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Norske Døves Landsforbund
gjennoIn.35 år

Johannes Berge, forbundsform,ann 1918-33

Som ~kjlent kunn,e NlOr:Slkle J)iøv,eSI Landsfo'r
hund 18. mai i 'år s,e tilbake ,på 35 års virk
som/het. I den anledning vil det jo fallie ria~ 
turlig å gi enolveflsikt over de viktigste ting
s,am har hen1dt in'n,en forbun,dets virkefeIlt
gjennom diS;$re årene, samt utvi,kling,en, innen
selve fo-ribundet. Dett,e -vil vi da også fo"r~,øke,

men vi må gjølre opp'ffiler:ksom på at ov:er:sik
ten nødv:endigv:i,s må bli s'vært kortfattet.

foreningens bestyrelsre om at denne retter en h,en
ven,deIse til landets øvrig1e d,øv,eforeninger med fo
respørsel om de v.il værremed at danne et lands
forlbund for døv,e. H·err Ser.g.e begruudet dett,e sit
forslag v,ed alt nævn:e en del av de opgavrer som fo
r1elaa til fæll.es :løs'ning for 1a:ndets d,øv,e. B,esty·rel
s,en tiltrraadt,e eniSitem,mig for:slaget - - - «.

D,e foreninger 5o'm sl:u:tJt'e't seg til forslaglet Orm
opprettlerISle va,r Kristiania, Bergen, Stavangrer,
Tromsø og Harista,cl, og' der blie så innkalt til et
konstituerende møt;e i TriOndhleim m,ed represen
tanter fra disse f.oreninger samt T,ron,dheimsforien
ingen.M'øtiet hIle hol/dt pinseaften, 18. mai 1918, og
her ble de'n .endelig,eSltiilftlelsle vredrtatt. 'Der hle også
vedtatt arbleidsprogram for fo,r:bundet. Forslag til
sådant var tidligere ltilslendt for,eninge:ne til b,e
handling. rDett;e arb,eidsprogram ble fOirbundets lo
veT.

Den fø,rstre forbun,dsfror1mann ble døvelærer Jo
hann,es B,erge, va,raflormann Ziener, Oslo, sekre
tæT RelJ:ded.a'I, B,erg,en, kasiser,er Samlson Hauge,

.Stavan~er, styr.e:mre:dlremmrer fru Dahl, T'rom,sø, og
h'r. SiverrDsen, Harstad.

Dren førsteqp:pgav,e ,flor-bundret påtok Steg, var å
he!ns(tiille til 'deparltrement,et å oppretlte selvst,endig,e
døvepr'est-rembreter på Ves,rlan·detog i det nordli
gle Norg,e.

I 191 9 ,ble før.Sitle he:nvendelse ti~l depa,rltemrentet
om !f.ortsrettelSiesskolrer for døve .slen,dt. --

Første Iandsnløtle blre avhol,dt ,i Bergen i dagene
9.-10. j,uli 1920. Her bI,e vledtatt en res{)lusjon till

I de innledende b,e:m;erkninger i 'No'ris:ke D'øves
myndig,het1enre OlTI at dø~ve !Slkal likrelstillles m,ed hør

Landsforbunds. styrep,r,otokol1 hetier det: «Den lst,e
ende ved ,utdeling av loff. siti1pendier. - D,et ble'

mai 1917 fremsatte formanden i Tron,dhjem:s døv-
v,e:dtatt å utgi et lorgan fOlrN'ors,ke Døves ,Lan,ds

stumforen.ing, h,erT lælrer Johs. Bergre, forslag for
, forbund (Tegn og Tale). ,- T'egn i undervisningen

på døv.eskoilene, brle diiSkutrent,' rmen 'man nøyet seg
denne .gang Im,ed en Jh,ensltilling til døvreforeningene
om å ig~' ,inn f.or ret va~kr;erle ,tegnsipr:å;k og {relles 'S,å
dant for hele landet. - Det bIe vedtatt len reSiolu
sj,on nil myndighetene o,m snariest å sette i gang 2.:
årige fontsette'liSessko:l.er (YTikeslskO'ler) for ,døvIe gut
ter og. piker.

I 1920 ble K,ristian'sa;nds og Om1egns k,r.i.stelige
forening for døv'e innn1eldt i forbuntdet.

I 1921 bIe len ny forenling. innm,eldt i fornundet,
nelTI,E.g Innherreds Døvefor,e:ning.

I 1922 ble den n,Y1e iLofotens :kr. forening for dø
ve in·nm:eldt. Samm,e år også de nys1tiftete Ve'Strer
åle:n,s k·r. forlening for ,døv,e og S.altenskr. døv,e
forening.

I 1923 ble Arendal og O'megniS klr. iflore:ning for
døv.e og Den nYfe dø,ves forlening av 1920, ,Kristia
nia, inn,m,eldt i forbiunclet.

I 1924 b'le V,estfold døv,ef1or;en:ing og Skien dø;
v,eforening innm,e:ldt.

I disse åren'e ha,d~de fo~r!bun!det :lTIangie vansk'elig
hetier å arbeide m1ed., E:n h,el relk:ke søknader og
h'enve'n,delser ble ,srendt departem:enrtenre og forskje:l
ligekomi1teier. DislSie gja\ldt bI. a. ansetteIsle av dø
v,ep'r,est ,på Vestlan,det, fotiskjellige bevilgninger,
f. -eks. i for:bindelse me:d avholdelsen' av den kom
mrende nOlrdisklc døveko,ngress o. a. Forberedelsene
tilkon.grres1Sie:n .kr;evde me:g;et arbeide. Man hadde
jo heller ikk,e erfa~ringer Ifra tidligrerie slike arran
gementer. Forbundets virksomhet ble sterkt hindret
av ,den ,dårlige øko'11JO'm:i. iI)·e to første åriene var
forbundets h'e:le inntleklt kr. 250,-!

I 1925 ble det ;holdt båd,e landsmøte og nordisk
døv,e.kon.grieSis i Trton,dh,e:im (i forbindelse 'med dø
v,es!kolrens 10o-år:s jubileum). På lanrdsmøtet bJe i
gj,en tegnspråkiet ,dis,kut,erit. Der ble ve'dtatt en re-·
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solusjon ,om at a11e landets døve iSlkulle gå inn for
et: fellles teg,ns:p:r:~k. Dier ble og'S~å vedtatt å ,opp
n,evne en ko·m!ite til å utarbeide ,en håndbok i tegn-

Helmer Moe, forbundsformann 1933-46

språ:k for No'rges ·døve. Li~kes:å bIle diet vedtatt en
rlesolusjon om å g:å st:er;kt inn forutbredelsle av opp
lysning ·om de ,døves forhold blant h~ør,en.'de i lan
det. Der ble v{~:dtatt en h,ensitilting til døveskolene
OlD at ,døvelærer,ne b,ør klunne tegns.pråket J likes~å

at elevene skal lær,e rilk'tig br:uk av tegn i s:kolen og
at t,~:gn6jp,r:~k'eit bølr benyttes til hjelp i undervisnin-
gen. Lan·dsfo,tbundets sityre b1e o;y·erla:tt å ar,beide
rn,ed op:prie,tt,els1en av ·et sltip'endiefond for ,døv,e
håndvlerk'er:e.

3. n'ordilS,ke døvdkon@res:s ble meget velly:k,ket
avviklet i Trondheim. Lands/forbundet hadde for
anledningen fått elt bildrag fra ko'm·mu.ll,en på ·kr.
5.000,-, og fra staten også på kr. '5.000,-.

M'ør,e k,r. døvleforening b,le samme lår innmeldt
i for;bundet, 'mlens den nye døveforen'ing i Oslo ble
utlndldt og ,oppløst.

I de følgende år hadde forbundet igjen m,e.get
bry,deri ,mled de forskjellig:e departementer vedrør
ende 'resolusjoner og sø:knader. Forbunldets. arb,ei
de ·ble 'tildels motarbeidet, og '01ko'll!om,ie:n var fort
satt ,til hinder for eflfektivt arbeide på de for;skjel
lige områder.

I 1928 ble en ny for.ening, Hamar ogOmtegns
,døveforening, innmeldt.

Samm!e å,r ble lan,dslmøte avholdt i Oslo (3.-4.
aug,ust). D,etit,e var det 3. lands'møt1e. D,e sak,er SOiffi

hle behandlet, var hov,eds.a:k'elig i forbinciels,e med
tidligerle r.e.solusjoner.

I 1929 bile der ildagene 8.-,11. ju1i holdt døve
,kon.gresis i Helsingfors, hvor Nlorg1e deltok ·med en
ganske s:t:erk t.ropp.

18.-19. j1uli 1930 bIe 4. n,orsk,e landsmøte av
holdt i Bergen. Her bI,e h'l. a. vedtatt en fornyet
h,enstiIling til depanuem,entet o'mop,prettels,e av
forts:ett,elsesslkole for dtøve.

Sam'mle år bl,e Østfold døv.eforening innmeldt i
forbun,det.

25-27. aug:ust 1933 bile 5. landsmøte avh.oldt i
Larvik. Her ble IftQ.r første gang diskutert de døves
k,rav o'm adg3Jng tiil sertifikat 'for. mot'orkj;øretøyer.
Videre hva so'm :kun,ne gjø:ries fo'r å hindre arb,eids;
ledigihet blant døiV:e. V,ed valget fraba både for
mannen, Johs. 8erg1e, og varafor1man'nen, Axdl
Fleis.c:her, se.g gjenv(a.1g. RelsuJtatet ble :a;t Helmer
M'oe, Trondheim, ible ny forbundsformann.

I 1934 ble d1en 5. no'rdiske døv1e:ko1ngr.esls av,holdt
i København, i dagene 23.-26. s,e;pt!ember. Her
ble bl. a. v,edtaJtt en reso:l,usjon o'm å gi ,døve anled
ning til å b'E ansa/tt i stateniS tj1ene:st,e. Norge deltok
i :kongresiSlenmed en h,ra tropp.

I 1935 utarbeidet forbundet bl. a. ,en veiledning
for hvordanma'n skal samtale med dørv·e. Dlenne
ble inntatt i Universiltielt,ets almanakk.

I 1936 bIe det 6. lan,dsmøtle avhol dt 23.-26.
juli i Stavanger. He,lm,er Moe ønsik.et her .å gå' av
som forbundsfor,manin, men han bLe gjenvalg)t ln.ed
ak,klamasjo~n.

Sam.mle år bIle [)ramm,en og O'mleg,ns Døveforten
ing innmel:dt i fonbundet.

Etter henstilling fna f,orbuill!det, vt~;dtok dep,a,rte
ln,entet å oppnevn'e dørve riepresentanter i tilsyns
k,omite,ene ved ,døv/es/koIene.

I 1937 bile Helglelan,ds Dø;vefo!riening innmeldt.
I 1939 bIle 7.- landsmøt;e avhoJ~dt i Larvik i da

gene 20.,-23. juli. Her bl,e en ny resolusjon om
fortsetltielsies!s:kiol.e vedtaltt. Ellers va'r det hovedsa
kt~1ig forbrun,d:etls vtirksom:het ogkr:etsordningen
som ble gjenlSta,n,d for Idis;kusjon.

'Og så kom krigen. Florbunde:tls. virksom·het bIle
selv1følgelig ,Eggendle stlerlkit nede IUn,der okkupa
sjonen. HJelm,er ,Mo'e ble sittende :s:om forbundsJor
mtann, mlen noen lands:møt'er eller \liknen,de kunne
jo ik:k,e av:holdes.

I 1945 hIle in1:idl,eritii,d a~rbeidet tCLtt opp igjen 'med
full styrik,e, selv o'm det va'r va:nskelig å få det i
gang igj,en 'Straks. Det begynte med representant
skæpismøte ,i j.uli måned, hvor en rekk,e saker ble
be\handl,eit.

~udk
LANDSMØTET I BODØ

~ 9.-12. JULI ~
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I 194'6 bille først!e llainds,møte ettler krigen avholdt
i Drammen, ,det 8. i rekkefølgen, i dagene' 10.-14.
juE. H,er bl,e bI. a. diskutert yrkesopplæring for
mindr,e blegavete døve, og bed'fe yr:keso,pplæring
v,ed :barnesko1-ene. Her ,ba forbundsifoTmannen~

Helmer Mo·e, inns1t,e:ndig om å bli fr1itat:t fra d·ett,e
verv, og 'Som ny forbundsformann ble valgt Wil
helm Schrøder, ·015,10.

En resolusjon o·m forh·øy,else lav lønnlen fOf dø
v·e:1ær,ern,e .bIe sen!dt sam·mte år. Nlan fa,nt det uhold
bart at døvelærerne har mindre lønn enn vanlige
lær-erle. D,et o'mv,en,dtle burde værte tilfelle.

I 1947 ble felles nordisk t,egnsp-råk ,bebudet. Vi
dere ble saken om k·ons1ulenter f,or døv,e tatt opp.
Sammle år ble 6. no'r,disk,e døvekJO·ngrt~!ss avholdt i
Stockhohn. H,er ble de:t ,besluttet å få i st,and en

nordisk tSamarb'eid'Siko:mi1te og e'n tegn.s:pråkk.omite.
Vårt landsforbund var som vanlig godt repres,en
tert. Dette årle)t ,ble diet opprettet et fon·d til beste
for ,Norges døve.

r 1948 ble 9. land:smøte avholldt i T'rondheim,
12.·-18. juli. 'H,er .ble v,edtatlt en resolusjon til ,de
partlem,en.tet om o,piprie:ttelse av døvekon'sulent-'Stil~

linger. Li:k,eså ble dret vedtaltt å larb,~ide for ,en p,er

manent 'r;eiseu10derasjo'n for døve. En 'legat-nemnd
ble n,eds.a.tt til å o'rdnem,ed de fOf'Slk jellige legater
for døvle. Styret fl,kk fuHmakt til å arb,eide me:d
planene om innkj'øp av f:j lm.J-r.a.mv.ilsere !s'om er
tenkt uuleiet til fo,rening1ene ,etlter behov. D,et ble
også v,eduatt å s,ett,e li gang et lalndslotteri til inn
tekt f.or forb:undet.

Wilhelm Schrøder, forbundsformann 1946-50

D~e:tit;e år haddie fo'rbul1!dlelt's ørk·ono·mli ,k()m:ffi1e:t
seg .så :godt 3Jt man kunne jbevil~e kr. 3.000,- til
utdeling blant dre dårlligst ,stilte døvefor,eningen,e.
FOireningenle fikk også a,nlednin.g td å søke f.orbun
det om bidrag 'vil fo,r!s:kj,el1ige forlm.ål innen foren
ing,en,e. Samm,e år bile det utgitt en almanakk 'for
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døve (vanlig lalmanak.k m,ed fO'f':s:kjel ll:ige opplys
ninger o'm døv,eorgaiuisasj,onen m. v.).

I 1949 ,ble det arbeidet 'm,e:d saken om ulykkes
trygd for dø,vle (ett'erlhenvt~ndelste fra styrer Eng).
Sam'me år ,ha,dde man dien »'ber1ømmelige« bladsa
kien v,edr:ør,ende kon:kurr!ansfe om a:nnons,einnsam
tingen. Døvealmanakklen b~le o~så dett·e år utgitt.
For første gang ble det utgitt et julenun1m,er av
T'egn og Tale som v'ar ber1eg.net på salg.

I 1950 :blle 10. laud!sm:øte av,hol,dt i Berg,en, 6.
S. j.uE. Her ble siendit resolusjon til ~:lepartlem,en

tet vedr. fo r l:itlen 'plas:s vled ibarn'esikolenle fO'r dø
ve. ,Diet ble v·edtatt å forsøk,e å få innført tlegn~

språket .som fag i forlt~se:ttelsie,s.s:k·oI.en~e (for døve.
Diet ble v,edtatlt å samarlbeide med N,orges Døve~

læ'rierilag 'om utgiv·e:ls,e aven ordbo.k for døvle. Her
bl,~ også :f.or første gang framlagt et budsj.ettforslag
for forb'undet. Forbund'sfo'flnlann Wilhelm Sch'riø
der ønsket ikk,e gj,envalg., og i hans s,t,ed ble valgt
Ni'liS Gj~ers,tad, Berg-en.

Sa.mme år bI,e det nedsatt en kom!ite til å illtar
heide forslag til Ihedersit'elgn \for fortj,ente arbeidere
f.or døvesa:k,en. Dfet ble b·e:sluttet fordelt kr. 15.000
til støtite av fOfls:k jellige formå'l .innen døv'ear:bei
det (bidrag fra Hjlelp,esltik.kt~lne). Det ble vedtatt å
u'tgli år:bok for No'rges døvfe i s:tedenfoT den et par
år utgitte døviealmanakk. V,i·derediskutertes å star
te et ,dø~,es trykk,,::'ri.Fo'rbundet vrednok likeled,es å
for:søk1e å få i stand et 1andslott1e'ri , ungdom's1leir og
slk,oIeleir for døve. Dett:e år {ble for før.ste .glang llt
gitt i»IDøves Jul«, ;ber,egnet ,på hø;r:ende les1er;e først
og :frelTIst. Salget av detlt!e ju:liehefte bIe en stør suk
s'eS5.

I 1951 bIle Døves Tryk,keri A.s sta,ritet i B,:::rgen
av La:ncisforbundlett. Aust-Agder kr. Døvefor,en,ing
ble gj:eninnmeldt i forbundet. D·ette år arrangertie
forbundet både dren f.ørste sk·ol'e:leir lOg den ,første
ungdo iffisl!eir for døvle. D,et ble satt i gangen inn
samlingsak:sjon til forbundet. »Døv.es }ul« ble også
dette år utgitt. IFo'rbunde:t vlar Irepr1esent,ert ved ver
denskongressen for døv,e i R.·oma, hvor \1er.dens
unionlen for døvle ,ble stiftet.

I 1952 var ,det av'ho,lde:ls:en av den nordisk,e dø- .
ve;kongressen i Olslo so'm ov,erskygi~et edle andr,e
biegi~enheter i Lan,dsfotbunde:ts a.rbeid. Haugesund
og ,Om1egns DøvefoT,ening bl,e tilsluttiet forbundet.
Det ble avholdt ungdom,51a,ndsleir for døve, og
denne blie end,a m{~r v,el'lYlkket ,enn den første .i
1951. Landsfo,rbundet avholdt repr1eSIentantlnøte ,i
Os~lo, hvor ,det bl. a.. bI,e vedtatt å gi ut T,egn og
Tale $lom 14-dag1lig tidss:kr,ift. »iDøv,es Jul« utkom
for 3. gang, og. s.al~et bll,e ny rekord. Trykkeriet
ble utvidet og flytt-et inn i nye lokaler.



'Og så· :kou1mer vi til året 1953, men ,det so'm
hittiil ha'r /h,endt drettlt,e året, ståir vel så f,er!skt i er
in,drlingen -at det skulll,e' være helt unødvendig å
gj,enta d'et. Vi står n.å foran ,det 11. landsimøte, ,det
første i slitt slags som ter henlagt ,nordenfor Trond
heim.

Nils Gjerstad, forbundsformann 1950-?

N'orsk,e Døves Lan,·dsforibund er ,i sterk utviik
ling. »Sp,ebarn-sykdommen,e,« må vi ,kunne si ,er
overvunn,et, og allt taler :for at vå,rt landsforbund
går m,eget :betydnings1fulle ålr i møtie, år med sterk
,akt,ivitet i aIlle gr,ener av .f.or:bundets vir:k:somhet.
D'et er bar,e å håp,e at hVler enes,tie en som har for
bin,de1se lned døvesa,k,,~n, på en eller annle'n lllåt,e,
støt,ter O,pip orn forbundet, sili:k at N)'or:s:ke Døves
Landsforbund blir en grunnsolid organisa.sjon som
ka~1 stå uro'k,k,e:lig »til Dory'rle fa:Ner«. Red.

A,RT,I,KIK!E,L,E,N OlM WAIIIEILAND i forrige n'f.
av bladet, var ov,erlsatJt av ~r{~,da:ksjiOn:s!s,ekr,etæren.

(Waieland 'ha.dde altså sk,rev,et artikk,elen i »0. A.
D. N,ew.s«, hvo'rfra den Ible saks.et og oVI~'rs·att).

En Illistillits-paragraf
(Forts. fra side 141)

digheter bortfaller de krav :s'OIm alltid bør stilles
til et valg. Verd.ien av vaJgle't blir ødelagt. Stem
m,erett,en har _ingen betydn,ing. Va~lg:ene blir ,en ko
pi av de søm for,etas i ,de totalitære land. Passusen
kan også r,~sulter,e i at dyktige folk blir tillsidesatt
fordi de ikk·e er hør,ende. O.g hva sikal man gjøre
dersom ing,en hør,ende er v,illige till å ta imot valg?
Skal man da utsette vailget til man klar,er å få ta:k
i 'en hørende som er villig?

Alle døv,eforeninger, hvis lover krever .ett eller
flerle hørende medlem'mer i styret, bør overveIe

om de ikk,e snar,es.! bør sløyfe denne passusen. D,en
rette ordlyd :bør være: «!Minst -ett av styremed
lem,mene bør vær,e (hørende». Man sikr,er se.g da
at der, dersom foren-inglen ha·r kvalifiserte høren
d,e m'edle-mmer, blir tatt h,ensyn till disse v,ed hvert
valg. Lik'e'så får .årsmøt,et frie hender dersom man
mangler hørende kandidater til styret. Man sikrer
seg også at valget blir foretatt på en fullt ut fo'r
svarlig ,måt,e. Og man viser at man stoler på med
lemmene. Medlemm:ene vil sikkert sett,e pris på
dette ved å ta sine 'oppgaver alvorligere. Samtidig
vil ogs'å de 'hørende som blir valgt ,inn i styrene fø
le at de blir valgt fordi man tf.enger dem, ikke
bar'e :fordi lovene (krever at d,e skal sitte der.
Bort med mistiUits-,pa'ragraf,en! D,et vil være best
for alle parter. La oss viSle at vi stoler på hv·er
andre og ,på at m,edlem,m,en,e forstår sin for,enings
eget beste! Red.

cnår fjordene blåner
N år "fjordene· blåner slom ma:rkens fiol
og breene glitrer i spillend'e sol)

når liljekonvallen v'ed' foten av hegg

står duftende skjønn langs med klippenes
vegg)

mens elv'en bak or-krattet da'nser seg vill
og trosten fra' gra:nlien synger dertil,

d'a røres mitt bryst) da blott hviske jeg kan:
Gud signe deg) Norge) mlitt d'eilige land!

Men når jeg ser folket som rydder d'en jord,
sorn virker på fjell og ved' fiskerik fjord)
de tusener menn, som til sjøs og til lands
i arbeidets sVIed' v'inner Norge en krans,
de tusener kvinner som yndig og tro
rned' kjærlighet sysler i hjemliv'ets bo,

da svinger jeg hatten, mitt hjerte får tolk:
Hurra for mitt brave, mitt kraftige folk!

John Paulsen.

&1'-~'.'. _~ 1898 :.(.:

~.(f
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Ad «En ting som. blir forsøInt»)~

Når hr. .s.tyrier E/ng i nir. 6 skriv·er sål~~des.: »\Noe

som halr undriet meg er at uttalels1ene om d,e d'øves
"11 l" . d . o d l" "o bl· o cl "utV1K :lng oger:e:s an e IIg:e nIva er 'Itt s.taen . le UI-

motsagt av de .døv,e Sielv« - s'å må jeg s,var:e at

j.eg, 'Som -,er født døv og Ihar vært .stum til mitt syv

ende år, da j,e:g b\lleopp'tatt som (elev ved fru Ros

ings tales:kole for ,døv,e, ik,kle ville være den første

s~)m .kom ,med no'e s.var. }eg men,er at lærernle ved

de forskj,ellige ,døves;koIiene er ,rette vedkomm1e;n

de ,til lå gi ,det'a1lj,er1te op'p'lysningier angålende resul

tatene av un,dervisningien ved ,døveskolene i for

hold til de hørendes skolter. Jeg m1e:ner at styrter E,ng
gir det riktige svar i T1egn og Tale nr. 6.

Jeg for m'in del viiI kom:m,e nTed m·otbem,enknin

ger til fledakt:ørens: 'lltlta~l'elliSler :for let en:k·e:lt punkts
v1edk'0I111m!e:nde, n1em[lig ibem1erk;ning1en om ,at ,det

van,Ligvis Ir,egn1es 'med at døv·e i konfirmasjonsalder

en har sam·m:e kun,niSikap,'er SOi,ffi hø'rende barn i 5.
klasis,e. -D'e1tkall. godt vær:e at de hørende har

stør;rie or.dfor1råd lenn Ide døve i konf.irmasjo:nsal

deren. M,en j1eg h,us,ker gOldt at pastor B,on'nevie

SVIendsen engaing uttaltie ettler endt gud'sltj,ene:ste i
Die Døv,es ,klir,kle at Ide døvleer :flin,klere enn ,de hør
endei rdli.gio'n.

Jeg vill sa,mtici,ig gjør:e opp'merkisom på alt re:leve
nle på d:øv,es:kollen ifå!r langt, langt b1edre under/vis

ning nå ,enn flor 50 ålr siden. M,er:k vel aJt det ler en
filenhet av døvle bfarn so:m mistler h'øriSelen i 5-6-7

å.rs ald1erel11, og di:s,sle bdho:lder det språket de: har

læ,rt. ,- Og så en t'ing till: Die ev,nerliike ba.rna, 'SiQ'ill

er født døvle, lærier m:e@et ,hurtig i s:k.O'I'eår,en;e, til

~troSiS for at ide ikk1e 'ha.r læ,rt 'åuttlrykke sleg før ,de
er 7 år gamle. D·e SiOlm har van's,k,eliger,e for å 1æ,r;e,

er $,el,v,s,agt henvist till å flå un;dervisning i ,k.l'as,se B

og e.f/linn'es det så/danne SiD'ffi aHik,evle:l li:k:k-e 'har lut

bYlttie av undervis'ningen, kan Ide bli overført til
Sukk'e gård, hvor b.estyreren og lær:e:r,piers()nalet ar

beider u11ed sann kjæ:rligh1elt for ,dem.
Vi må hus:k,e på at det i ·Norg,e finnes 6000 hør

en,de 'å,:nd.ssvak'e. Og ,de få off.entlige ånds!s,v,ak,e

skoler ,k.an ikk,e ta iffi'Ot alJe dlisse, som tfleng.er sp1e'
sial-under'vi:sn!ing. De blir d,erfor gjerne he'nvist til

f.oIk,eslkol,eln.

OSLO - CENTRALBORD 683400
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Min m,ening er ·at det bør -bli tvungen undervis
n~ng. på dø1.yes~olene ved lov, f. eks. 10 års under
vzsnzng.

Nor-skie Døv,es La,ndsforbu.nd ,er det rette foru:m

til å 'S,ende len .s.kr;iftiI.ig fot'es'uilting til departeffi,en

tet o·m 10 års unci:er'visning for døve, og departe

mlen1tet bør ik~k,e, og kan ikke unndra seg s~ine for
p E,k,uels:er.

M,ed Ihe:nsyn til spørs!målet om Alm skolie og

kv:e11dsskolle:r, vil j'Bg '5:i ,at dletltie :s,kal vær,e en friivil

lig .sak. 'D·et blir d:e døviels sak 'å be:stemm1e: om de vil
k,om;m,e ,der e-g ,læ,r,e mere. Hvorvirdt de vil komm,e

fra,mover i inev'nte skoler, ·beror .på deries: personlige
en,ergi og ,iher,ditglh,et. (Diet ,er de to begr1ep;er - ,ener

gi og riherd~g:h\et- :S1O~m spiller den v:iktigst1e ro\}I.e

li den ·ffi,enneis:k,eligie uitvi:kling. I og :ftor seg har døv

hieten i1ngen innflytelse på åndsev:nenie:. Den 'men
nes.keEge n'a1t:ur tils:ier at den åndelig,e utvikling al

dri sJt'ålr stillle. Man sier i vårfe dag,er: »Vår ittid ,er
Sp,c's'ialis.eringe:ns tiid«.

Bek~klelstua, 6. a!pril. H erraan A. Jansen"

.Som v:i p,eklt,e på i ,ein ,»(hale« iett;er hr. ,styr/Eir Engs

innle~g, :hadde han .nok leist feiill i den ,redaksj()11.S

a'ftik,k,ellen han sva,rtte ,på, slik at utitalels,en o'm Ide

døv,e:s lånrdeli@e ;nivå ble len hielIt alunen ·enn den opp
rinnelig v/ar. D,et var ,sikk1e:rt 'også ,denne 'misJor

stå,ells:en S{)lTI var grunnen t.il hr. Engs: ;undring ov'elr

a t u tita,lle:lsen va:r (bli:~~t slvående luimotisaglt. D et er

nemEg vanlig at ·man riegner ill·ed at ,d:e døve ved

s:koI,eti!den,s slutt hær omtr1etnt sa'ffi'me kunns,ka er

som h"ør,ende barn i 5..k'lass,e. Selvfølgelig Ikan 'de
døv,e :ha lærlt mere ,enn de hørlende i enkeltle fag,

filen på landr,e Jo,m,råder stålr de tJilbakle. Når die!t

derf.or blir littalt at ,døv'e ,konfir'ffi'anrter rer flink,ere

.i religion ·enn høriende, iS:å .s:kuill1e det ikk,e væ1rle noe

i v:ei,en for dette. Men ,derles reEgions.kunnskap'er

.kaln na!turiligvi,s ik:k,ebet,ra'ktles .sO'ffi ,eIt tegn p'å at de
også ellers stålr på hø'y!de med :de ,h'ør1el1!de. Forøv_

,rig ill'å Ide ,døv.e kIOl1Jfir:m,antler8 gode religionskunn

skap'er bety at ,de .får meg,et filerle ,r1etig.ionsunder
visn!ing -enn ide hørende:, på be~ko!stning av !andre

kunnskap,er. Men j:eg ,kan likeviel ikk,e ,forstå a,t de

døv,e:s f1eJligionsikunn.s:k,aip,er kan VæTte b,edre lenn de

hør,ende:s.D'ettie var f. 'eks. a:bIS()lutlt ikik1e ti'lfrelle
ffi,ed min :k!lass,e iSlom ble kon:firm,ert .i 1944.

Det elf ogs'å mangle som ,mie;ner at und,ervisningen

på B'alCihens tid ik,kle StlO itilbakie for undervisning-

en v'ed våre døvlels,kol,er i ,dag, mange filener tverti
mot. Man kan vise til eksempler som Havstad, Asche...
hong, Strange:stad m. fl.' Har vi sl,ikre e:ks,emp'ler i
i dag?



Med hensyn til tvungen ·10 års skolegang, så kan
vi si at vi i dag nærmest har dette. Det er nesten
ingen av barneskolenes elever som ikke går over
i fortsettelsesskolene etter konfirmasjonen. Det ville
jo også være helt meningsløst av den døve ung...
dommen å gi avkall på 2 års skolegang.

Jeg vil lerlllers un,dens:tr,ek1e at det ;er språket Iso:m
elf ,det vli:ktigstJe for 08$" D,et er rS'pråk'Bt .som vi døv'e
van1igvis har stønsit va,nis;k,elig1JJeter m:,~d~ ,D1erson1 ,all
le lelev,er tSOlTI går Ult fra ,døv1esk,O'tene har ,en god

språkforståelsle, eir grunnllaget i orden. Da Ikan de
lære lneg;e:t Imere, ja, neStuen 'hva de vil, p'å egen
hånd. I datg ler ,det Idess,v,er:re ibare ,en brø:kdel av de

døv,e SCHTI nålr så .langt, det er nok dette som er det
sørgeligste av alt iSa,n1Im'en. Og når de ikke kan lære
mere på egen hånd) vil også diet d'e ha,r lært etter
hvert bli glemt. Diet valr de:rfolr j1eg i »EJn ,ting SG'ill.

blir forsøn1t« skrev at ma:n m'å for!sløke å hj,elp,e
dis:s,,~ etter at de 'er ferdige ffiled skolen, slik Ialt de
ik:k1e gå.r for ,sterkt ,tlilba;ke og e:v,e:ntuelt hlir inn-
hyllet. iet -ånde.l;igmør.k,e. Red'.

EN DØV AMERIKANER

ved navn Plhil Sh1eridain, va:r for kort tlid siden
på gjen.nO'mneis:e i Nb:rge. Han avla UV1e11lt,e.t et be
søk p.å Døv,es T'ryk,k,eri, hvor vi btenyttet anl1e:dnin
gen ,til å ip1rat!e litt lTIed :ham. H,an fortalt;e om sin
re:is.e og meget annet. Han hadde værtt no~,n da;g,~:r

i Ty:skla'nd, og kom ,over Danmark tlil Norge'. I
B,eftg,en var han et ,p,atr dag,e:r, 'hvorle:tti·e'r han ,reiste
til E,ng'lan,d m,ed >~L.eda'«. D,erfra skulle han hjem
til A'ffi,erika igjen. Til h:østen hadde han tenk,t s,eg
til Bryssel også, .så hvis han var en gj1e'nnom,snitts
dø~ ameriikaner, må de døv,e ,i Amerii,ka ha god
råd. Han var født døv, men har en god stiilling
som kjQnstruktør .i bygni,ngsfaget. Han fortalt,e og
så at de!r i A-merika er et st:ort døvles t!rykkerti i
nærh,eten av San FJraneisoo.- Pihil Sherid,an vriste
seg å være ,en meget sympa1t1is:k lnann. V,i la lnl,erk,~

til at lnange av ,de a'm,erikanske t1eg,nene er ,akku
rat sam de nors:k,e. Han kunne også d,~t sa1mm,e to
hånds .fin~eralfahet :SiO'ffi ,benyttes h,er i N()rg,e.

]\IESTE NUMMER

komn1:er i ».ru'te«, fo,rhåpen,dig, p'mkring 15. juni,
'men ,det blir ba,re ett n~r. av blade-t i jun,i mån,ed.

Lik'cs.å bEr det bar/e' ett n'ummer i juli, SO'ID vil k<)m
lne ut før landsmøtet, altså om:k'r'ing 2. ju:1i. Dette
skyldes først og fremst feTli,en på t,rykkeriiet, I au
gust håp'er vi så å lko,mm,e i ,rutie igj,en 'med 2 num
m1e:r hver 'måned. Men d.~:t ,bElr l'andslmøt,et S(Hll av
gjør det,te. Ettitr hva vi forstår, er det stor begeist
ring :for at Tegn log Tale kan k.omime ut 2 ganger
i måneden.

Reise"'Inoderasjon
til landsInøtet

I nr. 7 meddelte vi at alle som ønsket å benytte
tog til og fra landsmøtet i Bodø,., kunne få reise ...
moderasjon. Vi anmodet om at de som ønsket sådan
meddelte dette til landsforbundet innen 31. mai
med opplysning om: navn og adresse, navn på den
stasjon reisen starter fra og opplysning om retur ...
reisen skjer samme vei.

Til nå har vi kun fått melding fra 2 personer.
Nå må farten settes opp, dersol1l. det skal bli noen
moderasjon. Vær vennlig å sende oss melding enten
direkte eller gjennom foreningen på stedet.
Adressen er: Norske Døves Landsforbund, Hol...
lendergt. 9, Bergen.

For 25 Eir siden
(Fra T,egn og Tale lllai 1928).
ID,e Døv,es ,Forening, Oslo, avholder 50 års JU

bileumsfest 5. aug. Festko;miteens for.mann er
Charles W. Leisner.

Norges Statsban,er gir 50 ,pet. moderasjon for de
som ønslker å reise til v.erdenskongress,en for døv{~

i Prag.
Viggo ,Chr. Hansen, Danmar,k, !Skriver at av

s-ten1n:ings,måten v,eddøvekongres~en,e rnå foran
dr,es. Sist på kongressen i Tro;ndheim hadd,e Norge

st,en1meflertal1et alene mot Danmark, Finnland og
Sverige tilsam:men. De nons-k,e deltak,ere hadde til
sa,mm,en 68 p'ct. av alLe stemmene, og de kunne
derfor gj,øre hva de vi1Jle når d,e st,emte samlet, for
a11e som var itilstede hadde rett t,il å ,stemm,e. (Som
kjent hadde J1v,ert land 10 st,~mmer hv,er v,ed siste
kongress i ,0810 1953, og den ny,e ordningen ,er

selvfølgelig riktig).
«lng,en døvhet mer» forteller ,en a-rtikk,e.l. Det

er en m,eddele~ls;e om et slags høreapparat SOlll er

blitt oppfunnet av -en nuss;er. D'et skaI være, fan
tasti.sk godt. ,Mange som har trodd at de var h,elt
døve, ;kan :høre v,ed :hjelp av ap'paratet, fortelles
det. Ap:paratet s.kal likesom gi 'hør'en,erven gymna
stikk, mass,ere den slik at den blir i form igjen! !!

FORSINKET
Dessverre kommer dette nr. nokså sent, men le ...

serne må ikke tro at det er med vår vilje.
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Sjakk kontra bridge

Jeg ser, at signatur,e:n «(Eilif» har skrevet ,en fin
artik,kel i Tegn og Tale nr. 7 om brigde ,kontra
sjakk. D,en var delvis et innlegg fint en artik:ke:l
j,eg s:krev Olm brigde i nr. 5. Min artikkel var nok
ikk1e tydelig nok. D.et var slett ikk,e m,in ffi,ening å
skr.iVre noe nedsettende o'm sja;kkspil1et. Jeg regner
n,emlig sjak,k for å være etmer;e kongelig og langt
m,ere retvferdig spill ,enn bri.gde.

Vi kan ta for oss resultatene Stom sto i nr. 5. Vi
ser da at nr. 1 har 405 p'. av 640 mulige'. D:etteer
ca. 63 ,p'ct. Nr. 2 har 36'6 p. - ca. 57 pct. I sjak;k
konkur,rans.er tror jeg at .s.å 1av,e prosenta11 sj,elden
forekommer. (Jeg tror forresten at paret Zapffe/
Jaoobs,en, ,hvis det hadde vært sjakk-kon:kurrans,e
eg de !hadde sp'ilt :mot de sam,me mot.standere søm
i klubbmesterskaipet .i brigde, ville ha fått 100 %.)

E;n ting til. Om ,en sja,k,kslpiller i ko'nkurranse.
slår alle s.ine motstandere, b:1ir han helt sik:kert nf.
1. I brigde ,er det, som j,eg tidliger,e har skrevet, ik
k,e nok at 'motspillerne ,blir slått. Sp,ill,erne ved de
andr,e borden,e har 1ike stor betydning. Ved å fus
ke i sjak,k kan ma,n b,estemme pr,emielisten til en
viss grad. M,en selv om (man ikke fusker i brigde,
så vet man lik'Bvel ikk,e hvordan resultatene vil
bli. Partien;e ved de andre borde'ne .er avgjørend.e.
Hvis man fusk,er ubevisst, så får det likieve.l stor
betydning for rie:su:ltatene ved alle bor,d. Og skulle
n1.an f,us,k,e med vilj,e, ville r,esultaten,e bli .slik·e at
selv en ·eks:p~ert ikke' ville forstå noe. Jeg har for
flere år siden utarbeidet en ip:Ian for uttakning av
bylagsspil1e'r,e i lbr,igde, for å få en rettferdig ut
takning. ,Det er noe som silkk,ert vil ha inter,esse
for de få leser;e som er interessert .i brigde. Tab,el
len skal jeg :kanskj,e offentliggjøre til høstlen.

Jeg ser art «Eilif» (sam,m,e navn som ,en onkel av
meg i Stavanger som lærte meg sja:k;k da j,eg var
5 år) framhever at sjakk er et ,problem-spill. Fin
nes det ikk,e p,rob:lem,er i hrigde, Eilif? Jeg tr{)r det
- ffi,en jeg visste vir.kelig ik,k:e at det ,er 18 trilli
0ner forskj,el1ige kombina.sjoner .i sja:kk. Jeg for
står det fremdeles ikk,e - når jeg t,en:ker på at jeg
startet i en lynsjak,k-,turnering undrer ,krigen, og
ble m,est,er. ,Det vil jo si omtrent det sam,m,e SOlTI
å få «12 rette» .i tip:p,ing, ffi,en d.e t har jeg a!ldri
klart. I ti,p'p'esystemre:t er det omitrent 531.000 for
skj,ellige kombinasjon,er, så det s,kul1e væTe meget
enkler,e enn sjakk, ,men jeg har hittil ikik,e klart
mer,e enn 10 rette! Og en ting til, Eilif. Du er ,g:1ad
i tall, s.er det ut til. Kan du r1egne ut hvor mange

Lars A .. Havstads Minnefond
Sist,e avr,egning var pr. 31. mar.s, og sto i Tegn

og Talte ,nr. 8 for 30. a,pril d.å. Plå bankboken sto
da kr. 3.335,57.

I aJpril :krom ikk,e n,oe inn, men :i mai har jeg
motitatt:
7. 'mai so'm ov,erlført ,kontiingent fra Ut-

dannells'eJsfo'll,det 1953 .. .. .. .. k'r. 10.-
7. mai fra N'.N kr. 10.-
12. mai fra Marie og Olaf kr. 10.-
og nå i dag:
19. mai fra Salt;ens kristelige Døvefor,en,ings

m,edlren1m,er ved L:udv. Nilsen, Skj,erstad kr. 50.-
Tilsammen kr. 80.

så nå står bankboken på kr. 3.415,57, og skjøn1t
måneden enda ik;k,e er forbi, syn,es jeg at jeg straks
bør sende inn oppgaven, idet jeg- på ny s,ier hjert{~

lig takk.
0'510, 19. mai 1953. Henn,ing Dahl.

Ad _~~Opplysning - Opplysning~~
Fra :hr. ""fhor:1elif W,edaa h,a,r vi mottatt eJt k,or

ter:e innI/egg angående ov,e:nnevnt,e diskusjon i for
rig,e numm,er. Han mlen,er at svarie:t på hans inn
i,egg ikk,e av ham blir b,e:bra:k,t:et slom noe d'irekte
svar. Hr. W,edaa ønsike:r ,nå først å se m,edlemm,e
D!es og ,elliers andr,e inte:rie:ssertes ,r,ea:ksjo'll på disku
sjo'n,en, ihvoretter han eventuelt vil ~ko'mm,e tilbakie
til sa:ken.

I ,denne forbindels,e ViiI vi gj.erne gjøre oPP'ill:erk
som på alt Tegn og Ta:le natur!lig,vi's ik,kie ,skaI være
et bla,d hvor privat dis,kusjon får p,lass. Da dis:ku
sjonen i f'or:rige nU'ffi:m,er næ,rmrest er et privat opp
gjør, og har svært llitem,ed den ,opprinnelige sak
om op:prlysningsvir:ksomhet i ,døv,efor1eningen,e å
gjør,e, vil viderie di.s:k,usjon slom v1eJdrørier det rient
private ikke bli inntatt. Såda~n ,dis:kusj,on må hen
legge:s til andr:e st,ede:r, idett,e ti1felle bør ,døv1efor
eningen væ,r1e ,det :r:ette sted. D,erimot er alle inn
legg om oppllysntng:s~vir~ks'On1,het,lSo'm kan tenkes å
ha iil1terie:SSte utover 'helre landet, v,elkliQ'mlTIen i Tegn
eg Tale's spa'lter. Red.

(D'ette etter hens"tilling fra La:n:dsforbundet.)

SOInInerstevnet
Vi minner om i sommerstevnet for døve på Gren...

land Ungdomsskule 20.--21. juni.
De sonl. bare ønsker å besøke stevnet søndag,

kan bare regne med å få middag og kaffe. Prisen
for dette blir ca. kr. 6.-. Man må vite hvor mange
sonl ønsker å besøke stevnet om søndagen og spise
middag m/ kaffe, og de som ønsker dette må sende
beskjed til kasserer Thorstein Tellefsen, Kloster...
skogen, Solum pr. Skien, senest 6. juni.

Med vennlig hilsen Olav Haug.

......... Sjakk-spalten
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kataloger over
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. med hjelpemotor

Norges største

sykkelfabrikk.

550 arbeiclere og

funksjonærer.

JONAS ØGL.l~ND ~ SA1~DNES

kombinasjoner det f.innes i brigde? Jeg tror dette

blads les,ere vil vente med sp,enning på resultatt{~t!

z.

Fra Finnland
iD:et fins,ke døv·esjaklkfo'rhund holdt 2-års'møte

5. april. Til styr1e ble vallgt: fo'rmann Ragnar 0st

man - vara-form. E. Putkonen - s,ekr. Osmo
E,nt,ela - ,kass'('f.er Plaul Miettlinen - og Børje AhJ
back. Våre ,kjennlinger fra det nordiske sjak,km,e's

ter.skap for døve i 0;s;10, Arvo Sihvola og P.aavo

Keto, ble valgt som varam,enn til styret.

Diet fins,kedøvemester,~lkap i sj,akk vil bli av

hG,ldt i "falTIlnerfor.s 23.-25. ,lnai.

Det svenske Døvemesterskap
f.er 1953 bile avhoil:dt i 1v1a.lmø i ,på8ken, m,ed god

delta:k:elsle. D'eit bI,e ;klOinkUlr,rert :i ;h,elle fire kla:s'ser,

n1'ed ltilsla,m.1uleln 23 ,dellta,kere. I m'es:t:erklJassen ble
r:~.sulta:t\et: 1) Wiiflh. We:stlin:g,StlOckholnl, 3,5 p. 2)
IZa.rl Lju'ngbe:rg, Malmø, 2,5 p. 3) IOllof iO.1s:S(>n, Gø
tf~i)Org, 2 'p. 4) iKarl ,Kalr:lis,sion, ,Sto'Clkholm, 1 p. 5)
G,ill,bClrlt :Kn'uusison, Mahnø', 1 p.

FORBUNDSFORMANNEN)

Ni'l:s 'Gjerstad, har en tid vært p·å stipendi'e-reis,e,

letitler at han fikk 'S:tip'e:n:dium ,som y,rkeslæ:rer ved

f.o:rtsettelsess:kolen ;i BIergen. Hain ha.r ,en tid vært i
Sve,rige for å studer,e yrk1e:slOplpl.æ!ringen ved d~v.e

skolien:e ,der, men har nå vært ,Bn tiur hj.e:mm,e .i an

ledning av hans 8øinns konfirmasjon (14. mai). Nå

ha'r han igjen reist .avstied fo:r å fontslette ·run,dtur

·en. Når dette .les.es, er han anta:keli.g i Trondh·,:::im.

V·i halr flått v!ite at ,det ler meget han !har fått i
utbY1tt,c av r,ei-slen hittil, og hain :har lov:et å skriv·e

litt av hv,ert .i T"~'gn og Talje olm det.

Buss:::tur til SUKke Q6rd, Andebu
E!tlt,er innbY1de1.SJe fra 0s:t:1a,nds:kle Døv,ekr,ets, 'ble

det Klristi Himmelf.art:s,dag arrang,e:r1t busstur nill

Sukke g'å'r.d li Andebu. Daglen o:pprant med '!Iind

f,ende sol, s.å den si-de av 'Sla:k,en var i orden. I trie

storle busS'er ,s,tartet v,i fra Sven B-runsgt. Rei.slen

gikk. utov·er D~r:a,mlm,ensvei,en,og en stund etter pals

se-ft,e vi Ask·er kli'f,kie, 'hv{)r man holdt på med æres

portalen \fordet foreståe;n,de prins,ess1e-:bryllup (d"a

gen etter). Vide' le gjenniom ,de va,k1fie Lier-by,gder

t,il ,Dra1mm,en. ,Der k,Øffi v:i sa,mmen lTI,edde dø:v,e

fra D'falnm'en, .sO'ID v:ent;et 'ffi,ed \eglen bUlSls,m,en før

vi dro vid,e-r,e ribbet vii j,ernban1e:kioisken der f.C'f !rø

k'esaker. EIttier ,en k'ort raslt ;der, forts:at,t,e ferden vi

dere til Holmest\ran:d. Dier tok v,ik,affle-ipaus:e., O.g
jeg blenytt.et a1nled,ning1en till å p'Uttle skr,edderlær,e.::

Bår:dSten og f'r-ne ilnn i en Oslo-bu;sls. D,en la:n'g::
Bårds,en fant ,på å sletltle 'seg næ,f'm,e:st motorka;s,s,e:r:

1

'O g der,med stengte h1a11 ne:stien a,lI utG,ilklt f.or OSi7').

}eg var ikkfe SLeIv .så mfeget :be dr,e, for jleg for:søk:t~

å \heng1e ja:kk,en 11lliin op'p, u:tlEin å ten:ke ov'er alt den

kunn,e steng,e :for iut:s~i!kltleLtl like m~eget 's()<m Bårdslen.

lTI,e'11 jeg ,mått,e stralk:s 'tJa ·den n,ed igj1en.

Fra Ho:!'mlest1r:alnld gikfk f,erden videre bont:ov'er

let ca. 5 km langt va.s,k'elbretlt. Hv,or mianl~e av pas

sasjerene' so!m ble gj,enno'm-riistet, v,et j,eg ikk,e. M;en
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det 'Skal ikkJe f.orundrie lueg om det gi:kk spesi'e'l t

siterikt ut o:Vler T'egn og Tarle's 'r1edaksjonss,ekretær,

ZaJpffe. !-1an sa:tt n~em:Eg b1a1k'eJf':slt, og rhlalll. vi'rket

nokså If'ystet da d·et va,r over. Kan:s.kj1e ,det va,f en

pass/ende slan,kekur JOlf ha.n1.

jteg, sOlm. aIdri {hla,dde ISlett .Sukk,e går,cl, tenkit{~

ffi,eg at del11 skulle være :Siombonidegårder fIleiSit. Jeg

t;;~nikte .ill:elg et sto.rt går1dsb:ruk ,m,ed låve, ,sta}l og

fjøs, .dre:nge:s1t1ue og en hove dby.gning hvor 'Styr

erlen b,odde. (Ja, sitYifer John:son, du får ha lnc:g

unnsky)lcit forCDt j,eg ikke vis/stIe b,edre. Jieg ka,n for

s.i.k,r'e at jeg tSattm,ed an,drie ;ba,nker på hj,emturen.)

Klom'ln!,~:t fra,ffi t!i,l v1eik1ryslsielt hvolr veilen (tar av

til Andebu k.irk.le, f,ontaltre pastor Ha,mmer at h:an

hler haldde gjort ,en IkolHbøttle ffi,ed H10tor.syk:kelen

sin. (}eg filkik ikke an.1ledn,in.g til å {s;pørr..e ham

hveridan ha,n Ih.a.ddie :kunnet .fillline på slikt. Jeg må

D10k .spøirr:e h1am len an'lliein gang.)

Ettler gu'·dst,j,en:esltien. g;iik,k fer1den v iderle til Suk
k,e ..gård. D.a vi var ,ko'ffil11let f'ram dit, spu'fte j,eg

Thorbj.ørn Joha!n:s,en ;hv'or Sukkie gå'r,d lå. - Her!

sa han. - Hler? :Sip,urt,e j,eg, og jeg så Vis8ltdumut.
- Ja, ,helr, har du ikk1e vært .h,er før? - N,ei, s:var

tIe j:eg. - Ja, da 1n·å ',du sltolle på lneg. J,~g kj,enn.er
h,ele egne:n.-· Så ,måttle jie:g ~i m,eg.
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ID,et ,er m.er:kellig så sjelden det k,omm·er nytt
Tegn og Tale fra de døv,es verden i Trondheim.
F-Drts.et,t'er det slik, :kan man komme til å tro at dre
døve her holder p'å å dø ut. M,en det ·er akkurat
de.t nlotsatte som ,er tilf.eIle.

D,et er .si:kkrert nok av kjente både i syd og nord
som ønsker å høre noe fra ·No·rg.e.s tr,edj,e stø·rste by,
så vi må heretter bli flittigere ti,l .å s,ende .stoff til
Tegn og Tale. -

Blant de døve damene i by,en\har det vært stor
int,eresse for svømning. D'ett,e er jo også en lTIOrS,Om
sport, så damefor,ening.en b,esluttet lå .søk,e om et
klurs, :hvor vi :kunne få ,lære mer,e. Hvem er det ik
k,e som ønsk,er å være gode sv·ømme-r,e? Svømning
ler ,også noe et hv,ert menneske bør kunne. Ikk,e så
å forstå at vi tenker p1å å delta i :konkurranser. De
go·dekv.innelige sv,ømm,erne i landet har ingenting
å frykte fra vår side.

Ra. Bj.

Styrer Johnson fortelLer ved stevnet på Sukke) mens pastor Bonnevie,

Svendsen tar en røyk i bakgrunnen.

sirkk!ert, kO!lTI,m,e:r rleisiulltaltJene. Og så .gla,de og for
nøyd.le ;s,om dtis:s:e b'a.rnia på Sukk,e v,ar! ,- V;i Siom
»b'a,rie;« 111a\l1!gler høfisie,l,en, 'hiair god glf'Ulllin ti!l å s:kan1
moe oss av,er at v,i ler .:mis:fornøyd.e og ,gretne av -~)SiS.
- TakIk, stYlr,er }o\h\nsou, for alll gjestfriihet, for
din Iher;eltnliing og fo~r alll (dlen 'kjærll'igh'et du ,l.egger i
a,rbeide:t ditt. Måttle ,det offentlige få øYluene opp
for at SIta,ten her lTIå ,Ufie Istøtlt,ende til, sllli,k lat flest
m,ulig av ,de VaJ1lrØlkltietedøv·e bairna får ,den plieile
og omis:or.g ·de har klr,av ,p·å. Jeg ,er Silk,kier 'på at ,de
fl'eist,e av ,deltla:k:e:rne 'SOlID var lffi,ed på de'nne turen,
og S()n1 ilkk,e ti1dlilgielrie iha:·dde værit ,på Sukke, nå hair
fått 'ffi,e,get å tlenke ~på.

D,et ble ,en ,i 'a,ll.e ,deler v,elly(kk,et da.o , 100- kl. 22

var Vii i Oslo igj1en. - Vel blåst, paSit()r Hammer

og styrer Joihnson!

Murhjørnet - BERG EN

Jeg !ko,m inn p,å tu,net, og da j1eg hadde: k·ommet
'm,eg litt ,av ,ov,erralsikels,en, måltt,e jeg spørre ffi1e:g
selv hva ;Sllagis. tank,er jeg ha,dde \h:ætt o'm Suk,kie
går,d på vfelien utov1er. Ett,er 'mlat-:pauSien g.ik\k j,eg
sa,m~mlen med B,å'rd:slen og H.elllry O'1sien p,å befar
ing. D,et var ik,k'e nioe nY'bt for Bår:dSiein å væTie .der,
mein f.or 'Olsen og ~Ieg valr det nytt. }eg kClJn med
et Im/il/dt uvtry,kk ~ar;e 'Si at OIlslen og j,e:g så fOlrbau
slet ipå \hv,eran:dr.e ,ettersom vii fik·k 8e filer og mer.
I mitt sitillll~' .Sii,nn måttle j1eg minnes. ,diikterens ord:
»Vilj;e, ål?-,d og hj~er;tJe:fJ1"ied, finnes h,er, på dette sted«
- Ingen, ·døt vær:e $leg ihør'ein,·de ,ellfer' ,døv.e, søm
med eg,n·e øyne ;halr sett Sieg om ,på ,Sukk,e gård i
dens nåvætr,e:n,de Sikilklk1ell,sie" ,s,llIak:kfet nTed de døv,e
der og .styrer:en, med ,de førsitineVntie såv,i,dt ,det lot
seg gjørle, og så og $li har de/It len dag mled dem, kan
dra ,derf'ra luten ren fø1:ell!Sie av rtlrygg glede over det
vi,r&ellig gode og ny:tti.g:e SO/ffi gjørles der - gjøres
m,ed kjærlig:h,et!

Gisle John:sO!ll fo,rtaltie intleres:sa:ntom b,a!rna, om
,der1e:s 8iOrg,er og gliedrer. ]reg .sit:o, Ide:slslv,erre .så J!angt
bOfitie alt j,eg ik:kie kl1J11Jn,e følg,e hle!lt go,dt med ri hva
haiil fort-a.l1te, lill;en leitt og. annet 'bet jfe:g ffi,erike i. Sær
lig det ,om b,arna SO'ID irokie 'ka,n få den .undervi'S
ning:en ide tr,eng'er Vle:d ,døvleskollene og ,som derfor
b1ir :Slendt til SUlk,ke. Mange av Idi'SiS,e er !blitt undre:r
kuet i hj.elTI'ffi1eJne, og v,ed ,an,kOlmiste:n til Sukke er
de gj,er1ue Ihleillt v'etts:kr:emte. En p,ik,e 'hadde f. eks.
fOT vane å gjørie alt balkv1e1ndt. M:en 'en kveld gjor
de hun dert første framiSiklrlitt. Hun ko~n ,iklk!e til
aft!ens.måltidet i ;riett tild. Hadde væ'rt på nabogå~r

,den, og ,da hun til sl~tt ik·om, Sinek hun seg inn på
sov,eriom!met.. HU,il flikk se at Ide -a'udre ha,dde lagt
seg, og kledde :så 'plent av?!eg hu'n også. Men .så
ville hun hama!t. iD,elt flikk hun ik!k,e. IDa fo.r:søktle
hun n1;e:d »oiv,ertail'e'lsler« og ·klemmler. ,Hu.n ha,·dde
lært å forstå at det valr 'en illiening ii det som fore
g.ik,k.

Dlot valr likk,e, og er liikk,e hov,etdmållet med å an
bring1e b,a,rna :på Sukkle g,ård at de slka.l læremetst
mulig i underv,ils'll'ingen. D,et vikltlig8te er å rgjør"e
den1. til 1n.ennesker. D,et ler nemlig sillik at mange av
de s:om ,kom:mIEir ·dit må ibe:gy!nne hel t forfra igjen
so'm om de ISlkiul:lie vær:e $ip,eba'rn.

Al1,e v,i som var tiils,te:de påde:tt:e /Stevn,et, f,ikk
det inntryk,k at p'å Suk:ke går,d a,rbei..de,s ,det mål
bevi,s,st, og slmått o·m Sle'nn, 'uendelig ,1a:ng:so:mt, il1en
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H,erom;kring ,er det mange utm,erkete badest,~der,

og det er ikk,e morsomt å kom,me ned tit! ·en bade
strand hvor ·det er mange m.enn,es·k,er, når ,en ikk·e

o l· d . o ·(1vager seg enger ut 1 vannet enn at et star tI ma-
g,en, og så svømm,e innover til land. Når en ik:k,e
er bedre, stirrer en ba,r,e lengselsfullt på dem som
svøn1m,er så rolig og trygt ute på dypt, vann.
Årsaken til at man ikke lærer å svømme bedre, er
frykt. D'et har jeg selv f'ått erfar;e. ,Man må først
lære å overvinnJe frYlkten.

Jeg kom i samtale med f.orman·nen i Trond-
'heims Sv,ømlme- og Livr1ednings,klUJbb en dag, og
han sa iSegv.illig til å ordne m,ed et kurs for oss.
D,ette var i fjor vår. Vi ,kunne øv,e os,s i Lianvan·
net {samme st.ed ;hvor de døv·e Ihadde sin,e svøm
mekonkurranser under landsm:øtet 1948), sa han.
Men vi ville helst ha kuriStet innendørs. Å bli be
glodd av nysgj·errig,e hørende ·under .kurs,et, var det
siste vi ville utsettes for. lOet ville s,ikkert også bli
mån.ge forstyrr,else.r.

S,in~sa,ker skole har svøimm.eb'asseng. D,ette Jer
ogs.å ·det eneste sv:øm.mebass,~n.g innendørs i Trond
hei,m, dessv,er,r,e. D·et Ihar i flere år vært tale Oim å
r,eise en svømm·ehall , m·en foreløpi.g er plan,ene ba
re p'å papiret.

Vi måtte v,ent,e n,e:sten et år før vi en.delig fi!kk
svar om at alt var i o'rden med k,urs'et innendørs.
Utsettelsen skyldtes. reparasjonsarbeider ,og stor
søkning fra a,ndr,e :lag til bassenget. - Det førstie
kurset b,egynte 10. mars, med to hør,ende kvinner
som instfluktører, frøkn'ene Flaata og Berger. Det
var forhaus,ende hvor flinke de var til å .gj.ør,e seg
forståelig for oss døv·e, til tross for at~,e aldri før
hadde væ,rt i kontakt med døve. Først mått,e vi un
der dusjen. Alle son1 skal b'a,de der må nem!lig førs,t
ta dusj, for at vannet i basseng,et ik:k,e s:kal bli u
f'ent. Vannet var 'noks:å ,kaldt til lå begynne 'med.
Kanskj,e det kom av at vi n,etto'p;p hadde tatt varm
dusj, ,eller kanskje kom det av at vi ikk,e kunne
gJemme v·inter,en ute.

Basseng,et er ik;k,e så stort, bare 12,5 m :langt.
Diet tar 18 .perso·ner på vanlige kurser. M,en til
tross for at vi var Jær,re ble ,det utallige sam:men
støt. N10en .kunn,e svømm,e gansk,e godt fra før,
m,en det var likevel forba,us·ende (mange f.e il som
ble re.ttet på hos dem..Marie er svært m,odig av seg,
og hun vitI.e snart .:øve sleg i st!Up. Først falt hun
piadas,k .på mag-en så hun ble rø,d 'Som en humm,er,
men' hun ble fort flink,er;e. Hun forsikret oss an
dr,e at det var som «fot .i hose». Det bIe da flerie
og flerie som ville Jorsøk,e s,eg, enda de ik:ke kunne
svømme .6'rdentlig. Hadde det vært dypt vann,
ville de nOik ikke vært så modige. Instruktøir:ene
synt,~:s vi var n·oen vågehalser. - Lilly er en tt'ål-
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m-odig ,elev. Hun pl/eier bare å. synk,e til bunns,
m·en Jh!un gir ikk,e ,opp. Hvor lneget vann hun har
slukt, vet hun ikke selv. - Fø'rste gang etter pås
k<~ var vannet .ekSitrakaldt. Det s:ky1dt,es at det
ik.kle var blitt fyrt på .lang tid. Vi bI,e 'helt blå
frosne, o.g mang.e ble mer eller .m,indre forkj'0'let.

Nå har vibar,e noen få dager igjen av kurs·et.
Vi har fått m·eget nytte av ·det, og nå I,engter vi
bare ·etter sol og. sommer, så vi kan' få liast,e oss
ut .i de blå bølger. Bo.

Medle:rns:rnøte i Bergen
ble avihoilldt 22. mai. Til beha,ndl!ing. ,for,elå bl.a.
valg iav riep:rieiSientanlt;(ter) t;il laindsmøltie:t i B,odø og
:S.aiki'~in omhe:de:rslmedalje Jor NO'fs;k,e Døvle:s Land.s
forbund. Som r;epr,eiSiellllta1nt ,ble valgt HairaId Ha:r
tVIeit, m,e:d' Eilif Oh/na og H,aflalld iNes:sle (likt .srt,em

rnetall) som va:r.a:me:nn. ,D'et ler mullig at f'O'reninglen
be:sltie:m;m{~!r s,eg flor å slende 2 riepr:eSientantier.

Ve:dtl:ør,ende, salk;en olm h(elde:r~s~m!·e~dla:l je, b[l~' ,dlelt
lang dis:kusjo:n. Man bI,e Jtlil:Sllul~t e:nig,e om at den
bør 'VæTte i 2 grader (noen .S\tlem'tie for en, ,m;ens in
gen :S:y1nte:s at det valr :øn:Sik,el,ig med 3). Viderl,e v,ed
to:kman len ~utltale:lls,e om at det v,il væ1r;e m~egje:t

uh1elltdig on1 lan·dsimøtiet skal ha I·delt avgjØ\r'endl~' ord.
v,ed utdeling :av 'm,e:da.ljer, :slik ;Slom fo·r'eslått. ,Ma/n
vil da :risikere at forholdet itiil de 's'OJm iI;::r insitillt !til
m:eda.lj,e vil bliClff,e;ntilig disku:tieirt lh.er, og ingen
ønsk,er v,el noe sådant. Liik~es:å vil riepr:elsie:ntantene
ilk,k,e kUln,ne isna.kJk,e f,riiltt ut lom hva ,de m,ener om
en p:e1r;Sion ISOlm :k,an1sikjie er tiilstJelde:. Medle:1TIsmøt,et
i Berg/ens D·øv.efo!f'Cinliin:g 'ble Iderfo'r enig ,om a;t den
inn,sltilleln!de 'kOlmite bør slende forslag på pier:sonter
sommain lnen:e:r Ihar gjo:rt s,eg floritj,ellJt tlil 'meda1lje
f.eks. et ålr før la1n,dsill1øtielt, til landsJforbuludet.
Lan:ds:f,orbundet sien:de:r i(nns,tilEngen vli,derle !til fo
renin'~ene ,med ail1Jm,odni,n.g om UitJtalielsie. D'eill ende
lige b·eslUJtn.ing blir ta'tt p.å Ir!e1p:rh~ls,enlta:llJtmølt,e for
luk.k.e:t,e ·dø.rer, hvo'r Ir1epr;e:s,en:tant,en,e f:ritlt kaIn ut
tale seg. Noen a,v's:te!minil1Jg pT. brev -er ,uønstk,elig og
VIiI blti ahsoluJtJt ur,etlt!ferdig, da man i,kk,e ka~n ven
tie ait ,de .f,orslkj,ellige fiO'rien:ing{~lr skal s:i\titJe iinne med
tilsltir;elk:k!e:l~gle oppilY6:n:iill@er lom de ,p,ersoneT iSO'ffi

blilr foreslåtit. Fo'rcut ik:kle: v,er,di,e:n av miedaljlenc
skal gå ned, ,er det nødv,endig alt 'ma1n .a1l:tid sikr,er
seg at utdel'i-l1Jge;ll blir rettf,er:dig v,ed cut de .fo(re:s:1ålt
Itle p,ers!Otne:rs f.orhiol.d b!lir nøye grans,k:e:t.

God kritikk
Endelig fikk vi døve i Tro,ndheim i vintier se

film,ene «Det spøker p·å :hyttai» og «M,usikk i går
den forbudt». Vi hadde lenge ventet på å få se
disse filmen·e som er opptatt av de døve i Oslo,



og som det har vært skrevet og sna:kkre:t så m:e.get
om.

Etter å ha sett filme-n,e, var vi alle ·enige ·om at
«filmstjernene» var fab,elaktige og at de kan :måle
seg m,ed hørende. D,e skal ha honnør for filmene.
Arnesens spill var p,erfe:kt, til tross for smillet s()m
lurte hele tiden.

Vi fik.k også se opiptaket av feiring:en. av nytt
årsaften på d.øve!hytta i Lommedalen. Fakkeltoget
p'å ski gjennom de m,ørke sklie-gene var noe av det
va:kreste j:eg rhar sett 'på film, i hvertfall fra feiring
av ny,ttårsaften. Jeg syn,es stykket burde vis.es på
l,ydfi!lmav,iSien, men kanskj,e. det i:kk.e g.år fordi
det l11angler musik,k?

Bo.

Ny forIDann i Stavanger
På sist,e års,m:Øite i Stavanger lDøiv.efor,ening ble

det vredtatt nye lover for foreningen. TidEger;e har
det i lovlen ,hett at formalTnen skal være hørende.
Etter de ny,e lov,er kan imidlertid formannen v,æ
r,e døv, og på styr;emøte ,er d,erfor pastor Haralds
eide blitt avløst av Jo:nas iNygård som foreningens
formann. F·or-eningen har dermed igj,en f'ått døv
formann, :ett,er at d,ette vtervet har vært innehatt
av hørende i 45 år! Pasltor IHaralds,eide fortsetter
i styr,et.

r==============~

~ Personalia .~
~ . ~
~~~~~~~~~j!!~!U!~:!H~~~~~~

LYSNING
Det lyses for gullsmedsvenn Lars Magnus Strand

og frk. AIine Qunvor Harjo, begge for tiden Bergen.

SØLVBRYLLUP
kan feires 9. juni av Bertha og Kristoffer Einarsen,

Bergen. De er begge utgått fra døveskolen i Trond..
heim. Bertha: er født i 0rstavik på Sunnmøre, og
Kristoffer i Sogn. De har i sitt ek'teskap 2 barn.

Bertha og Kristoffer er populære personer i Ber..
gens Døveforening. De sprer godt humør rundt seg,
og alle døve i Bergen sender dem sine beste hilsener
på sølvbryllupsdagen.

Kristoffer var i sin tid en kjent idrettsmann.

75 AR
Ida Heggen i Romsdal fylte 75 år 9. mai. Alle

som kjenner henne ønsker henne en lang, lys livs..
kveld. E. Djupvik.

50 AR
Anleggsarbeider Ole Solsletten, Blindheim ved Ale..

sund, fyller 50 år 5. juni. Han er født på Fausedal

i Sykkylven, og som 3 ..åring mistet han fullstendig
hørselen -veden alvorlig sykdom. Han har gått på
døveskolen i Trondheim. I mange år har han se..
nere arbeidet på farsgården, og han er en meget
dyktig arbeidskar. For 1/2år siden kjøpte han bygge..
tomt, og han har nå bygget et nydelig og 'koselig
hjem i Blindheim til seg og sin kone Margit (født
Emblemsvåg).

Kjære Ole Solsletten. På vegne av Møre kr. Døve~
forening må jeg få lov å ønske deg hjertelig tillykke
på denne dag da du fyller 50 år. Vi sender deg
alle gode ønsker for framtidep. Må Gud velsigne
deg i årene som kommer. E. Djupvik.

Enkefru Agnes Katrine Andersen, Trondhehn, er
avgått ved døden, 78 år gammel. Hennes mann døde
for ca. 1/2 år siden.

Fru Agnes Andersen var blant de gamle døve
veteranene som ved døveforeningens 50 års jubileum
ble hedret med foreningens hedersn1erke for inte ..
ressert og trofast medlemskap gjennom 50 år. Per..
sonlig var hun en sjelden hyggelig og elskverdig
kvinne, og hennes bortgang ble derfor mottatt med
dyp sorg.

20. lnai ble fru Andersen bisatt fra Hospitals..
kirken, som var vakkert pyntet med blomster og
lys, under meget stor deltagelse. Pastor Sandvik
forrettet og bar til slutt fram en varm takk til den
avdøde fra alle hennes venner, og fra barna som
hun elsket og arbeidet for. Fru Werdal la ned en
signert krans fra De Døves Sykekasse, med en siste
takk og farvel. Det såes. også signerte blomster fra
menigheten og krans fra Frelsesarmeens døvear..
beide.

Vi lyser fred over fru Agnes Katrine Andersens
minne! H. M.

DET \DA~NlSK:E LAIN!D6tM'0TlE
ble avholdt i Fredericia 2.--3. april. De to døve..
for,bundenebl,e ,endelig :s.am:m.ensJUltt;e:t, og skaI aJt-
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Krets- og repr_-ordningen
Diet er mled glede j,eg nå sier h:r. Karsten Sa!ffiU

reIsen ltar opp :dettle s:pø,rs:rnå1ie:t til ,disik:usjo,n lh,e!r i
T,e:g.n og Ta:l,e, og j,e:g er ~hjenue:ns ,enig med ham i
a:t ,delt s,elr mer:kelig Ult at j,eg $lom dram:miens;e:r og
øs:tl'e:ndi,ng er re:prleSienlVainlt f,or ,de dørve li Sør-Nor-

, geo M'en olgs:å idietitie \hair Is;in fOlr:klarilng! D,et Jorhol
der :seg sE'k at Sør-Norges ;k.r,e:t:s før ,besto .alV føl
g,ende f'Qirenin,geJr: AusJt-Agider, K,ri,sltiansan,d, Ves!t
fol,d og S:ki,en ,dørvieflor,enillJg,er. K,retJslfo:rm:en;n har
vært 0'~s\tlei\n ,O'!1di,ng, :Ski,en, og fruE,site:r P,ede:rs,,~n,

Larvik. Dlisse ito ~har gjen:nom årle:n,e væ!rt Sør-iNoir
g:es 're:p'r:e:s;elnta11ltie:r i ILlaJnds:f,orbulndet;s ~ltYirie, ,d:a
Au,slt--Ag,der og iI(ltiiiSltialnlSland !døvlef,orleni~nger vis1st
no,k ,p'å ,den tiden var hielit pa.s;sii'vle. V:eld :reorgani
:Sie:riU1:gIe:n ,av 0iSt-INorlg,es iklrelt:s i 1945, bIe rna/n
en,ig olm lå; :slå dis:sle :tIO ,k,rieltiser ts:aim:m,en, idelt man
,p:e:kJte p'å ,at 0siblan;de:ts idørv1epries1tier hadde ,sitt v i'r
kiefellt over hele Søritænldlelt til og :med Klrisltia:nsan1d.
Ma,n var oglSå linn,e på :tank..e!n olm. å fo:r:a:ndr·e: kr;et
6ie:ns ina.vn :til Kr/ets .for døv,e i Søn,denJfj1elci:sl{:e NOlr
ge, m!en ,da ma:n fant navnelt a,lt f,or lctnglt og ItiUng
vinit, bile ;man enig olm å b:eholde 0:s1t-,N long,es krets
som navn. Da jeg ble valgt til formann i den nye

;$.& nå bare lha ,ett !sltyrte. I ,daJgllig taJe er na:vnet på
forbundet Dans:k,e Dørv'els La'n,dslforbunld. F'Oirbun
d,eltls ,p,r:es,i,de:nt ,eir Th. BielhrieJndt - fo'rlmlann Or
la Oldde - sle.k,reltæ,r tOIle M. Plrum (a:1lie Køb:en
havn) og ka.s:sier,er K. B. Fj'o!idbøg:e:, Nyborg.

':Døve" IDRETT'SVERDEN
MedlelllsInøte i D_ S_ K_

,Døves S,polrtslklubb, a:v!ho:l!dt m,e,dle:mslmølte 6. mai
Fo!r:mannen, K!ristian Røed, åpine:t m·øtie:t. ,Han fOlr
tal/tie: at han haldde b.esøikit Rag,na1r Jensen på syke
h!us:et p'å ha/ns 40. ålr:s ,dag, 15.3Jplril. R,ag,nar Jen
sen (hlar liggieit s.y:k i en årr1ek,ke, mien h,a;n va~r ii gOldt
humø:r og sendte :sin h,ill:s:en :til ffiledlem:mene.

Døvles Spo'r!t1sklubb ha:r len 2. piriori,tet,s lpan;toblii-
. gasjon i :feriehj,e1ffi,m,et «!Skaug» på k'r. 2000.-.
Døve:foreni1ng1en h ar ,en 3. Priorrilt,e:t:s p1aintobliga:sjlon
på lkir. 2000.-, mlen vIiIlie gjer:n,e fOlrhøy,e ,denne ti'l
kr. 5000.- og da iSlom 2. pir. Fira døv1efo,r1en,i!ng!en
forielå ,delt ,derfor ,en f,oriels1pørisiel fira dø,vefor,enilugien
om s,prorts'kllubb,elfi va:r vIilEg ti,l lå by.bte p:riio,rite:t.
Dett,e gik,k lk!lubben lm,ed på, og Y ngv1a1r OIs,en' t:a:k
,k'et på v.e:gn~e :av fl~rri'ehj,emm,e:t fo!r deltte.

Så ,Slk,ut~le IUa'n vle:l~e flr:iidr:etJts-op·p:mann. D'eltt;e
var :en ;mleg:e:t v\alnsikll~!1ig, :sak. 'O!pp'mer:ksiornhiete!ll
sa:m.l1et iS'eg lom ·Olav Vti;k., fileJn \h'aJn n:e:k,tet både: 'v:ell
og lenge, men til slutt ga han seg allikevel, og nå
ha:r alltså spo'rtsl<J1ubb'eln Ifåti~' ,en «ga1Iu'm,e:l» log god
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k:r'e!tslen ,ko'm jeg s:åJ,ede:s Iti.l å IOVlef/ta fru Estler. P,e
d·ersens p lass i fo:rh'un:dsSltyr1eJt.

Jeg har i {den ,ti,d jleg. ,har si1vt;et i J,orbundss:ty'ret
ik)ke ofrlet det/te Im!eld Ja'nd:S'delsi01r.d:ningien entank;e,
jeg har b,et:ra:klue:t 'm;eg s()m ,en rleprle:Sienlta(nt flor de
smådøv,eforien,inger og har ISe:tit ,det SIOIm min opp
gaVie å tale deres sak og iva/rieta ,d:its!sle f.oreningers
intier:es:s:er.

M.ene:r .ma\n imidllerltii,d at ,der er begått en 'uriett
mot de ,døve i :Sør-Nolrg:e, :så .s:kal det ilkike iStå på
ffi,eg. Jeg vil ,vær!e ,den fø1rislte til å vælre med på å
gjøir,e ure:titie:n ;go,d Ii:gj:elll,.

Forøv:rig tror j/eg alt Ka:r:Sltie:n SarmulelSien er ~nne

Od ° h .' . d'pa leit rietltle na:r : a(n SH~lr alt Ir:epr:e:s!e!llltatS~onsor ifil:n-
g,ein bør opp tiil r,ervisjon. I forbu'udslsltyrie:t bør Ikun
de b,esltie 'væire gOlde 11Jok! MeIn .de be:stle :ka,n m,an
un'dier Ide nåv:ærie:n:de Olmisltenidighe:tier ik,kle allti,d få
valglt,da J1ov:ein s'tilll:er :Sle:g h,i,ndrielIl:d,e: ti veien for
det, iog m,e:d den 'm,~nillJgslløsie Jan,dsldels,or1dniin,g;elll.
Vi bør 'Vær;e m,e:rksam på at den !ti,d ,kain ikO'mme
,da ,der i en .av Jan,d:sidelleln,e :kan bE va.nskelig å fiin
nle hab'ill,e folk, .folik slom virkelig har initier·esse fOlr
lands,Forbuncletis lalrlbei,d og SlOlm ,er vi,lEg.e t:il å ofrle
,ti:d log (Plenger for ,døv,e:slaiken. !.Da bilir man, på
gnu:nn lav laJll,ds:de,lslOirdni,ngle:n 'll!ødlt tliil å vel:ge en
S:Oim ,kalnskj.e i,kk:e ,er sælrllig :in:t,erieslsie:rit i sak.en, og
·det er hvlenk,en fo rb,un,dsls:tYir!eJt ,elller ide Idøve tj,ent
m,e:d. Jeg trlor ,delt viH!e vælr:e ih:el,d,ig om den;ne s:aik
bI,e ;tatt OIP·p Jtil be:haillJdlilug p'å :lan,dslmøt,e;t li Bo,dø.

Finn Johansen.

idrett:s:mann til å t:a sieg av :flri:id1retten. IHan vil sik
k,er:t Ik:!arie lå s.ka:p:e ,ordren li slakellle.

I mangle .år harde!t væ!rt .snalklk om at ,spo:rtiS
klubben bør ,ha ba,ds!tue på hytta. Et alv medlem-
m"e:n.e ha,r ,en ilite:n hytltie 'borte v,ed Sa)r\ps:borg, og

ha,n ffiie:ntie Iden:ne pas:s1e:r \til b a,dstu\e:. D:e1t var en d,el
snalkk lom lat ,den\ne nYlnta før:st måtte bli linlspisieJrt
av fagfolk. L;indga:a'lid ville ha :balds:tu-iek.spierten
TrygVle Brodcuhl, ,den Ikj,erute H:O'lm"~ink:oll-,vinnre:r!eill,

til å !Sle ,på lhytta. Lind:galar;d ffilente at B'riodahl ik
k,e villie itra n,oe :bielta!ling for delt. IGunVror R uu,d var
iIU,Qit ,dette. lkk,e in,etitiOpP b'adstue alts'å, 'm,en h,un
luente at isp,ofltlslk,lubb1en :først b'uride s:kaffe seg før
sitielkll arS;sles Srervi~s:e ipå hYittla, '.før lm:cun b1egynite å ten
k,e p'å baJd.s!tue. H,un ba om å være oppluerksom på
at :klu:bibein llei,e,r blort hYitita til ,m:alng\e ih,ørende, og
ldiss,e v il sik'k,elnt setitie p'ris p å å ha noe p,ent 'å s:p,ise
og dri!k,~,e av, mienite .!hUi)),. {}eg Vlelt ikke 'riktig o,m
jeg skal væ:r,e enig ffi,ed hielnne. Når jeg ,drar til hyt
tla, ler det fOJr å ,koiblle av og f.ØiIIl~ m:eg som en VIiIk
ing. Diet Isp\i/ller ingen r!oHe for meg olm det er et
litle ha,k,k iko:ppiel11,; ,delt' er Iike·lett å sluk:kle tørslten
for det. - IM,en j1eg ha:r oftie ~,avlp.:et ·den ytire pIeile



av klroplpen.Et1t'elr ,en sliltSiom Itlur i siko:g og ITI'ar:k,
. må det være festlig å kunne bade seg ren. Det gjor..

d'e vlel ,ogs~å vi1king,.ene.) Z.

GOl) 'HJEiL,P ~ I.S'VJElRJ.GE
Sv'erig,e:s: Ri,ksi\dro'!its:før!bUln,d ha:r bervii:lglet kr.

15.000.- til Id,e sv,enslk:ed,øv,es ,delltalkelsle i v,erdens

idr;etitiS!sitiev:nieit i Bry.s:sie:l.

Bergens-fotball
NyT-IK:RIOJNJ3IOR'G-DØVE 4·-2.

5.' mai bIe ,denne k.a!mip spi:lt. Vi var .slp.ente på
,on1 det skulle vise seg at f)øv,e virk.e:lig ihadd,e gått
så st,erkt fram som resultatet mot N:ornen fortalte.
- ,Og Døv,e s:k'uffet ,ik,kle! Framgangen fra ifjor
"er helt tydrelig. 1~e:kniSlk_ ,og.. ,kondisjoJ1:~mlessig er
det foreløpig ik,k,e noen iS.ærlig fra:mgang, Omen i år
er spillelysten og. ka.mp-humøret meget bedre, og
det brety,r ITI·eget. N'å gjelder det at guttene får be
holdedle:tt,e.

Forsvar:et spil-ve ikJk,e så sik:kert ide'nne. ka'm:pen,
men -s.å har også NY-iKronborg en meg.et .god løpe
rekk,e so'm eT van:Sikelig å stanse. Vår ·egen angr,e:ps
rekJk,e var .s:om vanlig no.k:så lite ,eflf.ektiv. iIJet er
fl-e.r,e gO'de spillere i riekken, mein de må sll/utte å
levere ballen til hveran,dr,e foran m'ål.·Nårde står
m,ed b'allen i nær:h·et,en av mål, må ,de slutte å. ten
ke ,på samspill. Da m å de skyte, det er det enes-te
riktige. Og det 'er 'helt .ufarlig å s,kyt~" det er ik.ke
noe å være 'r,edd for. Vi savnet ,denne gang Bans
Lie, vår «sky;te-,basl»..O.la S,vare v.iste lov·ende spill
som ihøyrre ha~lf.

V,edpaus,e ledet NY-IK,ronbo'r:g l-O. I annen
omgang ble det 5 ffitål til, :sli,k at sluttresultatet ble
4-2. ,Døv,es mål bIe satt inn av Er!ling Eriksen og
Per Haukliep.. B,egg;e 'målene var 'nOlkså ;hel,dige,
mlen forjente. NY-lKronborg fikk et par svært lett
kj,øpte mål også. {I fjo,r spilt.e vi ganger mOI! Ny
Kronborg, og tapt\e 7-2 og 6-0!)

BRAGD-DØVE 1-1
Kam:p,en bile spilt 11. 'mai. Vi visst,e at vi ·hadde

gode m~uliglh,eter for å slå 'Bragd denne gangen. I
f jO'f ta;p,te vi 3-O. Vi Imåtte ,des;v,erre stilile op'p uten
Gunvald Baadeog IHans Lie. Gunvald Baade har
fått «gj,enop'pfrisket» .en gammel skade, og han
kom'm,er antak,eli.g ik,ke t,il 'å spille mere i år. Det
t,e b,etyr selvsagt ,en svek.kelse av lag.et. Vi forstår
ikk,e hv'orfor Hans Lie i:k.k,e fi,kk stille opp .i lløpe
rekk·en ·de:nnle :gang. M·ed (ham 'på iplass ville vi sik
kert !ha vlunn,et kam,p,en. Nå b1e ·det bar;e uavgjort.

i[)øv,e hadde ,et godt ov,ertak under !det m,este av

k a.mlpen. Flørste omgang bIle målløs.' I midten av
annen o'mgang henyttet Pe'r Hauklien seg av ,en
av ,de mang'e sjanser løper,ekk,en ftkk, og d·enmed

ledet Døv,e 1-0. Vi gledet oss, men gle'den vart,e
bar;e ,en .kort stund. Bragd scoret bare noenm.i
nutter .etter. Dette skyldt!.e§ e'n tabbe i vårt forsvar.
Døv,e måtte ':s:pi~lle nesten hele annen ,omgang .m·ed
10 mann, m·en allikevel er ·det vanskelig å forstå
hvorfor ikk,e vårt angrep snart blir modige nok til
å lage :må.l av de mest Oipiplagte sjans.er. På Døv·es
iag var det ,ingen som spilte spesielt go.dt framfor
noen andre dennre gang, men vi merket 'oss at E.
:O,hna gjorde godt arb,eid så lenge ko:ndisjon,en
strak:k tiL

Friidretten i Oslo
}eg. flikk talk .i (den ,nyvialgte frii1drie:tts:-oppm,cun

nren i Døv,es Spo:f1tJs,kllubb, 01~v Vii)k, fo'rl.eden. flau
har jazz som hobby, og ha:n Idriver på m,e,cl Idet :bå
det !Slent og ,tidlig. Me:n' h;a,n ga mieg: noen ':rIl-inutter,

så j·eg ,kuntnle få ret innblii:k,k i Jhalns pIa'ner i tilden
flr~an1ovler. - H,aill fo·rltalltte at han alldri haT væTt
op,p1mlåJnn før, så haln ha,dd,e m1e:get å Sieltte seg tinn li
først. 'M·e\n j,eg fOlr min Idel t,ro'r at det ,er ,en f,q'rderl
for ,Døves Sp,orusk.liUbh æt ,den hla!r f'åltt en n y le
der av Jrili,dlrettie:n. «Ny,e ;koster feier :bes:ti» ..

D,et O'lav Vik før:st iOlg f(rem:st (tenik,e'rpå, ,er .ung
dommen. Han vil gå inn for å få tak instruksjons..
film:er, ISllikle iso/m er taUt Olplp log :bli1r v;is:t i såka1llt
langsom kino, slik at man får studere de tekniske de..
ta.l jer li ,de forslk}~llli:g:e øv,el,sielr. ,H'an va,r sikk,er p å
at un~dom!m:e:n vil ha stort utbyttle aven slilk «tre
ni1ngs1må!te». H:an vIiI \også fO:f;søike tå ofl·dne 'med en
kOlnk,urlrialnsie fOT ball-nla p:å Skåldallen døv,e:s,koJe før
srom'ffi,erfeni'en.

Dlu ihalr vlel ·malnl~e ivrigie Ifriii,ånet:ts-gutte:r ,sOill1
tr,en'er ul!1J-der din l,edels,e' ffiled Id,et m~ål å del/ta i
Bry~s:S1el, slp'Urltie j'e1g :O:lav. - Han Jiik,k et be,drøvet
utt1ry,k!k· j ·øy·elne, og så begynte han å ,s,naikk.e o:m i
gam:l,e ,da~er. I 1946 vlar ,det ,um,trien:t 45 delt!a,ker,e
i (D:øV'elmleS!tiersik~alp,et ,her li \la,ndet - i fjor bare 8
1O :S:ty:k,k~er. Og li 195 3 har v:i balr,e e,n ma:nn hler i
Os10 SiO:m tr'einer, sla han. D:et er Finn Gjøen, m,en
'S'å Sier ,det olgiså ;ut (vil at den 'giode .Fi'llln blir bedr;e
enn 'il,oe-n gang før. Olav valr 'meget optlimis:tliSik
m,ed hensy.n til ,d,e trlels:ultaitier F,in:n kain oppnå i
Bryssel. Om den utenbys..boende Kåre Smedsgård
fo rta1l:tie ,Ollav :at h:ain fik:k 21-plas:Sle}n blant 35 de:l
takier:e ,viedNorges-mesterska.pet 'på R:in'gls:a:k.er flor
en tid siden. Olav Vik selv har fått en alvorlig sene..
streklk under ,en sik,iuur. Mlen Ih,cun fø.l,er seg bedr:e nå,
og om ,kort ti,d h.ar vii ham på baineill, fOlrnåp1en,tlig
;m!ed de Vlc:rls:te ,p:llalne:r o'm å :kaste :s,py:d,et :bortii/mot
50 meter.

Denmed var 'Olav f,erldig 'm:ed ,mieg. Han tlok sle:g

en tur ·boritov,er ,mot 'r:aldio'~ræmm:ofon'en og la på
slagerlen «IOle LukkøYie». Olm delt var for lå sp'øke
n1:e:d m·eg, vet j,eg s,ainn,ellig ikkle. Z.
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