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"Store forhold~~
De Forente stater er et fantastisk land, Enormt i ut
strekning - fra norsk klima i nord til tropisk klima
og evig sommer i syd, Et rikt og velutviklet hjem for
over 160 millioner mennesker. Når det gjelder indu
striell innsats, vet vi jo fra krigens år at den kan nå
det eventyrlige. Det er klart at et land som U, S. A. er
på praktisk talt alle områder en' «gullgruve» for hande
lens menn, vitenskapsmenn og andre som Ønsker å for
nye og utvide sin interessesfære, og skape grobunn for
framdrift og bedre og rommeligere kår i eget land. En
kan derfor med rette si at De Forente stater - som i
pionerenes år - fremdeles er det forjettede eventyr
land som lokker med sine enorme muligheter. Det er
bare den betydelige forskjell at i våre dager er emigra
sjonen ikke lenger enerådende. Flere og flere nytter nå
høvet til kortere reiser, forretningsreiser og beSØks
reiser og nyter på den måten i like hØY grad godt av
eventyrlandet der vestenfor Atlanteren.

EN LENGERE SJØREISE ER HVILE, HYGGE OG REKREASJON

Sigurd Boe Ltd. A.s

Moss Koop. Bakeri
P.O. Box 616

OSLO

Eksportører av norske pro
dukter til oversjøiske
markeder.
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Hva oer vare meninger verd?
Vi er vel alle klar over at det blant jordens

befolkning på mer enn 2 000 000 000' mennesker
ikke finnes to som er nøyaktig like. Dersom det
ikke er forskjell på to personer utvendig, er det
i hvert fall forskjell innvendig. Det er tusenvis
av detaljer ved 'oss mennesker som gjør oss for~

skjellige fra hverandre.
I Wlegg til rulle detaljer ved oss mennesker

vi kan se eller føle forskjell ,på, har vi den store
forskjell i tenkemåte, reaksjon, handling, følelse
osv. Det er med andæ ord rimelig at det ikke
kan finnes så meget som to ,helt like mennesker
av 'de mer enn 2000 millioner som lever på jor
den. Om noen påstår at et tvHlingpar er «så
like 'som to dråper vann», kan vi være sikker på
at det i virkeligheten er en 'hel del ting ved dem
som er forskjellig. Selv to dråper vann er for
resten 'ikke li'ke.

Når en tenker over hvor stor ulikhet det er
mellom alle mennesker, vil en også lettere for
stå hvorfor det alltid har vært og sannsynligvis
også aHtid vil komme til å bli ,så mange og til
dels store uoverensstemmelser mellom mennes
kene. I grunnen er det iikke annet enn gans'ke
rimelig at uvennskap og krig hittil ikke har
vært til å unngå, 'Selv om vi mennesker stadig
skryter over hvor høytstående, fornuftige og
siviliserte vi er blitt. Så lenge meningene om
samme ting er så vidt forskjellige, kan vi ikke
vente at det skal bli 'slutt på uvennskap.

Det er klart at et godt og et dår1i,g menneske
må ha vanskelig for å komme til enighet. Men

Omslagsbildet :
Denne gang viser bildet Målselvdal med Istind.

to dårHge mennesker kan like godt være uenig,
likeså to gode mennesker. - To leger med om
trent nøyaktig samme utdannelse og kunnska
per er gjerne av forskjellig mening om ,behand
lingen av samme tilfelle. - To 'bønder, 'Selv om
de er nruboer, begynner ikke å så eller gjøre
noe annet jordbruksaI1beid nøyaktig på samme
tid, selv om forholdene er nøyaktig like. - En
kan ikke vente at to svenner i samme fag skal
!ha samme mening om et utført arbeide. - To
prester tolker ikke Bibelen på samme måte og
har ikke sa,mme mening om kristendommen.
- En buddhist behøver ikke være et dårligere
menneske enn en som holder seg til Luthers
reformerte bibel. «En hver blir saHg i sin tro».

Hva er så våre meninger verd? Kan vi være
sikre 'på at det er vi som har rett og ikke de som
mener noe annet? Det har ingen 'her på jorden
rett t:il å besvare, i hvert fall ikke dersom det
ikke står helt utvetydig å lese i loven hva som
er rett. Og lovene er jo også laget av mennesker
med menneskelige svakheter. «Dømmer ikke-».

Et menneske kan påvirkes til å ,bli og gjøre
nesten hva som helst. Vi har eksempler nok å
velge mellom. I'herdig i>ropaganda kan få men
neskene til nær sagt fuHstendig å forandre me
ning og innstilling. Vi ,kan drives til å hate en
bestemt person, en gruppe landsmenn som ikke
har samme mening som vi eller et bestemt folk,
ja, hele raser. Og likedan kan vi ·bli påvirket til
å føle 'sympati for 'andre. De fleste av oss hater
f. eks. personer som aldri har gjort oss noe
vondt. Vi kan begynne å hate mennesker vi
leser om i avisene, selv om disse mennesker kan-

Forts. side 104.



KONGRESSNYTT

Oslo Universitet, som rommer kon gressens forhandlingssal og kontorer

Nå nærmer kongressen seg raskt. Ukene
framover går fort, og snart skal de nordiske
døve møtes i Norges hovedstad. Ved private
Gallup-undersøkelser blant de døve får vi
merke at interessen er stor, og at de haster
etter å få møte nordiske brødre og søstre, døve
og hørende venner.

-Den finske forfatterinne har vel funnet det
rette samlingsgrunnlaget når hun skriver Ul
kongressen i Helsinki:

Ty klockan som den dova kan hora
år broderkårlekens varma rost.
Den finner ej våg Ull hans slutna ora,
men finner genklang uti hans brast.
Ty kål'lekens språk den dOva forstår,
Guds rost 'hans lengtande ande når.
(Ti klokken som den døve kan høre
er Ibroderkjærlighetens v,arme røst.
Den finner ei vei til hans stengte øre,
men finner gjenklang i hans bryst.
Ti kjærlighets språk den døve forstår,
Guds røs't hans lengtende hjerte når.)

Så møtes vi da til festlige samvær, til 'lærdom
og oppmuntring for de døve, og med håpet om
at myndighetene stadig fortsatt må hjelpe oss
å løsie våre problemer, så alle kan komme på
rett plass i livet og fyille den.
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AUe må studere nøye det utsendte innmel
dingsskjema og fylle det ut fullstendig. Det vil
'lette komiteene i de siste travle ukene før kon·
gressen. Dessuten vil det bidra til at alt går
knirkefriH.

I påsken ble kongressens program behandlet
på et nordisk samarbeidsmøte i Malmø. Det ble
bl. a. bes'luttet a't det fra hvert av de nordiske
land skal holdes et foredrag om de sosiale for
hold blant de døve. Spørsmålet om en nordisk
folkehøyskole for døve vil også !bli behandlet.

Pressekomiteen.

Interessen for VII. Nordiske Døvekongress er
tydelig stor. I våre naboland arbeides det ener
gisk for kongressen, og alt tyder på at Oslo kan
vente et meget stort innrykk av danske og
svenske døve. Tross olympiaden og den lange
reisen, kommer sikkert mange finske. Vi håper
også på representasjon fra Island. Kongressen
kommer sikkert Ul å bli en forskjelligartet og
interessant forsamling. Utallige bekjentskaper
og vennskaper over grensene vil stiftes, mange
fornyes - og minner for livet vB følge oss fra
julidagene i Oslo.

Kongresskomiteen er forberedt på stor delta·
kelse - og regner med opptil 800 døve i det
hele. Det blir et stort apparat å administrere-



og den travle turisttida i Oslo stiller mange opp
gaver. Men vårt ekspedisjons- og reise-kontor
har gjort alle forberedelser og står godt rustet.
Det gjelder bare at samtlige norske døve som
har tenkt seg til Oslo, sender sin innmeldings
blankett snarest mulig til postboks 3615, Oslo.
Innmeldingsfristen 10. juli betyr ikke at en skal
vente til siste dag. Det vil lette a~beidet meget
å få innmeldingene så tidlig som mulig.

Oslo er en deilig tby om sommeren - og byen
gjør hva den kan for sine gjester. Vi møter stor
forståelse for de døves sak over alt hvor vi kom
mer. Oslo bys gave - kr. 15 000 - til kongres
sen, viser dette på en meget gledelig og over
bevisende måte. Fra 'Statens ungdoms- og
idrettskontor har vi nettopp mottatt kr. 5000.
Norsk Hydro har skjenket oss ,kr. 1000 - og
videre håper vi på et statsbidrag.

Rammen omkring kongressen blir festlig og
verdig og byr både unge og eldre hva de kan
ønske seg aven kongress. - Forhandlingspro
grammet tar stadig fastere form. Ett av hoved
emnene blir de døves sosiale problemer som vil
bli belyst fra alle nordiske land. !Fullmektig i
det danske arbeids- og sosia'lministerium, Malte
Caspersen, vil holde hovedinnledningen. Fra
norsk side vil pastor Bonnevie-'Svendsen gjøre
rede for -saken.

Spørsmålet om skandinavisk høyskole og
akademi for døve blir tatt opp av kongres
sens svenske visepresident, Gosta Wiberg, som

er formann i Sveriges Dovas Riksforbund.
Den finske vise-president på kongressen.,

kunstneren Lauri Vainola, vil innby til kon
gress i 1955 i F'innland - og redaktør Rurik
Pitkånen vil ta opp det viktige spørsmålet om
den nordiske tegrtspråk-komiteen - i samband
med at Gosta Wiberg legger fram tegnspr-åk
komiteens innstilling. Det blir rik anledning til
å behandle de nye tegn som er lempelige til fel
les nordisk bruk. Meget lærerikt og interessant
for en hver døv vil sikkert komme fram her.
- Redaktør Pitkånen vil også behandle De
Døves Ver-densforbund og forbundets lover. Fra
Stockholms Døveforening er anmeldt et forsl~g

om stemmer-etten ved kongressen. - Disse fore
løpige punkter viser at programmet blir rikt og
langt fra kjedelig.

Men ennå venter vi mange meldinger om
saker som bør tas opp. Bl. a. vil vi oppfordre
norske døve til å sende forslag gjennom sine
foreninger til Landsforbundet. Men gjør det
snarest.

Kongressens innbydelsesprogram er nå i tryk
ken og blir sendt ut med det første. Innmel
dingsskjema følger med programmet. - Opp
laget er så stort at det rekker til alle døve over
hele Norge som har interesse av programmet.
Vi vil gjerne be de lokale døveforeninger om å
sørge for en rask og nøyaktig fordeling av pro
grammet.

Så oppfordrer vi en hver til å planlegge sin

Oslo mle rådhus, hvor Oslo by holder en festlig mottakelse for kongress-deltakerne



reise alt nå - og sørge for plass på hurtigruter
og andre 'kyst-follbindelser. Vi minner også om
at Norges 'Statsbaner gir billett-moderasjon for
kongress-deltakerne.

Vel møtt i Oslo!
K ongTess-sekretæTen.

t
Axel Fleischer

Natt til lørdag 10. mai døde Axel Fleischer
på Ullevål sykehus hvor han hadde Ugget i
pleie de siste 2 mdr. og hvor mange av hans
venner i Oslo hadde fått anledning til å besøke
ham. Like til det siste v,ar han sjelelig klar, og
han var levende interessert i alt som angikk
hans døve skjebnefeller, ta<lte også om den fore':
stående nordiske døvekongress her i byen, som
han så gjerne ville ha tatt del i. Men legemlig
trett og svak som han nå var med sine mer enn
91 år, ventet ,han nok i,kke å få dette ønske opp
fylt, og stille og tilfreds gikk ,han bort. Han var
vel nå den eldste av de døve menn i Norge, og
innen de døves egen krets var han så vel kjent
og ,ansett at det ikke skulle være nødvendig å
skrive så meget. Men et kort omriss av hans liv
vil vi dog gi.

Axel Larsen Fleischer var født 13. septbr.
1860 og bodde visstnok hele sitt lange liv i Oslo.
I barneårene ble han døv hvorfor han ble meldt
inn på Balchens døveskole på Schafteløkken.
Her hadde han i noen år som skolekamerater
bl. a. de senere studenter Halvard Aschehoug
og Lars A. Havstad samt Carl Werner, den
senere så ansette kunstskøyteløper. 18 år gam
mel - i 1878 - var han med å stifte ,landets
første døveforening, den i Oslo. Han ble utdan
net som maler, og av hensyn til dette sitt hånd
verk fikk han i de første år ikke anledning til å
vie foreningens arbeid så megen tid som han
ønsket. Men i 1889 startet han sammen med
Carl Werner og typogr,af Ohristian Bjørnstad
det første blad for døve i Norden, J,ournal for
Døve, - det som senere gikk over til å bli De
Døves Blad. I 1892 var han med å stifte De
Døves Skiklubb og satt i 90-årene også noen år
i døveforeningens styre. I 1907 stiftet han sam
men med andre De Døves Turn- og Idrettsfor
ening. Det ble i det hele ganske spesielt de unge
døve og deres idrett som Axel Fleischer i årenes
løp kom til å vie sin varme interesse. Han var
også selv en aktiv idrettsmann og særlig ski-
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sporten dyrket han ivrig i aUe år inntil en ben
skade tvang ham til å gi opp da han var 84 år.
I årene 1924~1927var han formann i De Døves
Forening i Oslo og fungerte i denne egenskap
som en aN presidentene ved den ILl. nordiske
døvekongress i Trondheim i 1924. Han tok også
ivrLg del i Landsforbundets arbeid og var i flere
år - og det i en særlig vanskelig periode 
redaktør av Tegn og Tale. Etter at han i en
fremskreden alder var trådt tilba'ke fra sine
tillitsverv holdt han stadig forbindelsen ved like
med de døve gjennom korrespondanse og per
sonlig samvær, og mange var de som besøkte
ham i det hjemmet han hadde funnet på Hauke
to hos Helene og Carl Landen og deres barn
Her bodde 'han i ca. 25 år og ,ble som et lem av
familien. Men da han i 90 års alderen var blitt
'Legemlig altfor svak fikk han et nytt hjem på
Gardarheim pleiehjem i Fetsund og også der
beho'ldt han sin levende interesse for alt som
angikk de døve. Med tanken på de unge døves
utdannelse var han for et år siden med å starte
Lars A. Havstads Minnefond. Axel Fleischer
var hele sitt liv ugift. Blant hans søsken var de
2 søstre Nanna og Agnes Fleischer som ble
pionerer for Vanføresaken i Norge.

Onsdag 14. mai tant bisettelsen sted i Det nye
krematorium i Oslo i nærvær av familien og
mange døve venner. Pastor Bonnevie-Svendsen
forrettet og talte i tilslutning til den innledende
sa'1me (nr. 25 i Landstads reviderte) «Gud er
Gud om aUe land var øde» og han minnet om
hvordan denne vår Gud i Jesus Kristus har
åpenbaret seg ikke bar'e som Arltets og Alles
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Gud, men også som den Far som kaller på og
har omsorg for. hver enkelt menneskesjel. Og
Axel FIeisc:her hadde funnet sin Frelser i Jesus
Kristus. Presten bralkte ham de døves varme
takk for hva han hadde gjort for dem og takket
også på slektens vegne. Salmen «Jesus styr du
mine tanker» ble sunget til slutt.

På vegne av De Døves Forening, hvis æres
medlem den avdøde var, la foreningens for
mann, hr. A~f Melgaard, en krans på båren, idet
han talte om Axel Fleischers rike initiativ i
arbeidet for de døve og hans forskjel'lige tillits
verv og brakte ham foreningens og de døves
takk. Herr Harry Landen la en krans på båren
fra sin mor og søsken og seg selv med takk for
hva den bortgangne var ,blitt for dem i de mange
år han 'bodde i deres 'hjem. Til tonene av Neu
perts: «Syng meg hjem» ble kisten senket.

Fred med Axel Fleisc:hers minne! var slutt
ordene til alle som talte.

H. D.

Brev fra en leser
Vi har igjen fått brev fra Kjell Hagerup Sol

berg, som i sin tid var gartner på Åsgården
Turisthotell som nå er blitt døveskole. Det er et
langt brev som vi dessverre ikke kan gjengi i
sin fulle lengde. Han liker ikke den kritikk som
i det siste har vært inntatt i bladet, og det kan
vi så godt forstå. Hans søskenbarn er nå blitt
valgt til varaordfører i Åsgårdstrand, og etter
som denne også er lærer, vil dette sikkert på
mange måter kunne bli en fordel for den nye
døveskolen på stedet, Borre off. skole for døve.
Skolen har nå 48 elever. De eldste av dem er i
15~16 års alderen, så det blir kanskje konfir
masjon av døve i Borre kirke for første gang
til sommeren, og i så fall blir det vel også første
gang en døveprest preker i denne kirken. Vi
kan så godt forstå hvilken glede det må være
for Kjell Hagerup Solberg at det er kommet en
døveskole med alt sitt tilbehør til den vesle
byen hvor han hele livet har bodd og arbeidet
uten særlig kontakt med døve. Og en vakker
dag å få oppleve gudstjeneste aven døveprest i
den kirken ihvor en er døpt og som en sokner til,
men aldri tidligere har hatt anledning til å
kunne følge med i hva presten sier fra preke.
stolen, er jo også noe å trakte etter.

STØTT DØVESAKENl

Lars A. Havstads Minnefond
Pr. 1. aprU var fondet nådd opp til kr. 2558.34.

I april er kommet W:
4/4 Gunnar Vatn kr.

Halakon Zappfe ._ " _ «
Aage Pedersen "............... «

5/4 N. N «

8/4 Narvik og omegns forening
for døve og vanføre ... _............ «

16/4 Hjailmar Lindgaard .. " , «
29/4 Kristi'an Hetland «
30/4 Tanter og onkler til Vidar Gran «

Kr. 145.-

På 'bankbo'ken innestår d.eretter ,kr. 2703.34.
Hjerte1ig takk til hver 'ilSær av giverne. Det

var en ganske spesiell oppmunJtring å motta
bidraget fra Narvik og fra «Tanter og onkle-r
til Vidiar Gran». Det siste kom som en ren over
raskelse, for jeg kjenner ikke vedkommende og
der var ingen liste sendt ut. Og fra Narvik har
jegiklke fått oppgitt noen navn, så denne gang
blir det ingen ytt~rUgere spe!sifiikasjon.

Det ,oppmuntrende resultat d.e to siste måne·
der bevirker at jeg ikike :Binner det rett å gi
regnskaipet fra meg enda. Jeg vil jo gjerne ha
fått inn så meget 'Som mulig før jeg gir det hele
over til LanasfoI1bundet. Men jeg gjentar min
bønn til de foreninger som enda ikke har retur
nert de mottatte innsamliingSliS'ter, om å 'sende
d.i'sse ti'lobake til meg snarest mulig eNer å under
rette meg hvis de ønsker å beholde dem en tid
erraa.

Oslo, 1. mai 1952.
Ilenning Dahl.

Har du minner'f

Det er meningen å utgi et kongressnummer
av Tegn og Tale i juli måned, og i dette numme
ret vil vi gjerne ha meget stoff fra tidligere
kongresser f. eks. Det er sikkert mange av
leserne som har vært med på tidligere kongres
ser og som har opplevd litt av hvert i denne for
bindelse. Det ville være hyggelig om vi fikk
med slike trekk og gjenoppfrisking av episoder
fra kongressene, men for at vi skal klare det
må leserne hjelpe til og sende oss sine minner.

Bli med å gjøre Tegn og Tales kongressnum
mer rikt på hyggelig lesestoff for alle som har
vært med på døvekongresser. Stoffet må være
redaksjonen i hende innen 20. juni.
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msl dsleir for døv
I tiden 20. til 27. juli vil der bli hoMt en ung

domslandsleir for døve. Det er Norske Døves
Landsforbund som står som arrangør av denne
leir. FOI\bundet hadde nemlig i fjor en slik ung
domsleir for døv norsk ungdom, og den ble så
vellykket at forbundet bestemte leiren gjentatt
i år. Men 'leiren er i år utvidet til å omfatte del
takelse fra de øvrige nordiske I,and. Likeså er
Døves Idrettsforbund representert i leirkomi
teen. Innbydelse til de nordiske lands forbund
vil !bli sendt ut i disse dager.

T.Jeiren vil bli holdt på Elverum Folkehøy
skole, der viser seg å være utmerket egnet som
leirsted. Skolen har plass til ca. 60 gjester, med
to personer på 'hvert rom, videre er der stor
peisestue. iBadeplassen er fin, og omgivelsene
forøvrig ,byr på gode mulJigheter for et rikt fri
luftsliv. Som leirsjef har torbundet oppnevnt
Finn Johansen, Drammen.

Komiteen vil sette opp et rikt vekslende pro
gram, og vi tror å kunne garantere en minnerik
leir. Vi ber de unge døve om å planlegge ferien
nå, slik at den passer inn i tiden for ungdoms
leiren og kongressen. Deltakerne i leiren har
full pensjon på skolen, og maten blir sikkert
både rikelig og førsteklasses.

Døv ungdom, (såvel damer som herrer) som
ønsker å delta på Ileiren, kan melde seg til Finn
Johansen, Skippergaten 32, Drammen, hvor for
øvrig alle opplysninger angående leiren fåes.
Vi skal i neste nummer av Ibladet komme til
bake til leirens program og pris.

ATmngements7wmiteen.

Bli Ined på ungdonlsleiren!
Som dere ser ovenfor sk,a! ungdomslands

leiren 1952 holdes på Elverum Folkehøyskole.
Bli med på den ,leiren! Benytt en uke av din
ferie til et herlig frilufts'liv sammen med døve
venner og venninner. En bedre ferie kan man
vel neppe tenke seg! Og da leiren i år vil få del
takelse av døv ungdom fra Sverige, Danmark
og Finnland, vil jo dette sette en ekstra spiss
på leiren.

Når Norske Døves Landsforbund arrangerer
disse årlige ungdomslandsleire, så er det i før
ste rekke med henblikk på å styrke kamerat-
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skapet blant de unge døve, gi dem anledning til
å komme sammen med skjebnefeller fra andre
kanter av landet. Det er ved 'Slike leire en kan
lære og lære fra seg.

Norges Døves IdrettSDorbund er representert
i leirkomiteen, og frk. Gunvor Ruud er opp
nevnt 'Som 'leder for dameavdelingen ved leiren.
Komiteen har sikret seg de 'beste foredrags
holdere, og jeg kan i dag røpe at leiren j tur og
orden vil få besøk av ,bl. a. pastor Bonnevie
Svendsen, forbundsformann Nils Gjerstad, for
bundssekretær Albert Breiteig, pastor Vogt
Svendsen og Harry Landen. Komiteen vil gjøre
sitt beste for at programmet 'skal bli rikt av
vekslende. En av dagene vil vi f. eks. muligens
avse til en heldags utflukt, muligens til fjells,
og vi vil i det hele gjøre alt som står i vår makt
for å gjøre leiren mest mulig trivel'ig.

For de som har tenkt seg til VII. Nordiske
Døvekongress i Oslo passer det fint med en
ukes opp'hold på ungdomsleiren på Elverum, og
når så leiren avsJuttes drar vi alle i flokk og
følge til Oslo og deltar i kongressen.

Det er begivenhetsrike dager de går i møte
som 'beslutter seg til å 'legge ferien an med et
'sådant program som ,her foreslått. Planlegg
ferien nå! En ukes opphold på ungdomsleiren
og deretter til kongressen er den ,beste løsningen
på ferieproblemet! Meld deg som deltaker til
ungdomslandsleiren for døve på Elverum
dagene 20.-27. juli.

Finn Johansen.

Innmeldingsblankett

Jeg melder meg hermed som deltaker til

landsleiren på Elverum i tiden 20. til 27. juli

1952. Innmeldingskontingent kr. 15.- vedlegges

Navn ' ..

Alder .

Adresse ,." .
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Skrevet av Nordahl Grieg i 1928

Blygrå og skavlet går sjøen mot

en væI1hård strand.

Båtlaget steller en iset not,

skyver fra land.

Dette er Norge.

Menskene gråner i gatens gry

av mørket frem.

Når mørket senker seg ned på ny,

gråner de hjem.

Dette er Norge.

Gufs fra viddenes øde står

mot teigens rand.

Her reistes en stue i arme kår,

·bøydes en mann.

Dette er Norge,

Norge, vårt land.

Men det er mer!

Løft fra de fattige dage din panne!

Et stormsus, et lys - - slik møter du landet!

Som 'Smil og som stål blir de øyne som ser!

J a, her er armt!

Men bre-lyset glitrer bak knoppslørte kroner,

og fossene springer i skum-millioner,

og solskinnet skjelver så dununge-varmt!

J a, her er grått!

Men heggen gjør hjertene blodrø' av duften

og vidden har gnistrende ungdom 'i luften

som går lik et uvær av brusende blått!

J a, her er trangt!

Men svanene spiller fra Karasjoks råker.

I Skagerak seiler de speidende måkeT.

Et sus går i meHom, så evighetslangt.

J a, her er stridt!

Så s'krjk da fra varden i stormnaken glede,

til skoger og fjorder og øer der nede:

Alt kan jeg miste, men landet er mitt!

~=========================~C//
w.



Hva er våre meninger verd?
(Forts. fra side 97)

s'kje kan være riktig bra. Det ;kan være mennes
ker som kanskje viNe blitt våre uatskillelige
venner dersom vi hadde kjent dem. Men vi 'kjen
ner dem ikke, og i avisene finner vi bare stygge
ord om dem. - Så oppdager vi plutselig at vi
ikke liker de 'stygge menneskelle det står om i
avisene. Merkelig i grunnen at vi har samme
mening som avisene om disse menneskene. I vir
keligheten er det i våre dager avisene som be
stemmer ihva vi skal mene, i hvert fall i de fleste
tilfelle. Selvsagt spiller radio, foredr3!g, film
o. likn. omtrent like stor roUe. Det -kommer bare
an på hvilke avi<ser vi leser, hvilke foredrag vi
hører, hvilke filmer vi ser. Det synes mer og
mer som om vi mennesker er i ferd med helt å
miste vår dømmekraft og vår sunne fornuft.
Hvem vet hva som er rett og hva som er galt?
Alle påstår å ha retten på sin side - selvsagt.

La oss ta en tur på en fotbaUk'amp. Et lag
fra en annen -kant av landet er kommet for å
spille mot :hjemmelaget. Hjemmelaget taper
2-0 i en hård kamp. Hvordan reagerer publi
kum? Jo, de mener alle som en at det var en
urettferdig seil'. Det besøkende lag var råspil
lere av verste slag. Dommeren var elendig. Han
overså fullstendig at ·hjemmelaget skulle hatt
minst 3 straffespark, og de to målene som mot
standeren fikk burde opplagt vært annullert for
offside. Etter spiUet burde hjemmelaget vunnet
minst 5-0. Opplagt. - Det gjestende -lag me
ner naturligvis omtrent det motsatte.

For en tid siden fant det sted en flyepisode
over Tyskland. Et fransk passasjerfly ble be
skutt av russiske jagerfly. Episoden vakte stor
oppstandelse rundt om i verden, selv om ingen
mennesker ble drept. Samme dag 'hendte det
rundt om i verden flyulykker som krevde ca.
100 menneskeliv. De flyulykkene som krevde
menneskeliv ble nevnt med noen få linjer i
enkelte aviser, andre aviser !brydde seg ikke om
å nevne dem engang. Men episoden over Tysk
land kom på første side i avisene og med fete
typer. Hvorfor? - Russerne mente at pas
sasjerf.lyet var over forbudt område, og da de
franske flyvere nektet å lande, ble flyet beskutt.
Franskmennene mente noe annet, nemlig at fly
et var i luftkorridoren. Noen andre vitner som
kunne bekrefte den ene eller den annen påstand
fantes så vidt vites ikke. Hadde russerne eller
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franskmennene retten på sin side? - Dersom v,i
foretar en rundspørring, vil det vise seg at
nesten alle vestenfor «jernteppet» er overbevist
om at det franske passasjerflyet befant seg i
luftkorridoren. Og befolkningen i landene som
sokner til «østblokken» er 'sikkert like over
bevist om at flyet befant seg over forbudt om
råde. - Hvem av partene har rett? Nordmen
nene er ikke redd for å si hvem som har rett.
Ingen andre er heller redd for å si hvem som
har rett. Men den som tør avlegge ed på at :hans
mening er overensstemmende med sannheten, er
det 50 % sjanse for vil gjøre seg skyldig i
mened. Samme hvem av partene han holder på.

Til slutt vil jeg nevne enda et eksempel på
hvor meget vi mennesker er å 'stole på og hvor
meget vi bør stole på ihva vi leser eller hører:
2. mai 1952 skriver en borgerlig avis i Bergen
om feiringen av 1. mai at knapt 3000 mennesker
var samlet for å høre talen for dagen (A-parti
ets ta'ler). Arbeiderpartiets organ anslår samme
tilskuermengde til 10000} altså mer enn det
3-dobbelte. - De fleste vil altså tro at det er
riktig slik som den mest utbredte avis skriver.

Hva kan vi lære av dette? Jo, at vi aldri bør
være fDi" 'sikker på at vi har rett og heller ikke
,på at andre har rett. Vi må aldri ta en sak for
opplagt. Først må vi tenke oss om. Vi må huske
at så å si aHe mennesker går en optråkket vei
og vi må passe på at vi ikke gjør det samme. En
avis følger i 90 % av aUe tilfelle en politisk
linje. Og våre meninger om de forskjelHge ting
blir likeledes diktert av politisk syn, religion
osv. Vår sunne fornuft blir som regel tilintet
gjort allerede før vi får anledning til å bruke
den. Først er det foreldrene som :bestemmer hva
som er rett og ga'lt, hva barna 'skal gjøre og ikke
gjøre. Dernest kommer skolen, som forsøker å
gjøre aUe like flinke eller dumme. Det er selv
sagt at alle etter skolegangen oppdager at en
hel del av det de lærte på skolen bare var enkeltt;
menneskers syn og meninger som ble prøvd
tvunget på dem med statens og kirkens god
kjennelse - syn og meninger som disse perso
ner like godt kunne holdt for seg selv. - Senere
oppdager vi kanskje at livet fortsetter på
samme måte også etter skolens s1utt. Mange 'blir
medlem av ungdomsorganisasjoner, som vi har
en sann overflod av her i landet. Det er antake-



lig ikke oå all for sterkl oagt al del el' eu ol'ga
nisasjon aven eller annen art for hver 10. inn
bygger i landet. Og i alle disse gjelder det å
gjøre medlemmene lydige, hindre for sterk oppo
sisjon osv. Medlemmene må rette seg etter de
respektive 'lover, ellers er det ikke Ibruk for dem
lenger. Partiene prøver å få oss til å g-i dem
våre stemmer ved å love oss gull og grønne
skoger. På arbeidsplassen er heller ikke enkelt
personens mening stort verd. i n 'har a.lltid en
mengde regler å gå etter, ent.en en er sjef eller
løpergutt.

Det er mennesker som er fri for enhver form
for undertrykkelse vi trenger. 'Mennesker som
går omkring med følelsen av å ha et sverd hen
gende over sitt hode, kan ikke utrette noe av
betydning. De 'handler under tvang. Vi bør helt
ærlig overfor oss selv overveie alle saker før vi
tar parti for eller mot noen eller noe, Og vi bør
likevel regne med at det er mulig vi tross alt t.ar
feil. For fremdeles er ingen av oss fullkomne.

Thorbjørn Sander.

~ lr 25 år ilioClt
(Fra Tegn og Tale nr. 51927)

Døvekirken i Trondheim står foran sin full
førelse. Innredningsarbeidene er i full gang, og
en regner med å bli ferdig i juni måned. Hr.
Lunde Johansen skriver og anmoder alle som
har anledning til å gi bidrag om å yte sin skjerv
til innkjøp av nødvendig inventar, såsom lyse
staker, lysekrone, kalk osv.

Døvestevne vil bli avholdt i 'rønsbel'g 25.
26. juli. Utenbys deltakere innrømmes 50 %
moderasjon for jern.banereise. De får også
rabatt for hoteJlopphold i Tønsberg.

*
Vi gjengir fra samme nummer noe som kan

skje kan hjelpe mannlige lesere som går i gifte
tanker, en liten. artikkel med overskriften: «Når
skal man fri?»

- Da jeg fridde til Elisabeth, var jeg over
bevist om at hun ville si ja, men hun sa nei, til
tross for at hun hadde tatt imot mine kjærlig
hetserklæringer, mine blomster, min konfekt 
ja til og med mine dikt - med tydelig begeist
ring. Vi hadde sittet så nær hverandre i en sola
at et 1 år gammelt barn ikke kunne fått plass
mellom oss. - Men hl;n sa nei, og etterpå fikk
jeg vite at jeg hadde vært en idiot som ikke
hadde ventet et par uker, for så hadde hun som
en moden frukt falt i mine armer - det sa både

herm s og mine venner. - Vel, nesle gang tol{
jeg det med ro, ventet både vel og lenge - og
fridde ror sent. Hvis jeg hadde fridd 10 dager
tidligere, vi11e jeg nå ha vært ordentlig forlovet,
ja kanskje allerede lykkelig gift og far til ett
eller annet velskapt barn. Det påsto alle de som
interessert hadde fulgt vårt forhold.

Da jeg neste gang skulle fri, var jeg -over·
bevist nID at tidspunldet var godt beregnet. Hun
var ute på innkjøp en formiddag, og jeg følte
da at tidspunktet var det rette. Det vinket like
som et hjem i nærheten. - Da hun kom ut av
et kjøkl~enmagasin, åpnet jeg mitt hjerte for
henne, men hun sa nei. Jeg fikk samme dag vite
at det ikke går an å fri før kl. 14 om ettermid
dagen. En skal helst fri om kvelden når det er
romantikk i luften. Vel, neste gang fridde jeg
da jeg fulgte min utvalgte hjem etter å ha vært.
i teatret og på restaurant., men også denne gang
fikk jeg et kjølig nei. Min beste venn fortalte
meg etterpå at det selvfølgelig var fordi det den
natten var 27 kuldegrader. Min brennende kjær
lighet hadde gjort meg så varm at jeg ikke
hadde merket kulden.

Så kom da den hittil nest siste gang. Man sa
meg at min framgang hos 'henne var stor, og
min beste venn oppmuntret meg til å skynne
meg_ Men jeg var nå blitt klok av skade og be
hersket meg. Jeg regnet ut et tidspunkt som
hverken kunne være for tidlig eller for sent.
Jeg gikk sammen med henne i 5 timer en dag
for å nå det riktige klokkeslettet. Jeg hadde
regnet ut tiden på forhånd. Uten tvil ville alt
ha gått bra -- det sa også alle sammen etterpå
- men det viste seg at hun var blitt så trett av
å gå sammen med meg i de 5 timene å vente
på at jeg skulle fri. Da jeg endelig fridde, "var
hun blitt lei av meg, og jeg fikk min åttende
kurv.

Nå siste gang jeg fridde, hadde jeg igjen reg
net ut det rette tidspunkt nøyaktig. Det kunne
ikke være for tidlig eller for sent, og stedet og
måten var fullkommen som det skulle være.
- Hun så vennlig på meg og sa at hun dess
verre ikke kunne bli min hustru, men hun ville
gjerne være som en eldre eller yngre søster
for meg.

- Takker så forferdelig meget, sa jeg, men
jeg har 8 søstre fra før.

(Mere vet vi altså ikke om denne skuffete
frieren, men det er 25 år siden han skrev dette,
så det er ikke utenkelig at han i løpet av disse
årene har klart å bli hva han strepet så energisk
etter - en tøffelhelt.)
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NYTELSESMIDLENE
l\1cnzge ti?z(~ vi dctglig JpiJer og drikker inneholder gift

Krydder, kaffe, te, tobakk og alkohol kaller
vi nytelsesmidler. Kroppen trenger dem ikke, og
de kan lett skade oss. Likevel blir de meget
brukt av mange som først har fått smaken på
dem. Men vil vi ha god helse, må vi holde oss
helt fra kaffe, tobakk og alkohol så lenge vi
vokser. Når vi er blitt voksne (sluttet å vokse),
må vi i det minste holde måte. Det beste er å
greie seg helt uten nytelsesmidlene, når en unn
tar litt krydder i maten.

Krydder

Til mange matslag bruker vi krydder av ulike
slag for å sette mer smak på maten (pepper,
sennep, kanel osv.). Krydder hjelper på meltin
gen (oppløsningen) av maten ved at det egger
kjertlene i meltingskanalen til å skille ut veske.
Men bruker vi for meget krydder, vil meltingen
tvert i mot bli skadet. Slimhinnene i mavesekk
og tanner blir irritert for sterkt og kommer ut
av funksjon.

Kaffe
Det er dessverre ennå slik at folk flest drik

ker .mer kaffe enn noen annen drikk. Mange
synes kaffen smaker godt. Dessuten har den et
giftstoff, koffetn) som gjør at den virker opp
kvikkende.

Voksne kan som regel uten skade drikke
1-2 kopper middels sterk kaffe hver dag. Drik
ker en kaffe om kvelden, kan en få vondt for å
sove. De som ikke holder måte med kaffen, kan
bli kaffeforgiftet. De blir søvnløse og nervøse,
og matrneltingen kan bli dårlig. Er forgiftnin
gen sterk,kan den forgiftete bli .helt arbeids
udyktig og må søke lege.

Barn under 1.5 år skal slett ikke ha kaffe.
Kaffegift virker særlig skadelig på dem som
vokser. Dessuten ødelegger kaffen lysten på
melk og andre verdifulle drikker.

Te
har også et giftstoff, men det er svakere enn
kaffegift.

Tobakk
Giften i tobakk heter nikotin. Den virker bl. a.
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på nervene som går til hjertet og tarmene. Nes
ten alle blir svimle og kvalme første gangen de
røker. Det var rimelig om de da holdt seg unna
tobakken. Men de fleste vil helst gjøre som de
eldre og driver på likevel.

Voksne som røker bare et par sigaretter eller
en snadde om dagen, kan som regel ikke merke
noen skade. Men de som røker meget, kan bli
nikotinforgiftet. De viktigste tegnene er dårlig
humør, slapphet, liten matlyst, søvnløshet og
vanskeligheter med fordøyelsen. Røking kan
også lett føre til halskatarr.

Det er like skadelig å bruke skråtobakk eller
snus. Da følger det også spytting med, og spyt
ting er en slem uvane.

Barn og ungdom som ikke er ferdig med å
vokse, må holde seg helt fra all slags tobakk.
Det hender likevel at gutter og jenter røker for
å kjekke seg og «være voksne». Men det eneste
de oppnår, er å skade helsen. Riktige idretts
menn i trening, røker aldri, for de skjønner hvor
meget tobakken vil svekke dem.

Rusdrikker
Rusdrikker er drikker med alkohol. Det er en

gift som ikke bare virker på en del av nervene;
den uroer alle cellene både i kroppen og hjernen,
og sløver tankene og viljen vår. Derfor er rus
drikkene de langt farligste av nytelsesmidlene.

Alkohol blir til ved gjæring av sukkerrike
matslag fra planteriket (poteter, druer o. a.).
I øl er det 4-7 % alkohol, i vin opp til 21 %, i
hjemmelaget vin opp til 15 %, i brennevin 35
60 % og i den sterkeste spriten 96 %. Spriten
er en fargeløs, vannklar veske.

Alkoholen blir fort sugd opp i blodet. Derfor
kan en avgjøre om en person nylig har drukket
alkohol, ved å undersøke en prøve av blodet
hans.

I kropps-cellene blir alkoholen gjort om til
varme og kraft, likesom sukker og andre mat
slag. Men giftvirkningen gjør den helt ubruke
lig til næring. Alkoholen kan heller ikke lagres i
kroppen, så den kan bli gjort om til varme og
kraft når kroppen trenger det mest. Om en
arbeider hardt eller er helt i ro, forbrenner
alkoholen uten stans helt til den er oppbrukt.



Litt alkohol (lett rus) virker slik på hjernen
at en kommer i godt humør og får lyst til å
kjekke seg. Men samtidig som tilliten til en selv
blir større, blir evnene mindre. En tror alt går
lettere. Men i virkeligheten arbeider hverken
hjerne eller muskler fortere, og en gjør mange
flere feil, særlig når det kreves nøyaktighet.
Derfor går det ofte så galt når berusete perso
ner kjører bil, enda de «bare har drukket litt».

Drikker en mer (sterk rus), blir hjernen enda
mer sløvet. En tenker ikke klart, og humøret
kan lett skifte fra overmot til svartsyn, fra god
lag til raseri. En blir ofte voldsom, en klarer
ikke lenger å skjelne mellom galt og riktig, og
en mangler evnen til å styre seg. Derfor blir det
gjort så mange forbrytelser av folk som er
beruset.

En full person blir ustø i gangen. Han får
ikke musklene til å lystre. Alle bevegelsene blir
usikre, han ser ofte dobbelt og snakker grøtet
og utydelig. Mange blir så syke at de kaster
opp (spyr), men de blir ikke kvitt forgiftningen
for det.

Den fulle person kan bli helt hjelpeløs. Dette
vil mange kunne misbruke til å stjele fra ham.
Hvis ingen tar seg av ham, kan han lett komme
ut for ulykker, bli overkjørt, gå på sjøen, fryse
ihjel o. a. Det hender at hjernen og rygg
margen blir helt bedøvet, så den fulle besvimer.

Forgiftningen varer til aU alkoholen er for
brent. I den første tiden etterpå er kroppen
svak, en har hodepine,er slapp og lite brukbar
til arbeide.

Stadig drikking. Litt alkohol setter en i godt
humør og får en til å glemme vanskeligheter.
Derfor synes mange det er fristende å drikke
litt. Men drikking kan snart bli en vane, og en
får lett lyst på mere.

Gir en etter for denne lysten, kan en ,bli varig
forgiftet. En blir da sløv og likeglad både med
seg selv og familien, og det går fort nedover
med helse og arbeidskraft. Noen får også anfall
av sinnssykdom, delirium (<<dilla»).

Når han ikke drikker, er drankeren ofte trist
og grinet. Han føler selv at han er et dårlig
menneske. Dette prøver han å rette på ved skryt
og voldsom framferd, kanskje særlig mot kone
og barn. For dem blir det ofte smått både med
mat og klær og det som ellers trengs for sunn
hetens skyld.

For å glemme ulykken vil drankeren gjerne
drikke enda mer. Til slutt blir han så ussel og
nedfor at han ikke har sjanse for å komme til
bake til et bra liv ved egen hjelp. Den eneste

måten han kan få tilbake helsen på, er å ta opp
hold på kurhjem, der han blir holdt borte fra
alkohol. Derfor har staten bygd særlige hjem
for slike folk. Der kan de bli vennet av med
giften og får sjansen til å vinne tilbake helse og
arbeidskraft.

Over alt der rusdrikk får overtaket, følger
ulykke og elendighet med. Derfor plikter vi alle
å gjøre hva vi kan for å hindre misbruk av disse
farlige nytelsesmidlene.

Vi må for det første lære å passe på oss selv
og ikke nyte alkohol så lenge vi 1Jokser. Senere
må vi i det minste holde måte, og huske at alko
holen er en dårlig venn om den slipper for langt
inn på oss. Er det fare for det, bør vi straks
bryte forbindelsen og slutte med all nyting av
rusdrikk.

Lysten på alkohol er ikke arvelig. Derfor
behøver ikke barna til drankere bli drikkfeldige
mer enn andre barn. Men 'både voksne og barn
kan selvsagt lettere få smaken på drikk hvis de
stadig ser andre drikke. Derfor må alle være
varsomme med å bruke rusdrikk, også av hen
syn til andre. Det er dårlig gjort å lokke eller
true noen til å drikke.

Arbeidet mot drukkenskapen ble tatt opp i
Norge med stor kraft for omlag lOO"år siden. Da
herjet rusdrikken stygt i mange hjem, og helse
og levekår var deretter. (Du kan lese om As
,bjørn Kloster i historiebøkene.) Dette arbeidet
har gjort god nytte og fortsetter stadig.

Det er like viktig at en kjenner farene ved
rusdrikken som nytten av å leve sunt. Går en
bare inn for å leve sunt, blir det en selvfølgelig
ting å la rusdrikken være. For sunnhet og alko
hol hører ikke sammen.

Landsmøtet i Bodø 1953

Landsforbundet sendte for en tid siden en
forespørsel til foreningene om hvordan de stilte
seg til spørsmålet om at forbundsstyret neste
sommer 'arrangerte fellesreise med båt opp og
ned langs kysten i forbindelse med landsmøtet
i Bodø. Den eneste båt som reisen med fordel
'kan gjøres med, er bare disponi'bel i slutten av
juni eller begynnelsen av august. Svarene fra
foreningene var så pass forskjel'lige, at for
bundsstyret ikke finner det forsvarlig å gå
imot den tidligere bes1utning om at landsmøtene
skal holdes i midten a'v juli. Dette betyr altså
at forbundet ikke ordner med fellesreise neste
sommer.
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l~ra Oslo
De Døves Forening 'holdt sitt årsmøte i for·

eningens lokale søndag 2. mars 1952. Fram
møtet var som vanlig godt. Før en tok fatt på
sakslisten ,holdt formannen, Alf Melgaard,
minnetale over 4 av foreningens medlemmer
som var gått bort i årets løp. De 4 var følgende:
fru Gyda Landgraff, Anton Hansen, Jens Føre
land og Carl Landen. Formannen lyste fred over
deres minne. Talen ble påhørt stående.

Av årsberetningen gikk det fram at forenin
gen hadde et medlemstall på 350, hvorav 4 æres
medlemmer. Tilgang~npå nye medlemmer i
årets løp hadde vært 34.

Styret i det forløpne år hadde bestått av:
formann Alf Melgaard; nestformann Nils Vi
kene, protokollfører Thoralf Strømme og styre
medlemmene Sven Braathen, Eldel Herlofsen,
Helge Martinsen og Hans Jensen. Foreningen
hadde sine sammenkomster hver onsdag og fre
dag samt av og til om søndagen. Gjennomsnitt
lig har nok fredagene vært de bes-te møtedagene,
og som regel har det på disse dager vært serve
ring av kaffe, Dennekaffeservering innbrakte j

årets løp et overskudd på litt over 2000 kroner,
hvilket jo. må sies å være meget respektt);1?elt.
Ellers har det bl. a. vært filmframvisning ved
Per Merlie og en vellykket busstur til Sunnvol
len på Ringerike (for foreningens eldre med
lemmer).

Årsberetningen og regnskapene for forenin
gen og gården ble godkjent etter en del debatt.
Ved valget på styre fraba Helge Martinsen seg
gjenvalg. Det nye styre fi:kk følgende sammen
setning: formann Alf Melgaard, Nils Vikene,
Sven Braathen, Hans Jensen, Edel Herlofsen,
pastor Hammer (ny) og Bjørg Wroldsen (ny).

Årsmøtet fortsatte fredag 27. mars, hvor en
del interne saker 'ble behandlet. Før møtets slutt
takket formannen de uttrådte styremedlemmer,
Helge Martinsen og Thoralf Strømme, for godt
utført arbeid, hvorpå han ønsket de to nye sty
remedlemmer velkommen. Samtidig takket han
for den tillit som var vist ham ved at man hadde
gjenvalgt ham som formann, og han lovet å
gjøre sitt beste for foreningen og medlemmene.
Han rettet også en inntrengende henstilling til
medlemmene om å være med å høyne forenin
gens trivsel. Han nevnte noen av de mange opp
gaver som skuHe og måtte løses.

Fredag 4. april ,ble det holdt medlemsmøte.
Her leste formannen opp en skrivelse fra Nor
ske Døves Landsf0rbunds arbeidsutvalg angå-
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ende tidspunktet for landsmøtet i Bodø 1953.
Det viste seg å være overveldende flertaH for at
landsmøtet burde holdes i juni måned, framfor
i august, for i den sistnevnte måned fål' en jo
skatteseddelen, og dermed blir en blakk (en av
medlemmenes bemerkning). Alminnelig munter
het. (Det kan umulig spille noen mIle om en
'bruker feriepengene i juni eller august. En kom
mer selvfølgelig i begge tilfelle til å føle seg
like fattig eller rik. Red.s anm.)

Foreningens feriehjem på Nesodden står nå
foran store utvidelser. Medlemmene har selv
gravet ut tomten og ellers gjort meget dugnads
arbeid om lørdagene og søndagene. Det er spørs
mål ombygget blir ferdig til kongressen i som
mer, noe vi tviler på, men et godt stykke på vei
kommer vi i ihvert fall dersom intet uforutsett
inntreffer.

Formannen redegjorde ellers for de mange
forberedelsesarbeider til kongressen. Vi fikk et
levende inntrykk av hva komiteene har å stå
i med. Han kunne dessuten meddele den glede
lige nyhet at Oslo bystyre hadde bevilget
kr. 15 000 til kongressarrangementet.

B.f.

Fra De døves kirke i Oslo
De 'som kom i kirken julafiten til den vanlige

juleandakt k1. 16 ble gledelig overrasket over en
'stor forandrdng. Kirken var som før meddelt
pusset opp ,i 'Sommer. Og nå julaften var den
sorte tavlen som i alle år har væI1t de 'besøkende
en torn i øyet og som en med kritt 'skrev sa1me
numrene på, blitt fjernet. I stedet for den var
kommet en villkelig salmetaviJ.e, ,kunstnerisk ut
ført og meget vakker, 'som v.ar festet på veggen
og med flyttbare tall 'Som lett kunne sees fra
aUe plasser i kirken. At idet var virkelige kunst
nere som hadde stått for arbeidet var lett å se,
forailt passet så godt inn i ,kirkens interiør som
ble helt forandret derved. Og dette var en gave
fra die utførende 6 kunstnere, som vi også på
denne måten må få bl'linge de døves hjertelige
takk

1. juledag Vlar det festgudstjeneste ved begge
prester og da tolket pastor Bonnevie-Svendsen
også men'ighetens glede over den viakre salme
ta:v.le og ga ubtrYJkk for de døves IVakJk. Så var
det vanlig høymessegudstjeniCste nyttårsdag, og
3. jul~ag var det juletrefest for ,barn. 3. januar
ble menighetsfesten for de vuk:sne holdt om
aftenen i Det kristelige studenterforbunds loka
ler i Univers1itetsgt. 20.

Foruten hyggekveldene i selve kirken, som



Døvestevlle i l~irol

Døveforbundet «Enzian» fei
rer i dagene 15.-17. august
1952 sitt 5 års jubi'leum. Fest
lig;hetene holdes i disse 3 sam
menhengende dager i forbin
delse med
I. Internasjonale bunads-opp

visning for døve) i Bolzano.
(Bolzano er hovedstaden i pro
vinsen Bolzano i Syd-Tirol,

Nord-Italia.)

Program:
Torsdag 14. august: Ved an"

komsten til Bolzano vil man
på Bar stasjon få anvist sine
overnattingssteder.

Fredag 15. august: Omvisning
i byen Bolzano. KL 13 går
bunadsprosesjonen med vog
ner trukket av hester og et
bunadkledd rytterpar i spissen. Ruten går fra
Gries til Bolzano. (Grieser plass-Frihets
gaten -Tælfenbro- Museumsgaten- Spare
bankgaten-Leonardo da Vinci-gate-Sernes
sigaten - Dominikaner-plass - Postgaten
Walterplass.) Om kvelden premiering av de
beste 'bunader i Bar Sodale (Walterplass) .
Deretter underholdning, lek og selskapelig
samvær til kl. 1.

Lørdag 16. august: Kl. 8 messe i Bolzano
domen, til minne om stiftelsen av døvefor
bundet «Enzian» for 5 år siden. Kl. 9 mot
tar 'borgermesteren de utenlandske gjester.
Kl. 11 fotograferes ane deltakerne foran
Walter-monumentet. Kl. 12 blir det middag

har forbsatt også på det nye år, er :nå på initia
tivav pastor, Hammer forsøksvis sætt i gang
studiesirkler i kirkens sa'kristi. Hi'ttil er holdt 4
sJitke, neml'ig 12. og 26. februar, 18. man; og 1.
april. Ved 3 av dem har pastor Hammer selv
fortwlt om: J ødefor1kets ihistorie og 'korstogene,
om Misjonshistorien og om De arabi'ske folke
slagog ved møtet 26. febr. fortælte Olaf Hassel
om Stjern~himlen. Høyeste 'antall møtende ved
:di,sse 'sinkler har hittil' vært 11. De er jo heIler
ikke 'beregnet på så mange. Men de 180m har tatt
del i dem har gledet seg ved ,samværet.

HyggekveJider med foredrag, J1ilm og utlod
ning er ,holdt 5. febr., 4. mars og 22. april. Dess
uten holdt pastor Bonnevie-Svendsen fasteguds-

i Bar Sociale (etter ønske). Kl. 14 bli l' det
underholdning (variete) i Bar Sociale. Av
underholdningen kan nevnes tryllekunst
og folkedansoppvisninger.

Søndag 17. august: Tur til Venedig eller Dalo
mitene.

Fristen for innmelding er satt til 30. juni, og
sendes til Die Leitung des Stidtiroler Gehor
'losenvereines «Enzian», Bolzano, Syd-TiroI.

Det må regnes med et utlegg på minst 1500
italienske lire under oppholdet (ca. 20 norske
kroner) .

Alle er hjertelig velkommen!

tjeneste med nattverd 25. mars. Som tidligere
har disse møter vært holdt tirsdrug-aftnene,
studiesiDklene likæå. Hyggekve'ldene pleier det
na alltid å være meg~ godt frammøte. Bevert
ningen pleier å 'blibesørget med stor elskverdig
het av damene, flest døve som rimelig er, men
også flere hørende, trofaS'te venner. Og gjelder
det så svikter 'ikke heITene helJer.

5. februar ftOrtalte pastor Bonnevie-Svendsen
levende om sitt syn på Johannes den døper, og
det var fHm ft1a barneh'agen for døve barn og
fra innvielsen av De døves 'kirke 'i Bergen. 4.
mars fortalte pastor Hammer fra «Gamle da
ger» og vj'ste film Hke fra stenalderfolkets tid.
Og nå allersist, den 22. april haidde vi den glede
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å få besøk av domprost Dietrichson; der som

bekjent er fOl'lmamni «Komi,teen for de døves

geistlige betjening». Med pastor Hammer som

tolk fortalte ham så levende om detga:m1.'e Oslo,

om Kristiania og det nye Oslo, at vi syntes vi

så for oss nesten som i film klosteret på Hoved

øya, Mariakinken, Halvardskirken og Gamle
AJkers, den eneste av de ga:mle kirker som enda
står, qgfilere mindre kirker som han nevnte i
den gamle byen foruten selvfølgelig Akershus
slott og festning. Han fortalte om krig og brann
som hadde herjet den gamle Ibebyggeisen og om
kong Ohrisbi'an IV som befialte at byen skulle
flyttes og døpes om bil Ohrisbiania, om den
gamle Vår Frelsers kirke fra ca. 1687 som i
over 150 år var byens eneste kirke borbsett fra
Ga;mle AJkers som lå utenfor byen. Han tegnet
også et bi:lde av Eke!berg og de an!dre åsene om
kring byen og Akerselven og Loelven hvor det
var så sparsomt med broer den gang. Så om
hvordan fra 1850-årene og innhl 1900 den ene
kir,ken etter den andre ble bygget opp og han
gikk så over Ul det nye Stor~Oslo som kom til
ved innlemmelsen av AJker. Pastor Hammer tak
ket hjertelig på de døves vegne, og Henning
Dæhl sluttet seg NI. Så viste pastor Hammer
film fra Hjemmet for døve både på Nordstrand
og i Andebu og fra festli~ge ,stunder blant barna
på Holmestrands døveskole. Bevertning og ut
lodning var det som vanlig, og pasbor Hammer
takket da;mene i De døves kvinneforening som
den aftnen sto for bevertningen. Ti:lslutt talte
domprosten i ti,lslutning til kirkens va'kre alter
t!avleog teksten på 'kommende søndag om Jesus
sam den gode hyrde og lyste ve1lsignelsen over
forsamlingen.

H. D.
P. S.
Etter at ovenstående var skrevet hadde vi

tirsdag 29. april et vellykket istudiemøte, hvor

Gunnar Vatn fortalte om Olav den hellige og

pastor Hammier om Hans Egede, Grønlands

apostel.

Skoleleir for døve

blir det dessverre ikke i år, da de andre arran
gementer, særlig kongressen i Osl,o, legger be
slag på så megen tid og oppmerksomhet. Men
vi håper selvfølgelig at det blir flere skoleleirer.
Neste sommer kan det også bli meget vanske
lig, så antakelig blir ikke neste skoleleir før
i 1954.
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Altn skole
Etter hva vi forstår er det fremdeles intet

positivt resultat av forhandlingene mellom Ut
dannelsesfondet (snm driver Alm skole) og
departementet. Følgelig står Alm skole frem
deles stengt.

Vi har tidHgere i bladet hatt innlegg om
denne sruken, sist i marsnummeret, der Lands
forbundet fm lederplass sa tydelig fra om sin
mening: nemlig at Utdannelsesfondet gir slipp
på sin steile holdning, og gir etter for departe
mentets ønske om å få benytte ledige plasser
ved skolen til fordel for de eldste av barna fra
barneskolen.

Man kan mene hva man vil om saken. En ting
er man vel forhåpentlig enige om, nemlig at det
ikke er til fordel for de unge døve og tunghørte
at skoIen står stengt. Utdannelsesfondet arbei
der med innsamlede midler, og mener at det har
plikt til å benytte disse midter i samsvar med
de premisser gavene er gitt på. Det er rett og
rikt1g, men jeg har en følelse av at striden nå
er blitt så pass bitter; at man ikke ser rent sak
lig på forholdet lenger. Jeg kan ,ikke skjønne
annet enn at hvis man ser rent saklig på tin
gene, vil man finne at det er 'be.are at skolen er
i gang, (og at de eventruelIe ledige plasser opp
tas av barn fra barneskolen), enn at skolen står
stengt. Så Ilenge dørene er lukket, har ingen
fordel av skolen.

Jeg vil på det mest inntrengende henstille til
Utdannelsesfondets styre at det nå gjør depar
tementet denne innrømmelsen som ligger i å
fire på det ene punktet man er uenige. Hvis
Utdannelsesfondet gjør det, vil det vel være
mulig å åpne skolen igjen fra høsten, til glede
og gagn for døve og tunghørte.

Hvis skolen fremdeles forblir stengt, kan jeg
ikke skjønne annet enn at de døves og tung
hørtes egne organisasjoner bør ba a:ffære i
denne saken og få den brakt ut av det dødvanne
den synes å befinne seg i.

Bergen, i mai 1952.
Albert Breiteig.

«Tegn og Tale»s regnskap 1951
Regnskapet viser et overskudd p~ kr. 5 341.54;

hvorav kr. 1068.31 (20 %) i disse dager er
oversendt Norges Idrettsforbund for Døve i
henhold til avtale. Resten er overført til
Landsforbundet.

Regnskapet er godkjent av statsaut. revisor.
Bladet har i dag en kapital på kr. 10 000.-.



«Spion l» i Hode
Det var i begynnelsen av august 1914, altså

under den første verdenskrig, i de dager da
Sverige begynte mobiliseringen og der ble satt
i verk strengt vakthold rundt om i landet. Ved
festningsverkene og ved kysten var der blitt
satt ut vaktpatruljer som hadde til oppgave a
passe på at ingen spioner ubemerket skulle klare
å komme seg inn i landet. Også ved Boden fest
ning var vaktholdet blitt skjerpet, slik at det
nå var blitt strengt forbudt for uvedkommende
å komme i nærheten av festningen.

På dette tidspunkt kom en dag en ung pike
gående på veien ved Boden. Hun hadde fulgt en

. god venninne til toget, og var nå på vei til sitt
hjem som lå et stykke utenfor Boden. Boden
var på denne tid ikke by. Piken var stor og kraf
tig for sin alder, og hun kunne på avstand lett
tas for en mann. - Piken gikk altså bortover
veien og ante fred og ingen fare. Hun merket
ikke at hun gikk fei] og kom innenfor festnings
området. Bak henne kom et par patruljer~nde

soldater syklende, og da de nådde henne, stoppet
de og snakket til henne. Piken brydde seg
imidlertid ikke om å svare dem. Soldatene ble
da mistenksomme. De begynte å disk tere seg
i mellom om huD. kanskje kunne være en for
kledd russisk spion. De lot henne likevel være,
men sYklet videre til festningen og rappovterte
saken ~til befalshavende. Denne ga straks befa
linO' om at to håndfaste soldater skulle gripeo
spionen og føre henne til forlegningen. De fant.
piken og grep henne. Den stakkars pi en forsto
ikke hva det gjaldt. Hun begynte å skrike og
stritte i mot av alle krefter, men soldatene slapp
ikke. Piken måtte gi seg og følge med dem. Sol
datene kom til forlegningen med piken mellom
seg. Hun ble straks tatt i forhør av vakthavende
offiser. Men heller ikke nå svarte piken på noe
av det hun ble spurt om, og mistanken vokste.
Hun var tydeligvis en forkledd russisk spion.

«Er det ikke noen her som kjenner henne,
eller vet hvem hun er?» spurte lederen av for
høret til slutt de som var forsamlet for å være
vitne til avsløringen av den farlige spionen,
Men ingen kjente henne eller visste hvor hun
var kommet fra. Men så kom det inn en soldat,
som også ble spurt. «Ja, jeg kjenner henn . Hun
er døvstum,» svarte soldaten. Piken ble straks
sluppet fri.

Denne historien er sann. Piken fortalte den
selv da hun kom tilbake til døveskole 1Harno
sand om høsten, hvor hun på der! tiden var elev.

l de to årene hun hadde igjen på skolen der, ble
hun av kameratene bare kalt «Spionen».

Nå er «Spionen» død for mange år siden, mer
minnet om hennes eventyr lever sikkert frem
deles blant mange av hennes tidligere skole
kamerater, skriver Gustaf Ståby i «Dovas Tid··
skrift».

Ikke rneningen
Det var ikke meningen at dette nummer <IV

;bladet skulle ,komme så sent, men på grunn av
ungdomsleiren for døve måtte trykkingen ut
settes nokså lenge. Det var nemlig bestemt at
opplysninger om leiren måtte inn i dette num
mer, og når det endelige svar fra folkehøyskolen
på Elverum lot vente på seg så ,lenge at fri -ten
for innlevering av manuskript til bladet ble
overskredet med mer enn en uke, kan vi bare
beklage den sene ekspedering og håpe at noe
liknende ikke vil gjenta seg.

HjellJestikker
Fra Institusjonen Hjelpestikker har Norske

Døves Landsforbund og «Døves Venner» også i
år fått tilsammen kr, 30000.00.

Vi takker Hjelpestikker vI herr direktør
Frølich for denne store gaven, som hvert år
kommer så utmerket vel med i vårt vanskelige
arbeide. Beløpet vil bli fordelt på en rekke spe
sielle felter, og fordelingen vil bli bekjentgjort
i et senere nummer.

Dø res Trykkeri Als
har nå beståL i v€ll ett år, og aUe fox'hold tall i
betraktning må man si at det ikke har gått så
aller verst. Kursen er iallfall den riktige, i det
omsetningen langsomt og sikkert stiger. På
trykkeriet er det nå beskjeftiget 5 personer,
hvorav tre døve.

I juni-juli flytter trykkeriet over i c.;t rre
loka:ler, og det er da vårt håp å få tak i et par
større og mere effektive maskiner, slik at
arbeidet kan gli lettere. Det vil da bli ansatt
flere personer ettersom arbeidet øker.

Fra juni måned er landsfovbuudets seJrretæl'
og bladets forretningsfører, Atbert Br iteig,
ansatt som trykkeriets disponent.

Stav'lOger ,
Jørgen Klovning er nå Tegn og Tales komnll-

sjonær i Stavanger og omegn etter Karsten
Samuelsen, og 'abonnentene som hører til dette
distrikt bør altså heretter beta'1e kontingenten
til Jørgen Klovning.
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Døvell1e terskapet •
1 sjakk 1952

2 rnesterskap til Oslo og 1 til Bergen. Forbundet til Oslo

Bergen ville støtte ham i arbeidet framover.
Den nyvalgte formann svarte med å takke del
avgåtte styre for den utholdenhet de hadde vist
i fOl1bundets første kritiske år.

Mesterskapet tok til samme ettermiddag med
1. runde. Der var anmeldt i alt 11 spillere, som
fordelte seg med 5 i kl. I (mesterklassen) og 6
i kl. IL Samtlige anmeldte møtte og fullførte.
Spillernes kvalitet var denne gang sannsynlig
vis bedre enn ved forrige mesterskap. Klasse il
viste også det gledelige at rekrutteringen er i
orden. En bør trygt kunne si at Norge for tiden
har en meget slagkraftig stamme av døve sjakk
spillere.

I mesterklassen var Wilbert Martinsen, Oslo,
storfavoritt. Og i de innledende kamper viste
han også sin kvalitet. Som en god nummer 2
regnet en hans bror Helge. I midlertid ble av
gjørelsen av mesterskapet ganske dramatisk.
Einar Johannesen (Marceliussen) overrasket
med å slå Helge Martinsen, og da sistnevnte like
overraskende sl-o sin bror og denne igjen slo
Einar Johannesen, endte disse tre alle på 3 po
eng. Kvalitetsberegning hjalp ikke, så der måtte
spilles omkamper. Første kamp, Helge Martin
sen-Einar Johannesen, endte remis. I neste
kamp slo Wilbert Martinsen Einar Johannesen
(for øvrig nærmest på tid). Men da brødrene

Wilbert og Helge Martinsen under den nordiske sjakk
turnering jar døve i stockholm 1947

Døvemestel'skapet i sjakk 1952 og Nor
ske Døves Sjakkforbunds ting ble avholdt
i Bergen i påsken, med Døves Sjakklubb,
Bergen, som arrangør. Å dømme etter ut
talelsene av deltakerne, ble såvel turne
ringene som forbundstinget greit avviklet.

Åpningen fant sted i Bergens Døve
forening skjærtorsdag, hvor forbunds
tinget ble avholdt. Som representanter
møtte: Helge ,Martinsen, Oslo, Bjørn Kom
medal, Stavanger, Tore !Skjørestad, Hauge
sund og Olaf Olsen, Bergen. Fra Trond
heim forelå beskjed om at en ikke så seg
i stand til å kunne møte, og fra Vestfold
forelå intet sv,ar på innbydelsen. Styrets
arbeidsutvalg møtte fulltallig, nemlig for
mannen, Eilif Ohna, sekretæren, Thor
bjørn Sander og kassereren, Marta 'Sander,
samtlige Bergen. De to styremedlemmer i
Stavanger, Karsten Samuelsen og Gabriel Ra
foss, hadde på forhånd meddelt at de ikke kunne
møte samt at de begge ønsket å tre ut av styret.

Forbundstinget ble ledet av formannen, og
det hele ,ble greit og saklig unnagjort. Av betyd
ningsfulle vedtak, kan nevnes forhøyel~en av
forbundskontingenten fra kr. 0.50 til kr. 1 pr.
medlem pr. år. Likeledes skal hver klubb her
etter hvert år avholde en fest pvor 25 % av
bruttoinntekten tilfaller forbundets representa
sjonsfond. En skal videre forsøke å komme i
kontakt med døve sjakkspillere i de øvrige nor
diske land og sette i gang postsjakk-kamper
mot disse, fortrinnsvis mellom klubber, som
velger en eller flere spillere som skal gjennom
føre disse kamper.

. Ved valget erklærte styret at de hadde be
sluttet å trekke seg tilbake, da {le på grunn av
så mange andre gjøremål ikke så seg i stand til
å kunne ofre så meget tid på forbundsarbeidet .
som ønskelig. Som ny formann ble valgt Helge
Martinsen, Oslo, og denne fikk fullmakt til å
velge to andre inn i arbeidsutvalget og konsti
tuere dette. Til utenbys styremedlemmer (i
dette tilfelle fra andre steder enn Oslo) ble
valgt Bjørn Kommedal, Stavanger, og Tore
Skjørestad, Haugesund. - Forbundstinget ble
hevet ved at den avgåtte formann ønsket den
nyvalgte gode arbeidsvilkår og forsikret ham at
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Martinsen i siste omkamp spilte remis, ble
rekkefølgen avgjort. Resultatene ble:
1. -og mester Wilbert Martinsen, Oslo 3 p.
2. Helge Martinsen, Oslo 3 «

3. Einar Johannesen, Stavanger 3 «
4. Eilif Ohna, Bergen 1 «

5. Tore Skjørestad, Haugesund O «

At den forrige mester skulle bli helt uten
poeng, hadde vel ingen regnet med, men Tore
Skjørestad var for anledningen ikke i sin ·beste
form. Treningsmulighetene er nok heller ikke så
bra for ham etter at han flyttet til Haugesund.
Ohna kommer sterkere igjen.

I klasse Il ble det om mulig enda mere jevn
het. Arrangøren regnet på forhånd med dobbelt
seier i denne klasse ved sine to deltakere. Da
trekningen resulterte i at nettopp disse to møt
tesi første runde, og Sander vant, mente en at
saken var avgjort. Sander ville bli nr. 1 og
Rauseth nr. 2. Av resultatlisten vil en se at det
slett ikke gikk slik. Rauseth vant resten av sine
kamper, mens Sander tapte 2 (for øvrig var
tapene helt unødvendige). Johan Paulsen over
rasket med å slå Sander, mens Aanestad slo
både Paulsen og Sander. Med sine 4 poeng ble
altså Rasmus Rauseth bestemann, og fortjent
må en si det var. Rauseth viste utvilsomt det
beste spill i klassen, med rike variasjoner og
kombinasjoner. Etter kvalitetsberegning ble
Aanestad nr. 2. Der ble snakket meget om Aane
stads hell, men en sjakkspiller trenger hell i
tillegg til sin dyktighet, så det er ikke noe å si
på resultatet.

Resultatene ble:
1. Rasmus Rauseth, Bergen 4 p.
2. Kurt Aanestad, Stavanger 3 «
3. Thorbjørn Sander, Bergen 3 «
4. Johan Paulsen, Stavanger 3 «
5. Knut Høgseth, Stavanger 1 «
6. Bjørn Kommedal, Stavanger 1 «

Siste spilledag ble lynturneringen avviklet.
Denne turnering ble for første gang innlagt i

mesterskapet, men
etter deltakernes me
ning å -dømme, bør
den 'inngå som et
f.ast ledd i program
met. Her delto'k
begge ,klasser under
ett, og arrangøren
hadde selv satt opp
premier, slik at del
takerne slapp start-

Rasmus Rauseth kontingent. De fleste

partier vakte stor munterhet, og hele turnerin
gen lot til å være den beste underholdning spil
lerne og publikum kunne ønske seg. Helge Mar
tinsen gikk til topps med 8 poeng av 9 mulige.
Deretter fulgte overraskende IL-klassingen
Kurt Aanestad. Wilbert Martinsen fikk samme
poengsum, men kvalitetsberegningen gikk i
Aanestads favør. Deretter kom Tore Skjørestad.

Resultatene:
1. og lynmester Helge Martinsen 8 p.
2. Kurt Aanestad 7 «
3. Wi1:bert Martinsen 7 «

4. Tore Skjørestad , 6 «

5. Rasmus Rauseth 41f2 «

6. Eilif Ohna 4 «
7. Einar Johannesen 3 «

8. Bjørn Kommedal 21j2 «

9. 1~hol'bj. Sander 2 «

10. Johan Paulsen 1 «
Avslutningsfesten fant sted i Døveforenin

gens lokale, hvor der ble servert middag og
kaffe. Der 'ble holdt tale av arrangørens for
mann, Eilif Ohna, den ene av turneringslederne
og Helge Martinsen, hvorpå premieutdelingen
fant sted.

Til sluH gjengir vi noen uttalelser som kan
være verd å ta med.

Eilif Ohna: På arrangørens vegne vil jeg si
at jeg er skuffet over de døve bergensere. Det
var ikke lett for oss å ta på oss arrangementet
i påsken, men det verste var at ikke en eneste
døv familie ville ta imot noen av de utenbys
deltakere som ønsket privat innkvartering.
Noen av de døve sa rett og slett at de ville hvile
i påsken. De ville ikke så meget som umake seg
med å låne bort et laken. Det er stor skam, og
jeg håper de leser dette og skammer seg.
- Ellers har vi ordnet arrangementet så godt
som vi kunne, og nå håper vi bare at deltakerne
er fornøyd.

Wilbert Martinsen: Hadde håpet på bedre
deltakelse, slik at der kunne blitt flere kamper.
Var forkjølet under turneringen, så jeg kunne
ikke yte mitt beste.

Helge Martinsen: Jeg får nok ikke tid til å
holde meg i form i tiden framover, da jeg er
med i arrangementskomiteen for kongressen,
og det blir vel Einar Johannesen som blir uttatt
til nordisk mesterskap sammen med Wilbert.
- Angående at jeg ble valgt til å overta roret
i Norske Døves Sjakkforbund, kan jeg ikke
garantere at det vil gå så bra, men jeg håper
jeg får tak i en dyktig sekretær og kasserer, og
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Julius Albert
Oslo, fyller 5.

da skal det nok gå. Jeg har i hvert fall god lyst
l)å arbeidet.

Rasmus Rauseth: Jeg var i tvil om jeg var
god nok til å delta i konkurransen, men det gikk
jo bra. Det var mange harde kamper, og jeg er
ikke vant til å sitte så meget. Derfor fikk jeg
Vondt bak på slutten.

Kurt Aanestad: Jeg synes alt gikk utmerket,
og at arrangementet ikke kunne vært bedre. Nå
håper jeg at vi kan begynne med lynsjakk i
Stavanger også, for nå har vi jo sett at det ikke
er noe vanskelig for døve å spiUe lynsjakk.

Ellers var det samstemmighet om at arrange
mentet var utmerket fra først til sist. Et merke
lig treff var det at 4 av deltakerne er ikke
røkere, og nettopp disse 4 stakk av med alle
premiene.

Ex-/orbundssekr.

nLernasjonal brid6eturnering
for døve

På initiativ av Stockholm Dovas Bridge
klubb ble det arrangert internasjonal bridge
turnering ,for døve spillere fra hovedstedene i
Finnland, Sverige og Norge i påsken 1952. Det
har tidligere vært avholdt sådan turnering for
2-mannslag, men denn~ gang stiltes for første
gang med 4-mannslag. København fikk også
innbydelse, men noe svar derfra mottok arran
gøren ikke.

Vi som kom fra Oslo måtte forbause oss over
at den vesle klubben i Stockholm, som også er
meget vanskelig økonomisk stilt, kunne avvikle
et så storartet arrangement i påsken. Det er
klart at dette var mulig bare ved medlemmenes
offervilje og oppslutning om arrangementet.

Turneringens leder var 1. Lunden fra Marin
ledningens Bridgeklubh i Stockholm. Det ble ut
kjempet mange harde kamper, men allerede
skjærtorsdag ledet Oslo med 2 poeng foran
Helsingfors (Oslo 4, Helsingfors 2 og Stock
holm O), og da var aUe klar over at Oslo ville bli
best. Under hele avviklingen var turneringen
godt besøkt. Selv om storparten ikke var bridge
ir teresserte, kom de allikevel gjerne for å treffe
finske og norske venner eller bekjente.

Påskeaften inntok 72 betalende festdeltakere
lokalet, hvor de ble bevertet med te, egg og
smørbrød. Etterpå ,ble «Påsksmellan» framvist,
og underholdningen gikk videre med et kort
.skuespill og flere morsomme konkurranser. Der
ble igså holdt taler, bl. a. ved formannen i
Stockholm Dovas Bridgeklubb, som uttalte gJe-
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den over at turneringen var kommet i stand. En
finsk og en norsk representant overrakte arran
gøren erkjentlighetsgave for det utmerkete
arrangement og den strålende vennlighet og
gjestfrihet de utenlandske deltakere var blitt
møtt med. - Festen sluttet med dans.

Kvelden etter holdtes så avslutningsfest med
premieutdeling. Stockholm-formannen, Wiede,
holdt en kort tale. Han håpet bridgen ville bli
mere utbredt blant døve og at det med tiden
ville bli stiftet et nordisk bridgeforbund for
døve. Derpå ble premieutdelingen foretatt.
Premiene besto av et fat og 4 begre til det beste
laget og 4 begre til det nest beste. Etter pre
mieutdelingen holdt Larsen, Oslo, en tale, hvori
han takket for arrangementet som Stockholms
klubben hadde avviklet på en så utmerket måte.
Han håpet at bridgeturneringen mellom de ved
dette stevnet deltakende 3 klubber for døve ville
utvikle seg til Europamesterskap for døve til
slutt. Derpå meddelte han at Oslo påtok seg
arrangementet av neste turnering i 1954.

Turneringsresultatet ble:
1. Oslos l. lag (Y. Olsen, Larsen, Torp,

Maureniusson) 8 p.
2. Oslos 2. lag (Braathen, Sundet, Amold,

H. Olsen) 6 «
3. Stockholms 2. lag (Percy Andersson,

Hill, fru Buckler, T. Ring 4 «
4. Stockholms 1. lag (Wiede, Karlson,

Bohm, Jakobsen)' 4 «
5. Helsingfors 1. lag (Sihvola, Niettinen,

Vaiisa:nen, Liinapuro) 2 «
6. Helsingfors 2. lag (Ahlback, Ikola,

Laurila, Kilpinen) O «
Jerker Anderson.

'lA gratulerer

Bryllup
feires pinseaften i Bergen av frk. Ann-Mar
grethe Haug) Tromsø, og hr. Ga:briel Ra/oss)
Stavanger.

50 år
Kari Rør Olsen) Nedre Råel pr. Tønsberg,

fyller 50 år 31. mai.

80 år
Forihenværende tapetserer

Ekstrand) Ruseløkkveien 20,
,juni 80 år.
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OSLO OØVES SKYTTERLAGS ASJO A LE STEVNE
som holdes på 0streheim 27. juli 1952 kL 9

PrØve- Antall
Avst. Skive Stilling SkytetidNr. Klasse skudd skudd Anvisning Inn. k

1 2 og 3 3 2 A 3 300 Normal Fri Hvert skudd kr. 3.-
2. serie 1 min. Etter serien

2 2 og 3 10 00 Normal 5 kne, 51igg. l Y:! min. pr. serie Hver serie « 3.-·
3 2 og 3 10 :300 Figur 5 « 5 « 1 Y2 « « « Hver serie « 3.-
4 1 3 2 x 3 100 ID-delt Fri Hvert skudd « 2.50

2. serie 1 min. Etter serien
5 1 10 100 ID-delt 5 « 5 ligg. ly:! min. pr. serie Hver serie « . 2.50
6 1 10 100 Figur 5 « 5 « ly:! « « « « « « 2.50
'I Alle 3 10 JOD Figur 3, 3, 4 2 min. Etter serien « 4.-

Innmelding innen 1. juli til Anker Gusfre,
Sven Brunsgt. 7v, OS'lo.

på 0streheim etter avslutningen av L Interna
sjonale døve-skytterstevne 29. juli ca. kl. 19.30.

For 'arrangementskomiteen
Anker Gustre

formann

Deltakerne i mesterskapet skyter 2 omgan
ger, a 10 skudd 1 min. 300 m for de som har
s'kutt grunnlag.

AU skyting foregår etter skytterorganisasjo
nens reglement.

Lik poeng avgjøres ved beste treff.
Ammunisjon selges på banen, hvor også

geværer utlånes.
Premieutdeling med enkel fest klubbhuset

H. C. Lindgår'd A. N. Ha:ukedalen

( gr- Dl

for

I. ] ~TERNASJOI\IALE DØVESKYTTER-STEVNE

som holdes på 0streheim, tirsdag 29. juli 1952 M. 16

Nr. Prøves);:. Antall skudd Avstand Skive Stilling Skytetid Anvisning Inl1sk.
1 5 25 300 Intern. Ligg. 45 min. Hvert skiudd 4.-
2 3 15 300 « 5 stående 25 min. -«- Lt-

5 knest.
5 ligg.

Reg;ler: Skytningen foregår etter de interna
sjonale skyteregler. Ved lik poengsum avgjøres
rekkefølgen etter beste treff.

Gevær: Hver deltaker kan enytte sitt pri
vate armegevær (militær) med dio.ptersikte og
stolpekorn. Utenlandske s'kyttere kan også be
nytte norske Krag-rifler som utlånes på banen.

Rett til forandring i programmet forbeholdes.

Anmeldelsesfrist: l. juli 1952.
Arrangementskomiteen

for L Internasjonale døve-skytters te Vll

Anker Gustre
formann

Hjalmar LindgaaTd Anders Haukedale-n
Innmelding: Anker Gusfre, Sven Brunsgt. 7 V

0&10, Norge.
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Referenten.

Kommisjonærer:

Eivind Hegstad.
Nils Gjerstad.
Håkon Hj. Otnæs.
Jørgen Klovning
Finn Johansen.
Kåre Høgfeldt
Wilbert Martinsen
Johan M, Dahl, Moelv.
Andreas Kallevig. Kvalavag
Olav Haug.
Olaf Foss,
Arne Søraker.

Oslo:
Bergen:
Trondheim:
stavanger:
Drammen:
Kristiansand S.:
Sarpsborg:
Hamar:
Haugesund:
Telemark
Helgeland:
Ronglan st.

«Tegn og 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
dergaten 9. Bergen. Postgiro nr. 13691. - Ars
kontingent for abonnement til utlandet kr. 9,-,

Redaktør: Thorbjørn S a I1 der.
Forretningsfører: Albert Bre i t eig.

Terrengløp i Bergen
Døves Idrettsklubb, Bergen, avholdt 'sitt år

lige klubbmesterskap i terrengløp 4. mai. Det
var hare anmeldt 7 deltakere. Konkurr8insen
foregiJkk i tratktene ovenfor Ihytta på Totland.
Løypa var ca. 2.5 km 'lang, og etter deltakernes
mening var den fin, noe ,løypesjefen Einar
Koppen !skal ha æren for. Starten foregikk oppe
på fjellet, og løypa gikk i myrlendt og små
kupert terreng innover mot Livarden et stykke.
To av favorittene løp feil og ble 'disket. De,3
beste ble:

1. Per Bikko _............. 9.45 min.
2. Karl-G. Bjørnsen 10.37«
3. EiEf Ohna " 11.14 «

Harry Stene og Erik Andresen ga opp på
grunn av uhell i løypa. Men ellers var konkur~

ransen en fornøyelse å være med på i det fine
sommerværet.

hevde Beg i denne form for idrett, men 'kJubbcn
<har mange lovende emner som med tiden kan
utvikle seg til førsteMas'Ses ,spialere.

Første :kamp ble spilt 8. mai ,på Møhlenpris.
Her viste altså fotballaget «Døve», Bergen, seg
for første gang offisielt for pu:bl'ikum. Ingen
ihwdde ventet s'eier for Døve, og det ble det da
heller ik.ke, i det Vi tapte med 5 mål mot O. Men
det ble l'evert Ul dels meget lovende 'Spi>N, så
'Optimi'smen er 'i orden. Motstanderen var Orion.
Resultatet teller ikke med i serieoppgjørene.

Fotball i Bergen

A. N. Haukedalen.

Døve's Id.reUsklJuibb, Bergen, har nå for alvor
gått i gang med fobbal!. Fra nyttårstider er
innendørstrenin.gen blitt drevet med flid, i hvert
faJI[ for de flestes vedkommende. Og etter påske
er det blitt virkelig f<art i treningen. Klubben er
'blibt opptait i fotballkretsen og forbundet, og
skalalleredJe fra våren av delta ii 'Seriekampene i
Bergens 2. divli'Sjon. Det har hersket stor spen
ning blant de aktive og øvnige klubbpatrioter
med hensyn til hvordan klubben skal kunne

I. Internasjonale Døve

skytterstevne
I forbindelse med VII. Nordi'ske Døvekongress

i Oslo isommer, bl'ir Ider a~holdt et skytter
stevne, I. Internasjonale Døveskytterstewe,
som er det første i sitt slagJs. iDet viii sikkert bli
morsomt for <døve !s'kyttere fm fonS'kjellig'e land
å kunne møtes ti~ edel kappestrid på S'kyte
banen.

Etter at Oslo Døves Skytter1'ag ble stiftet i
1945, er det senere blitt stiftet døveskytterlag
både i Købenrh'avn og S'toekholm. Og da 'skytter
sak jo er forsvarssaJk, :så er det en stor ære for
døve 'å få være med her. Oslo nøves Skytterlag,
sam er arrangør av ov.ennevnte skytterstevne,
har nedsatt en komite med hr. Anker Gusfre
samfurmann. Komiteen er !kommet godt i gang
med sitt arbeid. Som ~eder på skytebanen blir
v,aktmesterassistent ved Skåda:len Døveskole,
hr. Ernst Arnesen, en utmerket mann, da han er
vant med å omgås !døve.

Søndag 27. julli holder Oslo Døve's Skytterlag
sitt nasjonale stevne, som blir åpent for alle
døve not'S'ke skyttere. Tirsdag 29. juili ktl. 16 går
så det l. Internasjonale Døveskytterstevne av
'stabelen. Etter skytningenes slubt 'samme dag
bNr det iholdt en enkel fest med premieutdeling
i 'klubbhuset på Østre Skytterlags bane, 'hvor
også skytekonkurransene foregår. Det er ønske
'Hg at skytterne me:lder seg i god tid og med
opplysninger om de har gevær eller i'kke. Hvert
lands de~bakere k'an benytte sine lands arme
gevær (militær) og med dioptersiMe og stolpe
korn. Norske Krngr'ifler utlånes p'å banen, hvor
også 'ammunisjon fås kjøpt.

I det jeg håper 'på to vellykkete skytterdager
med :go'd deltakelse, ønsker jeg alle døve s'kyt
tere vellkommen til Oslo.
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A.s Framnæs Mek. Værksted
Telegramadresse : «Værkstedet»

SANDEFJORD

Norsk og
utenlandsk
kryssfiner
Møbelplater

Als OSTERHAUSGATENS HøVLERr~
TRUASTUnALG

OSTERHAUSGATEN 1>-18

SPESIALITET LISTVERK

Porøse og hårde
fiberplater
La,kkplater

NTP-merkede

porselen isolatorer og

plast- eller formstoffartikler

er kvalitetsvare

Norsk Teknisk Porselens A.s
FREDRIKSTAD

A. Croth &CO.
Spesialfabrikk for

Lommetørklær og preserver

HALDEN

Telefon 2749

Yngvar Hvistendahl
S ki,psredcr"i

TØNSBERG

Chr. Nielsen &Co~ A.s
LARVIK

Etablert 1869

Administrasjonskontor: Tollbugt. 28, Oslo

Skogbruk

Jordbruk

Tresliperier

Sagbruk og hØvleri

Cellulosefabrikk

Papirfabrikk

Mathiesen-lidsvold Værk
BØN

Staubø &Søn
SKIBSMEGLERE &
ASSURANCEAGENTER

Telegr,adr. «Stauboson»
Tollbugt. 28, Oslo



Hennan Schultz A.s
StortingsO"aten 30

OSLO

BkJ/Jort

TrejoredlingJ-

produkter

Cus av Stuve A.s
MØllergaten 8 - Oslo
Etablert 1900
Telefon 33 1787, sentralbord

Blomsterhallen
TØNSBERG

Telefon 2229

Lun &Tallaksen A.s
FREDRIKSTAD

Manufaktur
Konfeksjon
Trikotasje

(,+./IjJ

år De kjø r
aluminium

kjø ken øy-

.. kan De føle Dem trygg med det
blå kvalitetsmerket

A.s Kjættingfabrikun

OSLO og

HELLE pr. KRAGERØ

Vogt &Holst
Skipsmeglere

MOSS

Telefon 1047 - 1547

A.s Kistefos Træsliberi
DRAMMEN
Grunnlagt 1889

30 000 'tonn våt tremasse.

T RE og FIN ER
Norsk og Utenlandsk

BJARNE FRANG
Grensen 12 VII - O S L O
Sentralbord 33 58 90
Telegramadresse Woodfrang

Keddcll &Du en A.s
Fred Olsensgt. l

OSLO
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KVALITETS
SKJORTEN

FRA

~{j::;;//I<t'l'iLf.t400j
:.I ...~:~llllu~

Alfr. Hart\lelt
KUTosseTi.!'a,hTikk

BERGEN

Rogaland Fi kesalgslag S.L

STAVANGER

.sØLV

Teodor Olsen l Eftf.
JUVELER

Srnåstrandgt. 4

BEROEN

-------------- ---- - --

Norsk Tre-
I o.Fine import A.s

,Johan 0gafird & Søn - Bel'ge l

Telegr.adr.: «Teak» Rl!{stlf. ] 7475

Norske ogutcnlwn.dsh:e tre·
.or-te'r oy finer-er. - Kn;.'l.'1
li ter-cr Of! rnøbel]/latfJr•.

Filial i Stavanger.

P Høivold
ek. Verksted A.s

'{'eleL 17 7 - 137a

I rival: ' 32

KR.SA ND S.

--------1---------------

nn Trøndela
Sogeierla

JON ~S ØCLÆND - S~Nn NES
.... TEIN1JiR

afbeidere og /"n/'Jjoll. 'rdf



Bygningsartikel·Compagniet

OSLO

Askim mek. Verksted &Jernindustri

ASKIM - Telefon 30

Trygve Nilssen
Colonial - Skibshandel

MOSS

C. Andersen &Sønner A.s
DRØBAK

Import, en gros og handel med
formesand til stØperiene i
større og mindre pm·tier.
Tlf. DrØbak 14, lageret 293
Telegramadr. : Formsand

H. Bjørum
Etablert 1894
OSLO

MINERALSKE RASTOFFER
Feltspatt - Kvarts - Talkum
Glimmer

Pam Kjem. fabrikk
Alt i essenser og cosmetika

SARPSBORG

Telefon 555

;lDAJIIMEN5JERN•
•

STØBERlOG MEK. VERKSTED

Erik "'øllo ts
Kolonial en gros

Kormerudgt. 36 - Telefon 2990

DRAMMEN

Johan Basberg &Co. A.s
OSLO

L::A::LUND t
BYGGEARTIKLER OG JERN

Skippergt. 33 - O s l o

Tlf. 334350

Kaare Mathisen . Moss
Telef. 2932. Telegr .adr. : Shipping
Skipsekspedisjon - Befraktning
Klarering - Spedisjon
Assuranse.

A.s Holmen·Hellefos
HOKKSUND I EIKER

Corneliussen Mek. Verksted

SANDEFJORD

A.s Norske
Konfektionsfabriker

Trondhjemsveien 137

OSLO

Telefoner:

372089 - 372267 - 370939



Arbeidernes Landsbank A.s Cullaug Takpappfabrikk
Fagorganisasjonens bank Telefon: Drammen 2490

Telegr.adr.: «NOR» Drammen.
Youngstorget 4 - Oslo SnØhetta takpapp D

Telefon 335885 Lunit luktfri Cellulosepapp
7 og 9 kg.

Sverre Johansen Brødrene Trregde
VOGNMANNSFORRETNING
Tistedalsgaten 21 DRAMMEN
HALDEN - Tlf. 1474
Alle slags transporter Sentralbord 4880

Harry O. Jacobsen &Co.
fagertun fabrikker A.s

SKIPSMEGLERE

DRAMMEN
OSLO

A.s Norsk Soyamelfabrik A-s Opdal Stenilldustri
Produsenter av margarinråstoff Skippergt. 19 - Tlf. 422255
og kraftfor Lager Sørenga - Tlf. 680927
Fabrikk i Larvik Telegr .adr. «Stenindustri»
Hovedkontor i Oslo OSLO

A.s· Rødskog Brug &Culdlistefabrik POTETER l VOGN-

Culskogen LASTER

TELEFON DRAMMEN, B. ø. Gundersen,
SENTRALBORD 5090 TØNSBERG

_.

ELEKTRO . ENGROS A.s H. Skramstad

TolJbugt. 4 - O S L O DRAMMEN

Rafen & Loennechen Gorrissen &Klaveness A.s
Skipsrederi og Linjefart

SKIPSREDER.I Postboks 2447 S

TØNSBERG OSLO

Ingeniørforretningen Atlas A.s A.s forenede Nagle- og Skrufabrikker
ø. Vollgt. 7 - 'I'U. 411497

Postboks 4225. Tel fon :17 28 00
OSLO

OSLO



Spesialforretning
REGNTØY OG
GUMMIF 1'T0Y

Carl Werner
RosenkHt tZgt. 8 - Tlf. 3:H4:3fl
E~ablert 1875 - o S LO

Melier '~iliugrein
Storgt. - Telef. 335 - Askim

Portrett-studie, Brude, Gruppe og
Reklamefotogratering, Seriefoto.
Ecren avdeling for amatørarbeide
med utsalg av film og cmpaTater.

f2ll(~~
\J!,1ljl\!~V

.
Tøosberg Harpunfabrik A.

TØ JSBERO

rillltz 111~gg
IlancielsgartncTi

LlEH - Telefoner 6169 - 6179
Utsalg'

DRAMMEN - Telefon 2462

ORA
Oslu Hrlcggerbedrifl A.s

ø. Slottsgt. 29 - O S L O
Telefon 41 58 96

Ber t )aul en
Prinsensgt. 2 - OSLO
Tlf. 4253 4.6 - 422475
Tomten - Tlf. 680637

TRELASTFORRETNING
Levering av hØvlede og uhØv
lede trematerialer.

Ren og farg hos fagmannen Mercedes . Benz 170

Gustav Neslillg Personbiler - Sykebiler - Chassis
Reservedeler

Fabrikk, kontor:
Chr. Krog'hs gate 60, O S L O
Tlf. 41 33 79, 42 21 84

t dcrvall·Lar en &Patt A.s
Munkedamsveien 9, Oslo - Tlf. 42 1l. 16, 41 66 83

Nir.. Nielsen ItS Tøusberg Rep rbane
F' i s le eng '" o s

Vippetangen TØNSBERG

OSLO
___o •__• _

Codscent.ralen ts
Skippergt. 33 - O S L O
Tlf. 33 38 55, 333853, 33 3850
Telegramadr.: Godscentralen

I
Sammenlessing av gods på jernbane. Omekspedi-

SjOH og videreforsendelse avsamlegods.
SPEDISJON OG FORTOLLING

----I----~--

KJØ1'TFORRETNINC;'

Slakteri - PplsemClkeri - RØkeri

JESSHEIM

H. Furuseth

gurd Herlofson &CO. A.
Pe ersens Li O
Trygve B. Pedersen AlS

S 1) C ,'; 'i a l 'i ,'; t i 7) l a k a t c ro

Dr'a.mmensvn. 88 b - Oslo Linstowsgt. 1

'f'e1 rron fi "'1. n Tlf. 3: 04 1] - :13 04 2:1

OSLO



Thorv Id Berg
BKIPSREDEIU

T0NS·. i' RU

._--- --------.

AlS IVARA EDERI
Tollbugt. 11

OSLO

«IVARAN LINES»

U. S. A. - BRAZIL-LA PLATA

U. S. ~. - FAR EAST

ens Lnge Lye e
Kirkegt. 6 b - OSLO

Fabrikk for papirsekker

Fabrikk for plastic-artikler

Kjemikalier og råstoffer

I----~-_·_-----------I

En tur ut i frisk lutt styrker

helse og humør!

HOLMENKOLLBANEN

SOGNVANNSBANEN

R0ABANEN

gir den beste start og letter hjemturen

SK:ANDEX

florisontal Syste771Jkap

BATES

Heftelnaskin.

ORIVIG

Spritdttplik?ttor

Tørr·s Bonnevie %
Kongensgt. 2 - Telefon 41 34 21 - Oslo



Stranda Sarebank
Grunnlagt 1849

FU'f'valtningskapUal 10 mill.

Inkasso pli Indre SunnmØre med
industTistcdet

STRANDA

DEN GODE SKO

Spjelkavik Skofabrik A.s
SPJELKAVIK

Christie &Opsahl A.s
Ingeniør- ug Entreprenør-

forretning

MOLDE

Landes Rutebiler
Trafikerer :

Borgundruten

Vestnesruten

AndaIsnesruten

Telefon 1341 - 3318

ALESUND

1----------------1---------------1

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

Etabl. 1952

BERGEN

Fabrikant av «5partaJkjorten»

--------_._-------

Høvding Konfcksjonsfa rikk
G. MOE

Kvalitetsklær for MENN

MOLDE

Knut Aase Jr.
Trikotasjefabrikk

Lars Hillesgt. 20 - BERGEN

L.O.@LSEN
t.N!COLRVSEN'

BERGEN

-----------1-----------------1

Brødr. Utkilens Rederi

BERGEN

Hamar Pelsindustri
Sigurd Larsen

!<'urnesveien 28. Tlf. 1841

HAMAR

Brødrene Wigand ~.s

VERKSTEDER OG DELER

BERGEN

A.s Møre Mek. Verksted

STORNESKAIEN - ALESUND



oG. BLOCK WATNE
SANDNES

Haugesund Mekaniske Verksted %
HAUGESUND

Skipsbygging Skipsreparasjoner

Jacob Odland S.Se
SKIPSREDERI

Telefon 1316

HAUGESUND

VERDAL SPAREBANK
Opprettet 1854

UTFØRER ALMINNELIGE BANKFORRETNINGER



Confectionsfabriken AJS
MOLDE

BRØVIG
SKIPSREDERI

FARSUND

FR UEMEIERI
anbefaler:

JIIleieriprodukter av høyeste kvalitet

STAVANGER

Verdal SalTIvirkelag
Assortert handel i Verdal med 20 avdelinger

Bakeri - Slakteri - Pølsemakeri - Mølle - Fiskematkjøkken

Systuer - Skredderverksted

Omsetning av jordbruksvarer

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

Postg-iro 91930

RlKlAM:TRYKK A.S, BERGEN


