, Stavanger 11.8
Endre Grytnes, Bergen 11.9
Ingvald Sinnes, Stavanger............ 12.3
Einar Koppen, Bergen 12.5
Gabriel Rafoss, Stavanger 12.5
Sigvart Darmstad, Oslo 12.7

200 m:
Arnulf Pedersen, Stavanger ........ 24.8
Ingvald Sinnes, Stavanger............ 26.0
Einar Koppen, Bergen 26.0
Reidar Einmo, Stavanger 27.0
Osvald Olsen, Bergen 27.2
Erling Eriksen, Bergen 27.4

400 m:
Endre Grytnes, Bergen 55.4
Arnulf Pedersen, Stavanger 55.7
Finn Gjøen, Oslo 55.8
G. Rafoss, Stavanger 55.9
E. Koppen, Bergen 57.3

800 m:
Per Sikko, Bergen 2.08.3
E. Grytnes, Bergen 2.08.8
O. Olsen, Bergen 2.13.0
G. Rafoss, Stavanger 2.16.0

1500 m:
F. Gjøen, OSlo 4.28.9
Kåre Smedsgaard, Oslo 4.28.9
P. Sikko, Bergen 4.37.7
O. Olsen, Bergen 4.45.0
Asbjørn Kjøsnes, Trondheim 4.51.1
A. Pedersen, Stavanger ....... 4.54.0

110 ID. hekkeløp
E. Grytnes, Bergen 17.7
A. Pedersen, Stavanger 18.1

Høyde:
E. Grytnes, Bergen 1.74
Gunnar Løvskeid, Oslo 1.65
A. Pedersen, Stavanger 1.60

Thor Harper, Bergen 1.55
Arvid Røstad, Trondheim 1.50
G. Rafoss, Stavanger 1.50

Lengde:
E. Grytnes, Bergen 6.38
A. Pedersen, Stavanger 6.08
G. Rafoss, Stavanger 5.75
Andreas Ermesjø, Oslo 5.58
Erling Eriksen, Bergen 5.32
T. Harper, Bergen 5.17

Stav:
E. Grytnes, Bergen 3.50
A. Pedersen, Stavanger 3.00

Tresteg:
E. Grytnes, Bergen 13.31
E. Koppen, Bergen 12.07

Kule:
E. Koppen, Bel'gen 11.20
Knut Smedsgaard, Oslo 10.77
G. Rafoss, Stavanger 10.58
E. Grytnes, Bergen 10.43
A. Pedersen, Stavanger 10.10
G. Løvskeid, Oslo 10.09

Diskos:
Knut Smedsgaard, Oslo 35.37
E. Grytnes, Bergen 33.90
P. Si'kko, Bergen 32.23
A. Pedersen, Stavanger 31.15
G. Løvskeid, Oslo .. 28.55
E. Koppen, Bergen 27.31

Spyd:
Knut Smedsgaard, Oslo 45.34
E. Grytnes, Bergen 41.56
P. Si'kko, Bergen 41.05
G. Løvskeid, Oslo 34.36
Peder N. Fuglem, Trondheim 34.08

lO-kamp:
E. Grytnes, Bergen 5267 pt.
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1000 m stafett
Stavanger 2.13.6
Bergen 2.16.3
Oslo 2.18.6

Damer:
100 m:

Bergit Rafoss, Stavanger 14.7
Bjørg Wroldsen, Oslo 14.9
Ragna Almås, Stavanger 15.0
Reidun Mathisen, Stavanger 15.1
Margit Bølstad, Oslo 15.1
Marie Rambjørg, Stavanger 15.4

200 m:
B. Rafoss, Stavanger 29.6
R. Mathisen, Stavanger 30.7
M. Rambjørg, Stavanger 31.5
Inger 0vreeide, Bergen 32.4
R. Almås, Stavanger 32.8
Gunhild Svendsen, Stavanger 32.8

Høyde:
B. Rafoss, Stavanger 1.43
Marie Grytnes, Bergen 1.20
B. Wroldsen, Oslo 1.15
Gunvor Ruud, Oslo 1.15
M. Bølstad, Oslo 1.10

Lengde:
B. Rafoss, Stavanger 4.59
G. Svendsen, Stavanger 4.02
M. Grytnes, Bergen 4.00
M. Rambjørg, Stavanger 3.96
R. Mathisen, Stavanger 3.90
I. 0vreeide, Bergen 3.71

Diskos:
B. Rafoss, Stavanger 29.72
M. Grytnes, Bergen 27.17
B. Wroldsen, Oslo 16.40
G. Ruud, Oslo 15.97

Kule:
B. Rafoss, Stavanger .. 10.60
M. Grytnes, Bergen 9.58
Kari Tjønneland, Stavanger 8.15
R. Mathisen, Stavanger 7.15
M. Bølstad, Oslo 7.05
Elisabeth Berntsen, Oslo 6.58

Spyd:
M. Grytnes, Bergen 19.70

Slen~ball:

B. Rafoss, Stavanger 35.70'

4 x 100 ro stafett:
Stavanger 59.6

Norges Døves Idrettsforbund
Styret

Døves Sportsklubb, Oslo
Klubbmesterskapet i friidrett 'ble avviklet i

september måned. net hadde vært stille om
brødrene Smedsgaard 'i sommersesongen. Etter
hva de selv fortalte, hadde de minimal tren'ing
bak seg, grunnet de unormale værforholdene de
hadde hatt på gården og i distriktet, som hadde
hindret dem i noen fritid til trening, da de var
blitt bundet til gårdsarbeidet hver gang været
var bra. Men de resultater de oppnådde ved
Døves Sportsklubbs 'klubbmesterskap, var etter
disse forhold 'bemerkelsesverdig gode. Kåre tan
gerte Finn Gjøens ,bestetid på 1500 meter for
året (som Gjøen oppnådde ved mesterskapet i
Kristiansand). Det er klart at disse brødre kan
bli gode kort for Norge ved det nordiske mester
skap for døve neste år. Sigvart Darmstad tross. 'sm alder, hadde ikke glemt stilen, og vant kor-
teste distanse.

Resultatene:

Herrer:
100 m løp:

Sigvart Darmstad 12.7
Eivind Hegstad 13.1
Andreas Ermesjø 14.0

Høydesprang:
Gunnar Løvskeid 1.53
Andreas Ermesjø 1.39
Eivind Hegstad 1.26
Bernt Kjølleberg 1.26

Kule:
Knut Smedsgaard 10.77
Gunnar Løvskeid 9.99
Eivind Hegstad 8.12
Andreas Ermesjø 7.80

1500 m løp:
Kåre Smedsgaard 4.28.9
Andreas Ermesjø 4.55.9

Lengdesprang:
Andreas Ermesjø 4.90
Gunnar Løvskeid 4.77
Elv. Hegstad 4.38



Spydkast:
Knut Smedsgaard 45.34
Gunnar Løvskeid 34.36
Andreas Ermesjø 30.84
Eivind Hegstad 30.23

Diskos:
Knut Smedsgaard 35.37
Gunnar Løvske'id 28.55
Eiv. Hegstad 23.37
Andreas Ermesjø 20~33

Damer:
100 m løp:

Bjørg Wro'ldsen 14.9
Margit Bølstad 15.1
Ellen Wroldsen 1,5.9

Høydesprang:
Bjørg Wroldsen 1.15
Gunvor Ruud 1.15
Margit Bølstad 1.10

Diskos:
Bjørg Wroldsen 16.40
Gunvor Ruud 15.97
Margit Bølstad 15.45
Elisa:beth Berntsen 12.00
Ellen Wroldsen 11.20

Lengdesprang:
Margit Bølstad 3.09

Kule:
Margit Bølstad 7.05
Elisabeth Berntsen 6.58
Ellen Wroldsen 5.52

Andreas Ermesjø, oppmann.

Kjære lesere.'
Det er sikkert flere som ikan ha hatt

grunn til å være misrfornøyd med bladet i
årets løp. Det er opplagt. - Men av og til
har det vært meget vanskelig å få nok'
stoff til å fylle bladet. De fleste av leserne
nøyer seg med 'å lese bladet og sn3lkke om
hva som står der. Flere som jeg regnet
med å få som faste medaI'beidere, har
'sviktet. Forenings- og klubbreferentene
Skriver svært sjelden noe. Derfor faller
det helt naturlig for meg, som bladets
redaktør, å sende
mine beste ønsker for julen og det nye år
spesielt til de som har gledet meg og alle
leserne med å sende godt stoff til bladet i
årets løp. Mine ønsker gjelder ellers selv
sagt hver 'eneste leser, men jeg håper
inderlig at landets døve i låret som kommer
vil vise større iver etter å gjøre sitt eget
blad, Tegn og Tale, stadig bedre, ved å
sende stoff om saker og hendelser som
foregår blant landets døve, til Tegn og
Tale.

Thorbjørn Sander.

Vi stopper bladet

etter hvert til alle som skylder kontingent for
lengere tidsrom. Eldre døve som er vanskelig
økonomisk stilt, kan søke om å få bI-adet fritt.

Oslo:
Bergen:
Trondheim:
Stavanger:
Drammen:
Kristiansand S.:
Sarpsborg:
Hamar:
Telemark
Gjøvik:
Helgeland:
Ronglan st.

«Tel;'u Ol;' Tale»
utgis av Norske Døves Landsforbund.

Bladet utkommer hver måned, og årskontingenten
er kr. 5,-, som betales forskuddsvis til kommi·
sjonærene eller direkte til bladets adresse, Hollen
dergateo 9, Bergen. Postgiro nr. 13691. - Års
kontingent for abonnement til utlandet kr. 9,-.

Redaktør: Thorb;ørn San der.
Forretningsfører: Alberl B, e i I eig.

KommisiontØ'" :
Eivind Hegstad.
Nils Gjerstad.
Håkon Hj. Otnæs.
Karsten Samuelsen.
Finn Johansen.
Kåre Høgfeldt
Wilbert Marthinsen.
Johan M. Dahl, Moelv.
Olav Haug.
Osvald Kleppe.
Olaf Foss.

Arne Søraker.

Norske døverekorder satt i 1951

Norges Døves ,Idrettsforbund har godkjent
følgende nye norske rekorder i året 1951:

Herrer:
400 m løp (juniors) 55.7: Arnulrf Pedersen,

Stavanger.
Stavsprang 3.40 m: Endre Grytnes, Bergen

-«- 3.50 ID Endre Grytnes
110 m hekkeløp 17.7: Endre Grytnes
Tresteg:' 13.04: Endre Grytnes
-«- 13.31: Endre Grytnes

1000 m stafett 2.13'.6: Stavanger D. I. F.

Norges Døves Idrettsforbund
'Styret \...-------------------
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Når det gjelder UNDERTØY
så finner De det her.
Vi fØrer et meget stort utvalg
av undertøy for damer, herrer
og barn.

A.s Fabrikutsalget
(vI Sparebanken) - BERGEN

A.s Cyldenpris Fabrikker
(tidl. A.s Skjorteindustri)

Etabl. 1932

BERGEN

Fabrikallt all «SpartaJk;ortem>

Ringstads Pølsefabrikk A.s
Pølsefabrikk • Hermetikkfabrikk

Fryseri • Slakteri

STRANDA

P. Cilsvik &CO.
Sport & lærvarefabrikk

STAVANGER

Varemerke: cBISON»

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

Kongensgt. 6 - Oslo

Sentralbord 41 37 67

Svein Strømberg &Co. A.s
Plaslicfabrikk

Metallllar·ftlbrikk

OSLO

A.s Nall'ik Dampskibsselskaps Ekspedisjon
NARVIK
Telef. 412 - 836
Ukentlig godsrute Trondheim-
Narvik - Tromsø - Hammerfest
med mellomliggende steder.
Telf' i Trondheim 22289

A.s Wikborg Sons Limited
Formidler allslags assuranse

Solplassen 1

OSLO

Rikstlf. og sentr.18127
Importør og grossist i
alle sorter skomaker
artikler.
Lær, skinn, gummi.
Vår detaljforretning
har dessuten et stort
utvalg i moderne sko
tøy.

Firda Canning Co.

Kjøtt & Fiskehermetikk

MAL0Y

E. Berg og B. Berg
Vollabakken 24 - Tlf. 25 192

Garn, trikotasje, manufaktur.

TRONDHEIM

H. Skramstad

DRAMMEN

Kristiansands Mek. Verksted A.s
Sentralbord 4400

Telegr.adr.: Verkstedet

KRISTIANSAND S.

H. Sundems Bokhandel
cSundemgården), storgt. 12

Bøker - Papir - Foto

BODØ

Blomsterhallen
TØNSBERG

Telefon 2229



Fritz Bergstrøm
Kjøtt og Pølsevareforretning

Pølsemakeri • Salteri - Røkeri

TELEFON 1312 - HALDEN

Pollux Elektriske A.s
Trondhjemsveien 111 ib

OSLO

L. W. N. KONFEKSJON
ETABLERT 1924
Spesialitet:

FORKLÆR - NATTØY
KJOLER - BLUSER - LINSØM

Leif W. Niefsen
Brugt. 7 - Telefon 42 61 58
OSLO

A~s Forenede
Blikemballagefabriker

MOSS - OSLO - HORTEN

Et økonomisk bindeledd mellom by og land

OSLO
STAVANGER

Innenlandsk omsetning av:

SKIEN
TRONDHEIM

Meierismør, fjell- og gårds
smør og aUe sorter ost

NORSKE MEIERIERS SALGSSENTRAL
Hovedkontor: Oslo, telefon sentralbord 68 18 86
Avdelingskontor: Stavanger, telefon............ 27035

- Bergen -. . . . . . . . . . . . 19 765
- Trondheim - . . . . . . . . . . . . 28 260
- Harstad -. . . . . . . . . . . . 2 263
- Kristiansand S - . . . . . . . . . . . . 3 022



Mercedes • Benz 170
Personbiler - Sykebiler - Chassis

Reservedeler

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

Granheim Hotell
Telefon sentralbord 27

ASKIM

Alt i garn
A.s Lindeløf &Co.

Dronningens gate 10-12
Telefon 426173 - OSLO
Etablert 1923

A.s Geijer &CO.

Kvalitetsgjerder

Bygningsartikel·Companiet

OSLO

A.s Norsk Portland Cementkrntor
OSLO

Salgskontor for:
AlS Christiania Portland Cementfabrik

Slemmestad
AlS Dalen Portland Cementfabrik, Brevik

Råd og veiledning ved
NORSK CEMENTFORENING, OSLO

H. Bjørum
Etablert 1894
OSLO

MINERALSKE RASTOFFER
Feltspatt - Kvarts - Talkum
Glimmer

FYLLEPENNER
Vi sender Dem gjeme vår prisliste
over kvalitetsfyllepenner ml gull

splitt. Navn graveres. Samvittighets
full ekspedisjon. Full returrett.

KONTOR·SERVICE
FREDRIKSTAD

Stål garflerobeskap

Brekkes Industri
SVELVIK

Telefon 289

Bestill rom i tide på

Indremisionshotellet
Tlf. 33 09 80 - Staffeldtsgt. 4
OSLO

Sentralt - Parkeringsplass - Daglig andakt

Eivind Kirkeby A.s
Gladengveien 14, Oslo
Tlf. 685473

Rasjonell fremstilling av
masseartikler

Christen Høeg
KJEMIKALIER - RASTOFFER
IMPORT - AGENTUR 
EKSPORT

Kongensgt. 18, OSLO
Tlf. 4240 81, 42 50 82, 41 49 88, 41 22 06
Telegr.adr.: Chemihoeg

De er sikker på å få en god fyllepenn
når De velger en

«PAN»
Fabrikant:

Eberh. B. Oppi A.s
OSLO

Vennligst

støtt Døvesaken

NTP-merkede

porselen isolatorer og

plast. eller formstoffartikler

er kvalitetsvare

Norsk Teknisk Porselens A.s
FFEDRIKSTAD



Olav Ringdal
SKIPSREDERI

OSLO

Solberg &Andersen A.s
Grensen 5-7

Telefon 33 30 30

OSLO

S. o. Cappelen

Ulefos Jernværk
Grunnlagt 1657

•Tsnsberg Harpunfabrik A.s
TØNSBERG

A. Groth &CO.
Spesialfabrikk for

Lommetørklær og preserver

HALDEN
Telefon 2749

Huder - skinn - skotøy - lær

pelsverk - en gros

A.s Rieber &Co.
Vognmannsgaten 44, Oslo

Telefon 42 68 55

Teleprint 1024

H. Heitmann &Son
Spedisjon

OSLO

H. A. Andersson &Co.
ARM ATURFABRIKK

Normannsgate 47

OSLO

Skogbruk

Jordbruk

Tresliperier

Sagbruk og høvleri

Cellulosefabrikk

Papirfabrikk

Mathiesen-Eidsvold Værk
BØN

Gunnar T. Strøm A.s
Norsk og oversjøisk trelast
Skogbruk - Sagbruk - Høvleri
Rederiavdeling

Oslo-Bergen-Trondhelm-GØteborg



J. H. Thorvaldsen
En tur ut i frisk luft styrker

helse og humør!

Smed &: Maskinverksted HOLMENKOLLBANEN

Brattørgaten 10 SOGNVANNSBANEN

R0ABANEN

gir den beste start og letter hjemturen
TRONDHEIM

Glommens Mek. Verksted A.s STÅL RULLESJALUSIER

Etablert 1898 Kahrs &F1eischer A.s
FREDRIKSTAD

OSLO

A.s Rødskog Brug &Guldlistefabrik Sigurd J. Fagernes
Gulskogen Telefon 1944 - HALDEN

TELEFON DRAMMEN,
. Gravmonumenter i fineste ut-

førelse. Tegning og overslag
SENTRALBORD 5090 gratis pil forlangende.

A.s Hana Leirvarefabrikk Strømsbo Dampsag &Høvleri

ARENDAL - Tlf. 1067

Askim mek. Verksted &Jernindustri
SANDNES ASKIM - Telefon 30

A.s Hommelvik Bruk
Aktieselskapet

Voss SkiferbrudSagbruk - Høvleri og Kassefabrikk

Trelastforretning
.

Spedisjon

HOMMELVIKA BERGEN



Brødr. Aarsæther A.s

ÅLES D--

Bergens Pr~atbank
Kontorer:
Bergen - Oslo - Haugesund
Fredrikstad - Trondheim 
Svolvær.

Filialer:

LillestrØm - Odda - Sandvika

NOR W A y Sørumsand - Åkrehamn 

Åndalsnes

Norges største sykkelfabrikk - 500

arbeidere og funksjonærer

Vesteraalens

~_ I Oampskibsselskap

"'1'1/.L'A/~aP!J~ VET;I~g;·Rm:d:es::, KE
(l1~ STOKMARKNES

PoI'ue'I.'''. pOl'· 09 god.,.,.,
0.10. Bergen. Trondheim. Klr1ten••

... ; "~: • '. :;<',". '. "'.

STAVANGER

A.s Lands
Træsliperi &Papirfabrik

Telefon 212058

Tollbugt. 28

OSLO

Skeie &Svindland A.s
Sykehusutstyr - Skoleutstyr

Rørmøbler etc,

Telefon 61 851

SANDNES

,_~_ ~ --=- " -v-._.......... ,)
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Regelmessige seilinger New York/Genoa, Alexandria,

Beirut, Istanbul, Piraeus og vice versa

I sterk, men fri internasjonal konkurranse har dyk
tig sjømannskap og privat initiativ bygget opp vår
skipsfart slik at en NOR S K linje ble betro:1d å
frakte Kong Faruks luksus:og fra Genoa til Aeb;andria

NORS#( SkIPSFART HÅR TllUT UTE.
DEN fORTJENER DET OGSÅ HJEMME

,d---

HAUGESUND


