
NDSFORBU

:Innholcl:
Oppmuntrende landsmøte. Reportasje og
referat fr-a landsm~tet. -Brev fra Madagas
kar. S-kronerullingen til gamlehjem. Til
de 7000 øyers land, Filippinene. Personalia.

Døves Idrettsverden m. m.

ORGAN FOR NORSKE

Nr.

13
15. August

1953



Norske Meieriers Salgssentral

Innenlandsk omsetning av

Meierismør - Fjell og gårdssmør
og

Alle sorter ost

Hovedkontor:
Avdelingskontor':

-,,-

Oslo telefon sentralbord 68 1886
Stavanger -,,- 27035
Bergen " 19 765
Trondheim " 28260

Lier Sparebank
Opprettet 1844

DRAMMEN

Forvaltningskapital kr. 21978643.00

Formue « 1 045 432.00

Alm. bankforretninger ... Inkasso

Sikkerhetsbokser

Thorvald Berg

Ski psrederi

Tønsberg

Als StrøIIllIlens V verksted

Elektrostålverk

Jernbanevognfabrikk

Automobilfabrikk

Norsk Kraftpapp

Emballasjefabrikk A.s

Fyrstikkalleen

ETTE RSTAD

Johan 'Rasmussen & Co.
Hvalfangst & Skipsrederi

SANDEfJORD



Nr. 13 .. .1953 .. 34. årg.
Forbundsformann: Nils Gjerstad, Hollendergaten 9, Bergen
Redaktør: Thorbjørn Sander, Møllenclalsvn. 17, Bergen
Red. ~sekretær: Haakon Zapjfe, Akersgt. 45, Oslo.

Opprn.untrende landsrn.ote
.Så er land:smøt1et 1953 gått oVler i historien, diet

11. lanldlsmøte ,som er avihol,dt a;v Norslke Dø;y·es
Landsforbun'd. iDagene 9..-11.' juli 1953 vil vi len
ge minnes. D'et første land'Slmøte for :døry·e som er
blitt avhol,dt nor,d for Polarsirk·el'en fant sted J

.disse dager, og det var begiv.enihetsr;i;ke dagier.

Tross de lange avstander reisen til Bodø bød på
for døve fra Sør...Norge, var det likevel mange del...
ta1ke.r·e ide~fra. Diette må tas so:m et glledelig tegn
på at int,er,es:se'n for lan·dsfo'rbrundets ar!beid ler i
orden, og -at !inter,~:ssen er ·tilst,ede, er meget op:p
mluntrenide.

Lan,dsmø1tet i BOidø bile m,eget v.elIYlk!k,et. Riktig
niokfi:k:k vi i:k:k,e is,e m\idnatbsolen helt klart under

. velkomstflestlen Ip'å Turis:t1hytta - dlen slkJiulte s,eg
delvis bak en s:kyban·ke i ho·r;isont·en, m,en d,ens
røldgule stråler lyst.e så ipraJktifu11t gj,ennom S',ky
ban:ken at vi alle ble ble-tatt.

Forhandling,enle fant sted i Gocit,emp,lar-losj,en,
s,om el,slkver,dJig var ihlitt snilt nil forbundets dis
p·os:i'S0on. Det var her gJedel,ig å m'erke hvor man-

. g.e ·av d·elta:k.erne sOlm viste sin storle inter-,eSSte for
forU1an,dEngen,e v,ed å vær,e tilSitede så leng,e for
han,dEngene varte. Diet har Ino:k sj,eld,en vært så
stor interes:s,e fra deltaJk·ern:es side ved noe nidli
gere lan,dsmøt,e.

. Av viktighat for de døve barna ble det reist
to saker på landsmøtet. Den ene gjalt opprettelse
.av barnehager på forslkj,elEg,e ste,d:er ilanIdlet, alt
.så der hvor id,et e·r iheho'v for sådann'e. Den ann,en
gjail,dt opprettelse aven ny dørves:kole, ettersom

. det frem,deles er mang'e døve barn i s:kolep'li'ktig

alder :som sitår på v,ent,eliiSte for å kom.me inn ved
våre barnesk!oler. I b,egge diss·e saker b,le det fram
satt r,esolusjonsfors,lag, som ,bI,e vedtatt og nå ·er
sen~dt Klir:k,e-· og Undervi:snings,departem:entlet. Det
,er å håipe at r~e!solusjon.en,e blir v,elvil1ig b,~handlet

i drepartem,ent.et, og atv,i får h-'åndgr.ilp,elige re-slul
tater ·OIm i,kk,e så lenge.

}eg v(il her gjerne b1enytt,e an'ledning,en til å ut
tale min glede oVler d,en !sam.arb,eidsVliI0e rep'f,ese~

tantene vilste ol~lerlfor Ide ,oppgav·er forbundet ar
beider m:ed til· b,este fordøvel$.a:ken. D,et er tyde
lig fram~gang å mer;k~e fra lan,ds,møte til landsmø
te, og ,d·ette bietyr framgang bå,d,e' for de enkelte
,døv1eifo'r:eninger og fOlr landslforblUn:delt. Men vii må
vær,e OIplpmerlksom på at de store framskritt og

resultater som regel bare ken oppn ås når vi sa m
arib,ei,der godt oss imlello,m og. med de hørende.
Allle døv,e k~,en·ner noen 'm:ennes:ker som har stor
innfIytle1sle i samlfunnet. Dlen en,kelte ,døv·e må
kj.enne d.et sOlm en fO'f1plikt,else' å viekk,e disiS,e p,er
soners interesse fo'r våre aTb!ei,dsoplpg,aver. Die hør
en!de vill no:k f.orstå våre probIlemer, hvis vi selv
fra alle .ka'nt-er h,evlder syniSpun:kter som vi gj,en
fiiO'm vårt samarbeild er bilitt enige om. «Enighet
gjør ster:k» - ,diss,e orid viiI alltiid ha gyldighet.

Så v;il jeg r{~tt,e en ,s:pes1iell takk til ,ko'mite·e~
s~Q1m sto for arranglementet av lancLs,møt,et i Bo,dø.
De dø've i li,or,d u,ar mange hørende venner, og
uten diss·e er det no\k ,ik;k~e si,k:k(~r.t at lan,dsmøt,et
ville bIlitt .så: vellykIket. P'å landsforibunid,ets vegne
vil jeg gi ;komite:medl,emlmenJe' min mest ulforbe
;h,olldn,e ros.

'Nils Gje1rstad.
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Fra Bodø havn. Fjell,øya Landegode i bakgrunnen.
(Foto: Red.)

Smil Ofl
e ldkl:Jeråiflhet--
preget landstnøtet i Bodø

Men de døve i Nord.. og Sør..Norge må knyttes bedre sammen!
Landsmøtet i Bo,dø er vel o'V,er, og de s:om var
så heldiige å være med :på ,dette lan,d,slmøtet, vil
Isik:k,ert aJldri kiomime til å (angre (på at de reiste
Id~it. Og de som lot anledningeln gå fra Sle:g, har
all grunn til å ef,gre 'Seg o'ver at de jjkke ble med.
,- Vi v,H her tfo'rtelile hv,a sOlm hen'dit1e, utenom
lfOrlhancilingene, og håpler at i:l~kle noe v·iktig blir
lUteglemt. (Ref,eraJt frla forhandl1in:g:ene finne:s p,å
annet stled idett,e Inlr.)

lD·et begynte navurlli!gvis mled reisen. D,et var
svært få som kunn,e delta i ,dette lland$lmøte uten
å reise tiildels meget langt, og neste'n a'lile ten,kelige
befo,r:dr!ings,mlidler bile benytt;et. Det kom omtr,enrt
like mange med tog og båt, videre var det mange
$lom kom med b,U's:s, ffilen det var også .flere som
b'enyttet fly og bit De]}ilmot .har vi i!k'ke hørt om
noen som kom med heste-.s:kyss.. Båt bI,e blenyttiet
av ,de fleste delta:ker,e fra stedene langs kysten, fra
Bergen i sør nil Finnmal1k, og siklkert var r~:ils,en

'med båt de:n m:est befhageEge og melst passen.d'e i
dett,e tilfellet. Delbake'rn,e sø:rfr'a som reiste m,ed
båt, flilk,k op'plev,e mitdna;ttsol på reisen, og de ko'm
fram til Bo,dø fuJtle av skryt over hva d,e ha:dde
op'plev'.d p,å r,eisen. Delta]~~erne fra S,ør-, 0!st- og

.Mli,dt-iNorge f,eiste for støl:step'artens ve'd'kolm'men'
d,e m,ed tog. D,e fleste av ,di~s:e deltolk i fellesreisen
Stom bIe ar'range1rt av døveforeningen i Oslo, me.d
Rasmrus LB}ellan'd som reiseleder. Disse overnattet
i 'T,rondlhe1im, og s~lv om ikl1~e d/il.sse k.unne skrytre
av at de had;de s·ett midn:aJtt,solen på buren, hadde
de li\k,eve:l no~k å s,kry,te av da ,de ko:m f'rtaln. Nor
ges natlur er storslagen, ,det. f,i,kk a11,e det mest be
stelmte iinntryk;k av. «FlYivlerne» var neSlt,en alle
forta Trtonc1ll,eim, og ISlelv olm de bare h.~dde fått en
kelte gl'øtt av lands1k,aJp,et lU·nder seg på reiise.n, had
de ,de :mas's,e:v,i\s å fortelle'.
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,Lan,dsm1øtet silroll,e so'm kjent ta til rorsdag 9.
juli m,ed ~Uids~1J}en,este kl. t8. Etter hva vi har hørlt
ko:m førs,te ideltæk·er til B'odø allerelde søndag 5.
a'Ugtust, og tli'rlsdag ko'm det m~a!nge:, sli,k at nO'k .de
som stJo fo·r arr,angementet fi;kJk 'm!ere lå gjøre enn
de hadde regnet med på fo'r1hån·d, i~hv,ertf all filkk
d,e m,eget lenger arb,ei,ds-tild enn rilm1elig. Det op'p
sto, natur,Eg nok, en del e!kstrta bry,deri for arra'n
gø1r,en·e p.å grlunn av :de tiid1.ige ankom:st,er, men
av de ca. 200 so'm del;tJo:k li lands:møt,e:t var delt sik
kert ingen iso'm følt:e seg uv·elikomne. Itnnkvarter
ingskJonto·ret var BOldø T(li.rlilstforle~in~s reis,ekon
tJor, og dit ble alle vlist etter å være bIlitt ihjertelig
motlt1at)t på ka~ien elller biUsslho,l,deplassen l~ke i næ.r
heten. På kontlO'r;et bIe man igj·en hjiertellig mott.att
og anvisnringen 'av losji gikJk fort og greit unna.
S:pisesteder bl,e anvist, og n,esben alll'e ble bo'en1d·e
l,i'k,e i næl1h'eten så lenge landsmøt.et varire'.. Bo,dø er .
,en n,okså Eten b·y, ja:vel, men ,en meget hygg~elig

b'y og en h:adde ofte følelsen a~ at det var en ak
:kJurat p'assende

a

by for et landsmøte. B'yen bI,e jo .
u'esten jevnet Im.ed jorlden unde:r kr'igen, m,en det
v,år 'vanskel,ig ~ tro ,det nå.r en giikfk o'm'kring d,er.
En enes,te rluin op:p,dag1et vi. Fo'r et g0en,re'ilSttings,
temlpo! Hadde boligb'yggingen foregå-Ut h,alvp!ar
ten så Ihur~i.g i de andre b·y,ene lhc'r i landet, ville
det helt silkk,ert iklke vært noen bO'lignød i ,dag.

Det bIe en ,og en halv «friidag» for mang.e av
de1bake'rn,e, 'men de b,ehø~,de i'k:ke å kjede seg.' Det
ble anledning. til å gå på opJp:dagelses:vurer i· byen
og på hav'nen eller i b·y,ens va~kre omeglll. Sam'vær
et ffi'ed de 'So·m allere'de var kom,m'et, var også hyg
gelig nO'k, og n~år tiden nærm:et seg da noen ny·e
skrulle room.m;e, troplp,et de fleste opp for å ta imot
dem. Slik vOIkste «'mlotJtæk,ellses-lkomli,teen» etter
hv·ert, så nylko'mmlerine til sliUJtt nesten fors:va'nt og
b1e hlelt ut:sl1i1tlt a:v' å try\kk,e de. .fl!am'møtrte i h·enlde-



ne. Ri!kt'ig kjære :\Tlenner og venn-inn,er måtte også
ha .~hklem, sl,ik at 'det ble stor syn:d' på d·e som
iko:m sent.

Oinsdag ettermidda.g vlar det militær-parade i

byen, til ære for No'r:slk-e ID'Ølves Landslforrbund, var
,det m,ang·e :so:m sa. Ja, ser der,e rilkike N,i,lls 'Gj.e·rsta,d

på ærestrib'un,en der bOft,e. Og det ble pekt ivr1ig.
Enlkelte trIOdde nes:tlen det v1ar sant, selv om det
var utrlO:li'g, og de forsøkt·e å ikom,m,e nærmere for
å sle bedrie, m·en de ble stroppet iav p1ol'itiet. - N'ei,
det var nt.Oik ik;ke Gj,enstald, fi()r han hadd·e uO'k å

gj'øre med for'befie:delsene til forih'apdlingsmøt,en,e.
1steld·en sto det en ga:nsk1e alminnelig generlaI p,å
ærestriblunen.

ÅpningsgudstjeneSten fant 'stred i Bo·dø Inter
im!s;kirke (lB'e'tlania) tors,dag .etter1m,iddag. D'et var

pastor Bonnervie-:S:vendsen som foresto gudstj,enes
ten, og han talte ov,er orldene: «(Bær hv,erandrels

byrder». Dett,e :sikriJtsted·et klunne settes s(}m m,ot
to flOr l a,nds,møtet, sa han blant annet. D',e døve

, m,å ·etter b,es'tie evne bær,e \hv,eranldr~es byrder og på

iden m:åt:en gjløre børen lett1er,e. Men oglså de hør
·en,de må hj,elpe vil ,m'ed å b:ær,e ·den byr,de døv!h,e
t,en ,er, ved lå hj,elp,e de dørve. Det har så alt f.or
o(fte 'vært isli,k at de hør·endie h,ar latt de døve bære

:denne ibyrde1n alene, og i sIlik,e tilfelle har byrden
rvært eik!stra tung. - Nærsagt hver en,este lands
,m:øtedeltalk,er overvar gudstj,enesten, dessut,en var

d,et 'en gOld del h'ørend'e tilstiede.

Etter guds1tj:enesten samlet del't'a:k,erln·e seg ut;en
Ir::Jr kir:k·en. D,et hadd.e vært menlingen at man her
fra, skrulle ta blUSS Optp til Bodø Turistforenings
hYitte, hvor v:elko,mstfest·en sk1ul1e f,inne stred, nl'en

man ha:dde funnet detmeg,et vanskelig for blUss·er
å ikj,øre doen nokså smale og brat'tie rveien dit opp,

hvorfor m'an ble nødt til å beny<tt.e dro5j.ebiiler.
D:et lot til at alle by,ens dros:j er ble mobrilis:ert for
anledn1ingen, og d,et varte iik,kle le:ng.e før alle be
fant s,eg på turis1tihytita, som ligger ca. 6 klm. uten
for byen, ,på Røn:v1iik\fj,ellret, 155 m over ,havet. H,er
var det en ut!S:ilkt so!m s:i:k;kertd,e fles1te aldri had
.de s,ett m:a1ken til; glitrende fj()rd,er, himmelstorlTI

ende fjell, ,slmilende idyll,er og barsik v'illlh.et, ak
kurat so'm i reklam,en. Ingen ble nok skuffet. 
H,er ble Ideltal~ern,e fotografert, og så var det å ta
plass v,ed de veldelk~k,etle bordene inn·e i Duristhytt1a.

Hov,ed,k!O~,ite.ens 'formann, Olaf Foss, 'øns:k·et

vel~kom'men. Han nevnte at landsforblllnidet nå
først vled sitit· 36 'års jubileum hadde ov·erlatt Nord
Norgle arrangementet av et llandsimøt,e, og det var
denfor av så svor b,ety,dn1ing for de dø'Ve i Nord
Norge at ldette la,n1dlsmøtet ble v.el1ykik.et. D,et han
først og fr,em,st ønsk,et for denne kv,elden, var at

midnattsolen . itkke vliJle narre del ta'k·erne, at 'alle

ville f,å sle den i .hele sin p·rakt, og han håplet dette
landsmøt,et viiIle bli et hygg~lig mlilnne ,i' landsJfor

bund·ets hist'O'ri,e.

Landsforbundets Jfofimann uttalte ,deretter SIn

taik:k til arrlan,~ør~ene for deres' gode arbeid og øn
s!ker. Han ha,dd·e på følelsen at haln ha,dde fått
m'ang,e ny,e venner i Nor'd-'Norge, og dette s.atte

han .stor pris på. Han håplet at Bodø o'm i!k'ke len
gre kunne få slin, egen døvefor,enin.g, og iba ,alle hus

~k·e at landsforbundet er t;il for å' hjelpe for.en1ingie
ne og Iprørve å stifte nye. Altls,å vil f'or:h~nde:t ettler
b,est,e evn·e hjlel1pe til.

D,eretter fik,k man så nærm·ete opplysning-er om
programimet de ko,mmel1.,de ,dager, og så fortsatte

f.esten etter delta1k·ernes. egne ønSik,er .m,ens man

ventet'.på midnatt. Det ble snart klart at man ik
ke ville få s,e· m,ildnattsolen på sitt b,este. En tåke
rban!k,e v:iste s,eg i horlisont·en, og denne ble l,igglen

,de uten å ta hensyn til landsImøtet. Heldigvis var
den iklk,e :ty~k'kere enn at solen sla(pp gj1ennom den,
og det ble ·et valk!k.ert syn med de røde solstrållene
'S,om s~ar gj.ennom tåklebariik·en. - En sItlund etter
at solen ,var begynt å stig.e igljen, for1,ot man hytta
og bega seg på rveien t,il by,en.

Fr,edag formli'ddag åpn.et forhan,dlingene i GJ,d
temlp,lar(hrus.et, og det var mange ut-eno·m r,epresen
tantene som fant veien dlit. Man ha,dde inntrykk
av at interes:soen var god. D·et var også så heldig
ordnet at Ima,n kunne få kjøpt kalffe, ffi,ellk, teb~ød

,og kalkler i et r,om ved sli.den av, og meget b1illig til
og med. Et par av de døv,e damtene på stedet hjalp
frriv,illig t,ill m·ed serv.er1ingen, og det var hele tliden
godt besø:k. R,epres,elllt!antlen:e tok av og tlil en tur
ut og tømt,e en koplp kaffe i seg før de. forsvant
inn til forlhandlingene igjen. D,enne ordn,ingen
rored s,erv·ering v,egg i ,vegg med fo·rlh'andlingsloka
let var så utm.erk,e:t at .man bør forsøJke å ordne
det, på salill1me måltre ved landslmlØl!,en·e i fra!mtiden.

«Mannen med pekefingeren) er Finn Johansen, som synes.å more seg

riktig godt på bussen, sammen med forbundsformannen. (Foto: Red.)
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Vær,et var dlesiS'verr,e i:klke !så bra d,enne dag,en,
m,en' det b,edret seg etter hvert, slilk at det var helt
meningsløst at en av bergenserne tok med seg para...
ply på tur·en til Saltstraum,en om kv-eliden. (D·et
var forrest,en nokså vans:kelig for dem sørfra å
briuJke ordet kveld og natt i BO'dø. Diet var jo gan
sk·e ly:st h·ele (døgn,et liun,dt. En hadde mest lyst til
å si formiddag om tiden fra midna~rt til middag
og etterm,idd'a'g om tiden fra middag til midna~t.

D,et ville p·asis.et beSit, spe-silelt når en tenker på vå
re tegn for ordienre kveld og natt; kveld == .. sklum
ring, natt ;::::= mør1kt.)

Tu~e'n til SaltS'tra'umen startet f ra Sjø~fartsbyg
ningen v,ed 20-tiden. I blUsser giklk t1ure'n til den
ne verdens sterlkest,e malstrø'm. Stremningen var
god ipåturen, ja, Idet var den und·er h,ele landstmø
tet. Og det var ty,delig at delta!k·erne var spent -på
å få se d,en beliømte Saltstra'umen. Salt'Stra:umen ·er
et trangt og mii~lelangt '~und. Gjenno,m dette sundet
·må vannm.ass,en·e som følger mled tidevannet pas
sere til og fra Skj.erstadfjord,en. For,slkjellen på
vannstanden mello'm flo og fjære kan variere m·ed
mer .enn 3 meter inne i den store fjorden, og disse
van}nmas:s.ene må altså ut og inn~jennom Salt
straumen. Tideva'nnett følger hest,emte klok,kesletit,
'm·en (i Saltstraill;m,en er d,et ko,mlm,et ut av ta1kt,en,
og ,preiSs,et a'v vann,mas~s,en,e er derfo'r bEtt ualmin
n,elig vo:ldso'mt.

Man kom fram til Saltstrau1me:n i gOld tid før
strøm'men 'Sfkulle være på det sterlk,este, og før man
gik(k n,ed Jor å s·e nærm,er.e fpå strøm'men pass,et diet'
fint ,m·ed et målt.id. D,et fliik!k man på Saltstraume.n
T,ur,iststaiSjon, et ua:lmindelig ~kos.elig sipise:sted.
Mang.e benytt,etsa'mtidig anledni,ngen nil å kjøp'e
souvrenir:s. Kl. 22 ~i\k!k veilen nedover til Saltstrau
men, og Ik.!. 22,.12 ,var strø;mmen p~å det sterikeste
for inngående. D,et ble en meget inter.e:ssa,nt opp-

Saltstraumen. (Foto: Red.)
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llevels:e, vanskellig å beskriv,e med or:d. Vi Ihar nOlk
alle «:hørt» bflulkt orldet v'annrett, me,n det vil være
m,eniingsforvirriende å bru:ke det i forb,indelse m,ed
Saltstrau:men. Vannet ble presset så sterrkt fram' at
det dann-et seg en «rygg» på ca. 1 ~ meters høy
de miidt li sun'det. M,en det m,er1keE~giste var 3;t den
n·e «rygg!en'» st-eg. så brått at den virlk.et :som en
:fjellrygg av vann i vannet. Med stor kraft ble en
del av diss.e van·nmas:srer skyllet m,ot en land-tun
ge et par hU'ndre ;m,eter fra-m.m,e og kastet tilbake
så .de møtte strøm:m.en igjen. Plå de-n måten dannet
d,et seg en malstrøm, vannet bobIlet og <<ikoikte» 
plutsel,ig sIlO det b,ølger <?'pp fra dypet, andre ste~

der ble vannet lilk.eso'm suget ned som når man tar
,Oplp prO'pipien li kjøik~k,en-ryaske;n. Lik·evlel 'var ilk1k,e
str1ømmen 'på det stier:keste denne dagen. Krarftigst
er den ved Slpr1ing-lflo, :$Iom v,i:sstnok foreko,mm,er
v·ed fu11måne. (lDet 'var sipr.in~f{o to dag/er etter
vårt b,e:siøk.)

M,ens 'Strøm:m·en holdt plå, var diet flere som for
søkte fis1k,elyikJken like i nærh.eten. Det er n·emlig
sli:k at fis,klen følger me:d strøm!men innover, og vi
filk-·k se aJt den bet r1ik,tig godt. En hel d.~1 f,is:k bIe
tatt m-ed flue og kast.esluik. Mange av deltalk,erne
belklaget seg ov,er at de a~k·e hadde tatt med fislk'e
stang. Det v'ar mest p'ale (.$Imås,ei) de heldige fis
kerne fi'k,k. Harry L,anden fra Olslo, godt kjent
blant oss døve, ble omringet, og vi likesom heiet
ham fram til stofldåld i «ifisrke:mester.skapet». K"an
skj·e det var d,enne «heia-gj,engen» som ga ham
f,isikelylklk,e. Han dro', snart opp en kYemple-fis:k
som mange, aldri hadde s,eut ma:ken til før. D,et ble
en dts1kusjon o'm de'n var sp1iselig - mange ment,e
nei, .mlen e,ndelig ible det avgjort at det var en ta
re-torsk og Clt ,det var flulIt forsvarlig å slp'is.e den.
B,egceistningen var ,så svor at mange holdt på å o'm
favne hå/de Harry L:anden og torsiken. D·et merk.~'

l lige var at ingen falt ~ Salts:trauJl11en under all den
sydlandske begeirstr,ingen. - Da det altså var av
gjort at fi\sk,en var spi!selig, gi:kik man til angreip på
fisken som om den s!kulle være en elg. Den ble
sprettet opp og 'innvollene ble fj.ernet m·ed storie
anstren~elser for at d,en slku:lle holde seg. (E'n f~s

ker blant .de døvle b·etrodde OSIS etterpå at han al
dri ha/dde sett noe så rart. Det had;de 'vært full
stendig ·'no,k ~å stik1k,e torsken ba.k gjelllene så blo
det ra,nt ut av den.) Det fortalt-es etterpå at Lan
,den i1kke fiiklk- sov,e de'n natten før ha'n hadde fåJtt
sm,akt fisken. Han filkik et måltid fersik torsk kl
1 om morgenen.

Det gil<ik lang tid før noen fiiklk lyst til å forlatle
Saltstrau,m·en. Me'n v·ed mildnatt måtte -de ta plass
~ bussene igjen. (Fortsettelse i neste nr.)



Referat. frå forhan.dlings:rnøtene. tinder
landsmøtet i Bodø, 9_-11_ juli .

Forbundet jortsetter med sitt sete i Bergen. Melgaard, Lilly Foss og F. Løvig nye styremedlemmer

Kl. 9,30 den 10. juli samtet uts-ending,en,e fra
forening.ene s,eg til forhan'dl\ings'møtet, . SOlTI ·ble
h,ol,dt i IGodt:em1plarlh:UiS,et i B'O,dø.

P'å vegne av ar-rangø:rene, Salt,en's og Helgelands
Kristelig,e døv-elforeninger, lønsk,et formannen i ar
rangem,ents,ko,mi teen, Olaf Foss, ideltalklerne vel
korrlm,en t,il det flØ'flste lan!ds,m'øte som var holdt
for døv'e i Norid-N:org,e.

Forlmannen i N,or'Sik,e Døves Landsforbund., Ni-l,s
Gjerstad, tak,k·et der,etter for god mottakelse ':i
B'odø og ønsk·et ,deltaik,ern,e 'velkolm1men til et for
handlingsm:øtie, som han h'ålp,et villJe bli :saklig og
gO'dt. Han erklært,e ,der,etter landsImøtet for åpnet.
Etter lo'v,enle f;ungerte G~erJsta,d som ,diriglent.

FlUng,erende o'rdlfører i BOIdø, Bjarn'e. Erik!s:ta,d,
grlep så or,det. Etter gans1k;e kort å ha. ris-set Op'P
for o'ss en. skiss'e av Bo,dø by, øns,k'et han de døve
v,elko,m,m,en ,til by.en. Han overraktle en stor blom
st,erlkurv ffi·ed lh'ilsen f.ra lBo,dø.

,Olaf F'oSis. les'tle ,d.erett,er O!plp telegralmmer som
var ik'om'm'et, n,emEg fra Østfold Døvefor,ening,
fra Lilla og H,enning Da)hl Slalmt fra Fr.els·esarm!e
·ens ,døveoJfis·erler.

Gjerstad ba om lan,d'S,møtetls, tilslutning ti'l at
det ble sendt et t,elegra1m til det sv,ens,ke ,dø1v,efor
bun,d, -som hadd·e sitt m:øt,e samm'e dag. D.ett·e bI,e
enstemmig vedt,att.

Man gik'k de-ret-tler o'v,er til ,op'p-rop. ,Det visl!,e
sleg at 11 for,eninger var fralm'møtt med t1i,lsa,m,m'en
17 steJm'mer. 6 fo'r,ening.er m·ed 7 st,emmer var Ifra
værende. ,Forbundsistyret ble olppropt m,ed 7 stem
mer, slik at det tillsam,m1en var 24 stem!meber,etti
gete r,ep-r,esientant;er fr,a,m1møtt.

D,en utsIendte sa:kslist,e bl,e deretter god;kjent, og
man gi.kk olv'er til

Sak nr. 1. Treå'rs-beretning.
Den tryIJiJt,e, uts,en,dte ber,etning ble gjennom

gått punlktv1is. An,d:ers Haukedalen gjorde opp
m,er:kso:m på at han ha,dde vært m,e-dl-elm av ho
vedkomite.en fo,r kongr,ess,en li 1952, h,v!ilket var
uteglemt i b,erletning.en. M,a'n fant dett!e riktig, og
hans navn blir å tillføye i berietningen.

I forbindelse med den innmelding iLandsnemn...
da for delvis aribei,dsfør-es organi's.a.s~o'n-er, som
nadd'e flU'nnet st·ed i p,erio,den, to,k RasmiUS iBj,el
lan,d OP\P f.orslag lom .at Norslk,e Dørves Landsfor
bund sku!lle ,melde sleg ut igjen, Ida nyttren av m,ed-

Den gjenvalgte forbundsformann.

lem.s~kapet var tvilsolm, etter hans' ffilening. Det
utspant !S,eg ·en d,el ,diskusjon om de-bte, men r:e:sul
tatet ble at man biEr ståen,de som m,edlem.

Hva angår styrets, rapport olm July.kkestrygden,
tok Bjelland orrdet, og påpekte at ,de :døve bu·rlde
bli likestillet m·ed hørende .p'å 'dette f.eit. Som det
nå er, må de døVie betale 50 pct. høy,ere forsik
ringsp-remi,e enn d,e h,ør·en,de ved uly,kkesfors;ikring.
Albert Breiteig redegjorde for dette spørsmål og
for:k'lart'e at styrlet hadde stått i konta'kt med. for
sikringis.s,elslkalp Olm denn-e isak. Man burde være
op:pmerkJSo'm ,på at t,idlig.er:e ha,dde 'de døve ov,er
hod,et ik:k·e 'anl,edn'ing til å t.egne ulyklkesfors:ik
ring, 'mens det fra 1. jaruuar 1954 er forletatt den
endring at de døvle :kan bli med mot orvennevnte
forhø,y,ede pr,emie. Breiteig ffi,ente at doet her altså
er !s,k}edd et be:ty,d,elig fra,msk,ritt, som man burde
være gla,de for. Han mente at styret burde følg·e
sak,en med 0plp,m,er:ksomn'et, og vær,e våken for
det of,ette t1idsipunkt til å !f.å for,s:i1krings'selskap,enes
tariffoT'ening m-ed på å stillie d,e døve likt med de
hør,end,e i denn,e s.ak.

'Lan'ds'møttet bile ,enstiemmig enig om å pålegge
forblUndsstyr,et å arbeide vi,dere med s.arken ov·er
for forlsiikrings'sel's:kap,en,e.

Etter en,k,elte korte m,er-knader teller spørs:m'å'l til
noen andre 'po,ster i b,er,e:tn'ingen, ble d,enn,e vedtatt
som d.en var trykt, !kun m,ed orv,ennevnte en,dring
for kongre:ssko'mite,ens v,edikomlmende.
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Sak nr.. 2. Regnska'per.

D,e for,eliggend·e, trykt.e ·r-egns:ka'per for Jka'len

derår;ene 1950, 195:1 og 1952, v.edrør-ende ,Norske

Døv,es Lan,dsfor1bund, T'egn og Tale, Døves Try,k

keni A.s saJmt Ifor Den Nordisike Døvekongress

195\2, ble lest \Opp. Et;t,er et par korte spør:s:mål ble

regnsikap,ene i 'sin heIlhet godkj,ent.

- Sak nir. 3, iinn-komne forslag.

Man gik)k s:å till debatt o:m nOten endringer 1

lands:foribundeus lov·er. Forslag-en.e var uts.endt til

for,en,ingen.e i god tid før lands!møtet.

Finn Joh-ansen, D1ra:mmen , hadde ·et forslag ti'l

endning alv paragraif 1, i d,et !han mentie .det var
.uheldig at man hadd~e en bestem'ffi·else sOlm kat.ego

ris,k utel,uk,k'et ;muligh.etien av opp·r.ettels,e aven

Iforening .i et d,istrlikt hvor d,et im,ått,e være en fore

ning fra før. I s!in r.ed,egjør,els,e for for'slaget n,e-Vil

te han at sli\k lov·en er fra før, !må den to}kes slik
at det ik;k,e 'kan ,op'prett!es ny fo·ren:ing ii ,et ify'lk,e,

dersom dette fy1\k'e Ihar en fortening fra før.

Det utSIpant seg en livlig debatt om forslaget,

som så ble v:edtatt ill·eden litlen ti'IJføyels:e, hvor

fetter paragraf 1 h·er,etter skal lyde .slik: «N;orske

lDøv·es Land9forb,und er en samim,en,s:lutlting av

foren;inger fOT døv,e. Lands\forb'undets. styre kan

på ans'økning O:pipta ny,e for,enling·er, hvor d·et er

b'e'h-ov for det. I ,ev,entueH,e tvils-tilleI1.e kan søk
nader forell~egg'es lands,m:øt'et til avg'jøof.e'ls,e. Lands

møtet har også anledning. til 'å ek;s'klud·ere fore

ning.er som iSlkader døves.aken/».

Fo,rs'lag,et fi\k.k 20 st'en1mer. Alf Me19a:a,rd, Oslo,
hadde ,et J;not1for:slag som fik,k 4 st,emlmrer, og såle·

des IfaIt.

D'rammen og Omegns Døvieforen:ing v/Ragnar

Woll haldde satt fram ·et forslag til end-rling i pa

ragr-alf 3 vedrørtende valgordningen. Av Wolls. re

.d,egjlør,els-e framgik'k det at han'S f.or,ening ffi/ente

d·en ga/mle lov var for lite smidig vedrøren"d-e

landsd-elsoTidnin~en, :med Ihe-nlsyn til rep-r,es.enta

sjon i styret. I sted,enfor en representant fra hver

av Jern landsdeler, ville Ihan.s. forlening foresJå at
land,et 'bll,e de-It li tr,e soner,S!om ih,v·er fiik!k to r;epre

sentanter i styr,et. Det utsIpant seg ,en lang og ivr,ig

~ndersen
OSLO - CENTRALBORD 68 3400

Beste leverandør av
KJØTT-FLESK-P0lSEVAREU
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d·ehatt olm sakte-no Resiultatet ble' at fo-rslag-et fa'lt.

6 istemte for for'51å~et~ me'ns '16 'var iniot. 2' stemte
blan,kt.

Dog ble i sam'm,e !f.orb:indels'e følg,ende en.ciring,er .

i samme paragraf enstiem,mig vedtatt:

«rLandsimøtet v,elger revilsor, som må værie stats

a/utor,is·ert.,»

«.Diet daglige arbei,d·e utføres. av Arlbrctl'dslutvalget

sOlm består a'v .fonm:ann, iS'e1kretær e·g kas8ierer. -Ot-.
skrift av Atbeiidsiutv.alg-ets )prot:okoI1 $lendes styre
m,edlemm·ene 'lTIred j,evne m,ellomr()ffi. S,e;kr.etæren
før,er forbundsiStyr,ets og arb,eicisut-valgets fc·rhand

lil1!gs~proto'k'oll, og b'esørger .ifo·rbundets 'korrespon

danse.»

Forbundsstyret ha,dde satt fram fors!lag til en
dring i paragraf 5, avsnitt 3 således: «\Beretningen

gj.elder for [J'eriod!en ffi,ellom lan~ds:mløten.e, og
regns~ka;pene gjel,der for hvert kalenderår».

Dettre bl,e enstem,mig v·edtatt.

Forbund.sstyret hadde o~så satt fra~m forslag til

ny 'paragraf, 'Som skuH,e settes. inn foran nåvær

,enlde ;paragraf 7. Den n'ye paragralf .ble foreslått

-gitt følgende for1m: «5'ø:knad fra ,en forening til

offentlige myn,diglheter Olm ø!konom,i,sk st0ttre må

på forl~,ån/d godkj,ennes av forbundsistyret. FOf,e

ning;en kan evenuuelt ank'e for'bunds's:tyr.et!S avgljør
,e-Is,e inn for landsmøtet.»

Dettie forslag arv-fødue en m"eglet livlig debatt,

der .det deltok :m'ang·e taller-e. Ved voteringen fik/k

for\s,laget 16 stemm·er. 7 var imot, m,ens 1 stelmte

blanlkt. Forslaget var :der;mred v,edtatt.

Sak nr. 4. Va:lg.

Ved forlmannsvalg.et ble 'Nils Gj,erstad og Al:f

M~e:l'g'aard fOl:es:låltt :slom. !kandidater. Valget ga

so:m r'e1siultat at N,i,ls Gjer,stad ble valgt som for

mann med 16 stem.m,er, mens Alf Melgaard had

de 8 stem,m·er. Etter dette var ,det klart at lan,ds

f.orbund,ets arbeidslutvalg fr:emd·ele1s s:kulle ha sitt

set,e i Berg-en.

Albert Br;eit.eig og Tor-k·el Eikjelan,d, begge B'er

g,en, bIle så ved særskilt valg valgt til henhold'srvis

se'k~.etær _og kas:s,erer. Alle disse tre valgt,e danner

i 'kom'm'ende ;p-eriod-e landsiforbunde:ts ar'beidsut

valg.
Valgene på lan,ds;clelsT,eprelsenta-ntter -ga deretter

følgend,e r·esul tat:
Øst-INor~e: Alf M,elgaalid, 01s10, 13 stemJm,er.

{Iher haidde Finn Johan/sen, Dra.m·.men, 11 srtem.)

Sør-,No'rge: Finn Grut Lørv'ig, Arendal, (en-

ste:mm,ig) .

Midt-!N~Qirge: HaraId Stør·kersen, Trondheim,

(enst,emrmig) '.



· No~d-iNiorge: Lilly FoSJS, He1ge'1and, 14 stem- (
liTer.

(rher hadde Ludvik Ni'lsen, Bodø, 9 stem~m,er).

Som pler!~onlige vara'm,enn ble valgt:
0'St Norge: Ragnar Wo,B, Dralmmert.
Sør No'rge: Arne Birk·enles, Krist!ianlsan,d S.
Vest-iNor~e: Karsten Saimluels:en, Stavanger.

'Midt-INorge: Arne Søraiker, Innlherr,eds Døv,e
forlening.
N:or,d-INorge: Olaf P,oS's, Helgeland.
Valg :på r·evisor: B,erg-ens. Revis)onisinstit,utt,
Bergen, ble gj,envalgt.
Valg lptå' Tegnisp'rå!k-ikomite: Einar Stueland,

Ans-gar Br,eiteig og Nils Gj:ersta,d, alle B'erg-en, ble
gjenvalgt.

Valg på fo'rr.etningsJører for «~r·egn og Tale»:
Dørv'elS TrYik:keri A..s, Bergen, 'ble gj,envalgt.

Sa'k nr. 5. ,Søknad fra Norske Døv,es Sjakk\for
bund om årlig økonomisk støtte.

Det forelå søkna/d fra sja,kkforbundet om det
kunne få andel i overls:kuddet for «Tegn og Tale»
på salm;m'e måte so'm Norges Dø'Ves Idretts/foribund
,har fått d,et i no,en år. Etter en ;kort debatt ble det
enst,em1m'ig v,edtatt ~ aJvslå søknaden. Det ble dog
un1derstr,ek,et at forbu,ndssty'ret bør s.e med velv;ilje
på sø!knad fra slja;k:klfor\b'undet dersom eventuelle
framtidige sJ.a:k~karrangemrents: skulle \trenge ø!ko
nOim.i1s!k støtte.

Sak nr. 6. Ny døveskole.

Rlelm'er Moe, Trond(heim ga en ov.ersi;kt ov,er
de fortvilte forhold mange døve barn i dag
har m,ed h,en:S'y·n til lange reiser til sin døves:,kole.
Han 'tolk·et No,r1d-INorgleis sa~k i dette s!pørsimål, og
la fralm et fo'rslag til en henvendelse til d,epar~,e-'

mentet ·om å legge en ny døv,eskole til Nbrd-,Nor
g.e.

Alf Melgaa:rd, 0:510 erklærte 'S,e:g -enig m,e:d~oe,

og pekte :på at det ennå er mang,e barn i slkole
pli'k!!ig alider som venter på å ko,m:me inn på dø
v.es:ko:1,e, og han la fram for:slag til en h,e:nrvren:·d.els'e
til deipartemient,et om at" d,et snar,e~st mrulig ffi'åtte
sørg,e f.or at alle døv·e barnk,omim'er ,p,å s,kole
stra,ks d,e når sikol,elpli1ktig allder.

Etter at man hadde henstilt ~:il de' to forslag~
stiller,e å sa,m,m,enar:beid·e sine 'forslag, ble man, en'ig
om å s·en:de f.ølgende reisallusjon til Kirk,e- og, Un
,dervis1nings1de:partem,en1t.et: «iNorsk·e Dløves Lands
forbiun.d har m'ed gl.ede m,erkret seg mynidigh,eten,es
forståelse for ;kravet om endøves!k,ole i Nord
No,rg'e. Die døv,e ihar gjenno1m alle år fø.! t det Srom
,en sto'r vansikeliglhet med de langle og sJits·om·m,e

Havre,akeren
Den grønnblå havren, bølgende ,i solen,
skutt opp mot sommeren, fra fattig jord 
så glad den gror -- så skinnende og frodig,
som selve lykken, selve styrken gror.

I slekt med livets egen lyse sommer 
med unge mødres nynn i nyreist hjem;
med barn i lek på markene; med faren
som retter ryggen sin, og ler til dem. ~

Slik skinner havren, grønn og sunn i solen,
til dagen gløder bort bak dis ..blå fjell;
og ned fra himlens groluft synker mørket
og møter mulden, bløtt og mildt, mot kveld.

Nordahl Grieg

~-------------~

reis·er, og barnas mangl'en.de forbin,dellse med SIne
hjem. Lanldsmøtet vil under:str·e:k,e ,det st.erk,e be
ihov for en eg:en s;kole for den n'or,dlig.e landsdel,
og b'er myndiglhet'ene snarest uliulig å s,ett,e en slik
plan ut i livet.

Vi Ih,enleder og;slå ofpP,m-erkiSofilheten p'å det u
holdbar,e /forho,ld at døv,e barn i s:kolepli1ktig alder
---- og altså m,e-d lovlig slkoleret~ - ffi,å .gå iårevås
og vente på å komme inn ved statens døveskoler.
Dette er en kata.strof.e for disise barn. :I;)en nye dø
vieskole vil kunne 'avh.Jel!p,e denne biitr,e nød.»

Sak nr. 7. :,Barnehagesa'ken.

Diøveprest Ra:gnvald Ra:mmer, 0ls10 gCl, møtet
en 'kort orientering om emnet «Arbeidet for de
døve småba.rna», der han gjord'e rede for hva man
hittil har p,røv·et 'å: gjørle for de døve simåbarn un~

d,er sikoleal!deren i an,dre lan,d, og til SliSI! her hjelJ}.
me i Norge. Hans inn1.egg sluttet m,ed at han ba
landsmøtet onl å legge seg saken på hj,ert,et og
s.ende en lh,ellist1illing til r,ette myn1diglh,et om å løs,e
problem,et om hjie1p til Ide dørv,e barn før skoile
alderen.

PlaiStor Halmlm,ers innlegg bIe påhørt med lev·en
de int1er.esse, og fikik ensternimig nilslutning. Et re
sollllsjons!fo:flslag, fra1msatt av pa:stor Colnrad Bon
nevie-Svendsen, bIe deretter· :enstemJmig vedtatt,
såly·dellJde:

«Vii aner1kJjenner mled ta;k(k ;de:n utv1ikling av
lun\dter:visningis:planene for døve som er foriegått i
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Busstur til Sukke gård
I et r,ef.erat me'd ovenståen,de tittiel i Tegn og

Tale nr. 10, av Ra. Bj., leser j1eg at Øst-·Norges
Dø'vekrets sto !for innb'y,delsen til døv,est,evnet på
An,debu Kristi .Him,melfartsda.g. Og da lesern·e
derfor 'kunn·e tro at ,kretsen' sto for" arrangem,entlet,
finner jeg å måtte \beriiktige dette Ih·er i .. blad,et. ..

D,et var pastor Bon:nevie-~Sv,ends.en og. pa.stor
'Halm,mer so'm sto for'arrangementet av dø:v,es'!:ev- .

Døves'Vel
begynn~r nytt kurs fra 1. septb.r. Opplæring
i m~tlaging og husstell, vev, billedvev og søm.
Innmeldelse til Døves Vel, Hamar.

de sener,e år. De sm'~ døve barn i fo~\slkolealderen

er imidlertid fremdeles uten s:p.esie:ll omsorg. Vi
tillater oss å be om at denn,e gr.unnleggende perli
ode i de døves ut;vikling blir viet a,kti1v op'pmerk
som(het fra d·et offentliges side.»

Sak nr. 8. Ra,pport om anven·delse fa:v bidragene
fra «Hjelpestikker».

Veid forbrunrdets .kasserer, Tork'el Eikjeland,
Bergen ble det gitt ern orientering om h,v,ordan d·e
mottatte bildrag fra InSititusjanen «iHj,elpestik:ker»
var bliut forJvaltet i den forl'øp,ne treå,r'S'per'io,de.
Etter en del 's'pø,rsm,ål fra delta;k'erne, ble rappor
ten godtatt lenstem'mig.

Sa,k nr. 9. Statens Feriefond'.

Albert Breiteig ga en onientler,ing om den støt.:..
te de døve nå får fra State'llJS. Fer'iefond. Etter at
en:klelte fo'reninger tidligiere har mottatt stø'tte di
rekte -fra f1on'det, er det fra og med 1953 etablert
den ordning at Fondet nå yter de døves lokalfore...
ninger bridrag til deres ferie(hjelmsarlbeide gjennom
Norsk,e D1øves Lan,dslforb~und. Fra nå av blir altså
alle søkna/der om støtte vil ferielhje!m:S'arb,eidet å
sende fra for1en:ing.ene til lands,forbun1det, snm så
sender alle IslØlk'nader vIiidere tlil Flerielfonrd'et. Lanlds
:m1øtet var enig i at fo-rblun·de:t heretter hvert år
s.endte ,me:1lding til foreningene o;m søkna.dene .til
F,erieifondet, og foriøvr,ig var lfo,ren1ingene behjelpe
lig meld utarb,eildelslen av søkna·der, der hvor dette
mtåtrte v!iiSe seg n1ødven1dig. Fordelingen av det år
lige bidr1ag .fra Fe:r:i,eifondet bEr styrets sak å fiQ~e

ta.

(Forts. i neste nr.)

n,~t på" Andeb,u, og Ide st.o således også sonl innby
der·e. Slike' arrangem,enter har de også ti1dlig.er,e
stått for, nemlig i fjor til Borrie off. skoIe for dø
ve og Jor 2 år siden til Hol'mestrand.

I anledniing stevn!et 'på An;debu ba kr~etsstyret i
sin tid foren.inge:ne tilsllutt;et :kr'etsen o.m å ta med
som gævie en gij'enstand til utlodning som kretsen
s;kulle :holde rder til inntekt for gamlelhj,emlmet. 
Dretue !kan man jo irkike kalle for innbyrdeise, m,en
bare len anmo'dning om å gi og ta ffi·ed en 'gjen
sta.n,~, da ,man giiklk ,ut fra at det ville komm,e stev

nedeItakere fra samtlig1e foreninger i kr1etsen.
Kretsen søker jo nå å samar:beide ,m1ed De døves
meniglhiet o'm r,eis'ing av ga'mlehjem for døv,e, og
det var dette som ga anledning t:il lutlodningen.
Ut,enom ldenneutlodningen (ha-dde ,kretsen i'k!k·e .

. noe mled døv,estevnet å gjør/e.
For 0'st-(Norg,e:s. Døiv·ekrets.

'Ragnar W011.

Stevne i Kristiansand·
N,å ,er det på tide at vi sen·der noen or;d fra Kri

stiansan,ds Dørv.efor,ening igjen - sist vi ga li,vs.
t1egn fra O'S<5 var i v·inter, hvor vi b,erettet om j.ule
trelfesten.

D,et jeg vil slk'riv,e om idag, ·er døv'est;evnet. vi
ha,dde 21. juni. Det begynte 'med en busstur til
Vigel1and, vel en halv tim,es v,ei fra Mandal, som
vi :kjørtie gj.enn.om først. Væ,r'et var flint, lettskyet.
De døve møtte fram ved Do'm,kir:ken, hvor bussen
sto, og den "førte QSiS ut tiilVigeland kirke, hvor
det var gudstj,enest:e, som ble fnfir,ettet av pastor
Ham1m:er. Dlerettter var dIet ;mi,ddag sa'mt kaffe i
bede!h'us:et, so'm lå et sty·klk,e borte. Dia vi kom
fram, s:iv,etdet 'uth,erlig lu\kt av middagsmat, og
det skriek i talrmene vår:e. En kraftig. regnskur b,e
gynt,e mens vi nøt m'iddagen, filen den varte bare
en stund, så vi Ikunne snart komm,e ut og :knips,e
noen bilde'r. E;n av de ungle døve '~utt;en,e, som ik
k,e har annet enn sport på ihj.ernen,deltoik ill'ed liv
og 11yst i fot!balls'parlkinge~ med n,oen små' glutter i
næ'rn,eten. Jeg spår lhaJm mange ffi'edalj,er i fram ...
tid,en.

Da k1. var halv firle, kjørte vi til M'arnardal st.
i Sør-,Audnedal, hvor vi i forveien var invitert til
kaffe og aftens hos die. ,els'kverdig,e foreldr,e til en
døv g:utt s!om n,ettopp var ~kom'met hjem fra yr
k,esskO'len i Bergen. D,eiHg lkalff1elrulkt, slo ,mot oss i
de lyse, 'kos'e:lige stuer til stlasjonS'm,ester Aune da
vi ko'm inn. Vi var jo theIdige so'm fiik,k kaf/fe på
2 ste,der. Det Jsilste skulle være vellkolm:stf:est for den
døve gutt'en, Halvor, som er sønn av stasljonsme's
tier Aune. Diet var jlek og moro IUt~:nJfor på sta1sjo'n-



Brev fra Madagaskar: Døve~k.olen··er sprengt!
'- Fair, her .e.r ,en ny døv.
Langso'ffit ;koffi'ffi;cr j,eg m'eg opp av middagslur

en. Dlen var så b1eihag:elig! Og så skal m'an på ho
det op~p i no'e ubehagielig. Noe vondt, t1il .og med.
For hva sika'l vi gjør,e? Vi har i!kke plass til flere.
I fler.e av,s~engen,e ligger de allerede to og to. Og
v,erst er ,det ffiied sikolelolk'aler. Vi har i'kke no,k
ffi,ed d,e to slk,ollesalene vi dispon.erler over. Hadde

vi enda hatt et halvt ~nes senger til: '~i kJunne nok

få plass. til dem, tror }eg. Så !kunne vi \kanskje sys
s,elsette elevene til vi får no,k p1eng·er til å få byg

g,et p'å s!kolen så vi fikik et vær'else elller to till sko

lesaler.
GnU 'ko'm,mer m1ed et brev Jra en prest i Masin

anciraina' om denne nye døve, og jeg kommer meg ut

for å ta ha!m i Øy.eSYI1.
,En h·el lit'en deputasjon ,møter ln,eg: mor og søs

ter og Iflere andre vo:ksne. De Sier så s,milencie og
tillitsfluile ut, al! man ik,ke kan annet' enn se1V bli
gla,d.

Så ,dett·e er den nye døve! En frisk 13-åring sier
en ra,kt inn i. øynene, spørrIende og aktpågiv,ende

og fry'ktløst. ,1vloren gir ·et meget åpent og tiltal-'
ende inntry,kik.

- Jaja, d,erle får komm,e inn p'å \kontoret da. 
Og nøytideligkolm,m.er de anstigend,e.. Frlk. Finstad

kom'm·e.r også. Likeså m;in kone.

- Na, hva m·ener du? Kan vi ta i'm:ot ham?
Fr,k. IFinsta,d slmiller stort, ·mlen ffiie:d tydelig for...;

b·ehold: «Det er nå vanskeJig å si nei!»
- Ja, det er nlettopp det det ,er. Diet er fortvil

et å være nødt tå, si nei. Jeg kan ik1ke dy meg for
å legg,e t:il: «<Nå kan du ~j.enne litt av det vi sta
s~onsb.estyrier:e op:pleV1er, nå1r vi må si nlei till folk
som ij:)er om Ikir1k,e fordi vi i/k.ke har .folk å sette

der iso'm .kan lede kirk,en».
E11ers mener j,eg so,m, h·enn,e: kan han legg.es

sam.men lned en ann,en i en s,eng, så tar vi ham. 

Jo, vi bllir en:ige om diet, og s'milene ,er h·elt uten

forbehold.
Ettier å ha. fått svar. på ,mitt lang,e spørreskjem.a,

og på mange andre splørsmål, ,kommer gutt;en fram

en. Aftensmat fikk vi senere, og Iden snlak.t'e h,er

lig. Etterpå ble et lite møt,e h!oldt av ~p'aiS;tor Ham
mer. Formann,en i ,dørvefor;eningen ta/k,ket h,err og

fru Aune for d,eres gjestfriihet, og ·det ble kraftig
a,ppla!us. Så vendt/e vi nesen hjemovler, og 'kom til

Kristiansand ved ll-tiden om kv'elden.
I)eltakerne var enigle om at det ha,dde vært en

hyggelig .dag. M. B.

tilJ;11eg. Jeg si-er: «a-a-a». Han åpn,er munnen, 

ffilen ingen lyd. Jeg tar hånden haus og legger p.å
striu!p'en min og sier igjen: «a-a-a». Nå kom:mer en
kraiftig «a-a-a/»ffi1ed plen st~effi)me. Han er i ~tlem

mlesikiftet. Jeg sier «da;da». Han gjentar det gan

ske tydelig. Så sier jeg «mama». Han får det og
så' til, om i'k!ke fullt så ,godt. IStor b·eg.eistring i kon
tor'et. Jeg n·ilkker 'med hOldet og pdk.'er på morIen.
Han smiler stort s.elv og fo'r'S'tår. - - Og så rus
ler de ut igjen. Vi har fått ·en ny ·elev allli'kev,el,

d·en 24. B'ily s,kal flå bli!
Neste Imorgen får j1eg et brev fra en mann iFa':'

rats.iiho. Ha:n vil s~å gj·erne s,en,de. søp.nen sin nå,

hvis jeg halr plass f.or ham. Dennle gang·en må jeg

svare nei. JHan skr'ev if~or og iba om pilass. Jeg
svart,e at det sikulle han få om han kom stra·ks.

Han .vent,et ett år - 'og nå er det ,O'v.erfylt. Han

ffi'å vente. Hv'or lenge?
For If0'ort,en Idager siden fikik jeg :brev fra en for

retnings'manni A,mbolhim1aJhasoa, :som bier om plas;s
for sin,e to sønn,er. Jeg slkal nedover d,er jmorg\en
- og Sl n,el.

·D,et er vondt å i'kke kunne hjelpe når man så
gjerne v:ill1e. . E. A. Borgenvi,k.

Skriv til «Døves Jul 1953»!
Diet er av så stor v1iktigjh1et for dørvesa;ken, for

all,e døve i Norge, at Norsk,e DØVrClS Landsforlbunds

iule;h,eifte, Døves. Jul, blir så godt som mulig. Hef
tets v-i:ktigste formå,l er :å :spre opply'sning Iblant
de ;hørende om vår'e Iforhold, mlen dersom d,e hør
end,e sikal f;å: i'nter:esse av å lese h:eft:et, må innhol

det 'værle alllslidig. Vi iber derlfor allie vær1e så venn

li~e å tenke ov·er o,mde skulle ha noe å sikrive om.

D,et ter mange dø:ve soni har oppl,e~)d bing sbm de

,kan s!kriv,e o:m.lI)et ·er 'mange som ,er flinke til å
fo,rt,elle også, og det ,er vårt hå\p at ,disse vil «ta

seg samLtn1en». Alt som blir inntatt i «Døiv1es Jul
19:5 3» vil lbli ,betalt. - Men lhUIS~k at stoff t,il jule
n,eft,et ,må slendes til reda:k1sjon,en gans.ke ti~H'ig. Vi

setter fristen til 15. september.

BEKJEJNTSIKAP0LNlS1KIE6

Hallo, norskie døve pilker!
Gla,d og triv,elig ung døv svenske, snak'k,er illre

g.et godt, ønsker å brevv1elksle med søt og hygge
lig pilke i alder,en 1,8"-27 .år fra B'ergen, Stavangler,

Oslo elI,er andre" 'steder i Norge. Svar sendes t'il

«Hø'sttrleff~> eller «jiuletrie\ff 1953», T.egn og Ta
le's r,eda:ksjon, 'Møllendalsvei'en 17, 'B,ergien.
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70 %

80 %

60 %

90 %

85

70 70,8

68,3 65,6
60 %,

- 80 %·

B·orometer. for S-kronerulling-en tIl gamlehjem for Øst-Norges Døvekrets
100 % Hamar Oslo Drammen Vestfold Skien 100 %

50 % 50 %

40 % 40 %

30 % 30 %

20 % 20 %

10 %

Dra:lD.inen vant!
D,et ble ClJtskillig ll1Jer,e sp,enning med denne r<ul

linglen enn vi !hadde tenkt. En .sl,~k r1ulling vil all
tid by tpå ov.erras:kelser, og !h,er filkik vi 'ill,ange av
dem. NOten holdt sin,e resiultat,er h,em1melige lengst
m:ulig av :h.ensyn til kon,kurran,sen. D~et slå ut s,om
om Vestlfold var uten liv. Men så encLag. Komm,er
det ,et hyggelig br,ev im,ed oip'plys:ning om at d·e
hol,der .på å nå nesten til tOpip'S. Ilv,erien var så stor
at ,noen endog ga en ,e:kstra Ifemtm:er. D~et er flotut.
M,en ,det er ,ikk'e lhe:lt rett å ta ,dett;e med i resu.1'tat
et av r,ulling.en. :M'en ,det viser en innsatJSvilj,e StOrrl
burde !bre Sieg til alle fnr,eningen:e.

Dlen o:ppsllutning.en rullingen !h,ar fått, S'ku\l:le
ty,de på at det ,er Sitor interesse for sa(ken. Så får
vi hå!p,epå fortsatt fra;mgang og arlbeide s.lik at vi
kan få hj,em,met r,eist snarest mulig. Det Ihar v'æ,rt
hyggelig å være med og se hvordan aksjonslederne
har aribreildet.Så vidt j,eg nå ikan se, er det i alt
ko'mm,et inn ,kr. 880,- veid riullinge:n. iDet ffiiå sies
å være m,eget tilfredss:t~ill,e1lJde. ,Og selv o'm Mari
ik,ke nå,d,de hø'y,er,e .enn til 70 %, må hun ha hon
nør for å ha !kasS'ert inn .hele' kr. 526,-. D:et er
ne:stien ik\k,e til 'å: t'ro. Og så gO'dt har h,un arbeidet
at noen har tr:uetm~eld å gi len f,emlm~er til høsten.
V,ellko'mmen sikal den værle. .

Niå 'er ru.l!lingen avblåst Jor ,d'enne gangen. D,et
er mulig- at noen av aksjonsle1de:rn.e \ha,r enda litt

op'pgjør. M,en foreløpig er r·e:s\ultatet slilk derJe sier
på skj,ema:et [h,er.

Taik,k for affe1rvilj,e og oJfe.rgle:de.· Dette v\ar
virkelig moro. Sekretæren.

Siden siste rapport har ,diss:e betalt:
'H,AMA:R: G~udibrand Solv'ang og frue~ 01taf

Ma,rtin'sen og frue, Edvard Bæ:k:k,elund og frlue,
Arne O:I.s~e:n, Sven Torgers.en, F.ann1Y JOlhansen, fru
Garås', Carl L. Bo'rchgr,evin!k, Tor.l!eilf Åsen, frik.
RiØ!S'SU,ffi, P,etlra Pedersen, O'ktiav,e Dahl.

OSLO: Anna 'O~lsen, Andr,eas Erm.esjlØ, A,llflhild
SVtinda~l, Inga Nævlan,d, P,eder Ei,dem, Arnfinn
Rafos'S og fr,ue, Jorun.n Bjerlk,e, H-e:len~e: L,andeh,
Kår,e Jakobsen.

VEiSTIFOiLD: k·~. 10: Olivia ,Olsen, Ar\~hrur

Iv:ers.en og friue, P,eder Martlhinse'n og fflue, Thor
stein Hantho' og fr/ue. Kr. 5: Ole Hv. Dalhl, Ma
rit Her-Iland, 'FJ}itjof SVlendise:n og friue, Ru:dolf
Larsen og fru'e', Helene Larsen, JOlhn U'lfst,en, .
N;i:lJS, Slk~,er'mo. og. frue, Kari R,ør Olsen, fru Kirk,e
berg, Kristian A.lfred~slen og fru·e.

FORSIDEN
viser deltakerne i velkomstfesten under landsmøtet
i Bodø, fotografert utenfor Bodø Turistforenings
hytte på Rønvikfjellet. Børvasstindene i bakgrunnen.
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Manila, jan. 1952. Gate nær hovedga~en.

Man ser en liten buss hvor passasjerene

stiger ut bak. "Slike små busser er vanlige

i Manila.

Til «De 7000
øyers land» -
FILIPPINENE

«Den seilende magiker», Arn
finn Matre, forteller.

Jeg fortaltre sist o'm mitt møte m,ed d,et fj·erne
øst,en, i Tegn og Tale nr. 8 ti ,fjor, hvor jleg slkrev
om Japan og litt fra mitt liv på sj,øen i fa.rvannet
d·er o,mkring. H,er rfortsetter jeg altså, og v.il den
n,e gang ta derte mled ,på en tiur til fi1i:ppinene.

Tril å begynne riJ..ed va-r all'e glalde :for å vær,e
ombord igjen. Vii var ferdige ffi·ed sljau1en i lan-d,
f.erdig med riuslh·et g}ennom forretningene og alt
det an.dre som h-ør,er til landliv,et. Ingen st'ed,er er
det so-m o'mbolid i sin egen l,ugar - et flyt,end,e
hjem, men et fast punkt i d,en hvirvl,elllde tilvær
else. 'Gj,ennom vent1ilen s,ees. havet gå uforstyrre
~ig m,ed e'vrig-lblan,ke Idøna:lJincgrer. Sitempelslagene
ly-der taktfast fra mals'k'inromm,et, s,om en kj·ent og
kjær m,el,odi. Vi seiller mot nye himler og hav,
mot ukj.entte havner. Ev,entyrlY'st,en ligger i blod·et
og sinnet e'r fylt av lengsel -mot det ukj,ente. - -

S:kilp,et glir ut fra Yawata li J aJpan, ;meid -kurs
for åpne havet mellom den japanske øya Kyushu og
fastliandet Korlea. Vi .er på v,ei til det sagnomsus
te øY-1"'ik,et Fililppinene, og ferd,en ,~år sy,dover._
Sna.rt paJslserer vii Kore-a-Istr/edet, bar,e 6-8 timJers
reise fra Plusa:n i Kortea. Vii s.er flere :kr1igsski,p og
lasteb:åter på v,ei til Korea. Kr,igssikip,ene skal
gj,ør,e innsats. i ,krtigten, antakelig b,es'kyt,e ftien,dtlig,e
stilIlinger fra sijøen. ID,e pløy,er ffi'aj.est,et'isk mavlets
dønninger. Last,ebåte-ne før,er fram :krrrgs--mat,er,i,ell.
FlytraJi1kjkel1l ril og fra Korea ,er livl,ig.

M,en vi ,f,øl,er bar,e fr,ed og ro o'mbor,d. Krig,en
er ik\k'e så la.ngt b,orte, ,d,et er så, Im,en det er s'å
vanS'kelig å tenke p'å (krig ombord li vårt frredelige
skip. Motoren arlbeider j,ev?t og :sikk,ert. Mer enn
4 Y2 døgn tar r,eis:en til Man'ila. Varm,en blir ster
k,ere ett,erih'vert so,m vii 'kom·mer l{~nger syciov.er,

enda d,et er i januar måned. Ti.dlig len morg.en
duikker øya lLlUzon OPlp li horisont,en, og så ·er vi i
fililp'pins!ke' farvann ,- F-iliplpinene, dett~e m,erke
lige øy-ri/k'et i det fj,ern:e østen. Landet består av
fi,er lenn 7000 øyer, 'stor,e og smlå, men d,et er
frlem,deles meget uutlforsik!et land. D·er finnes man
ge øy,er hv,or ingen hvit Imann har sat't slin fot.
øyen/es. flat,e-linnJhold er' sa,mm.enlagt noe mincir,e
enn Norge, m,en inn!byggrer-antallet ,er på 18 mil
lioner. iDe flieste ,er malaya-negr,e, og di,sse dyrk·er
ris, råsu:kke-r, ;manila-ham!p (som d,Et lages mani
latau av), :ko'pra (som br'llkes til fra:mstlillling av
ma'rgarin) og ko.kos-olje. Det ler r;å,s.uk'ker og kopra
vi ,slkal h1ent,e.

øy-grupp1en som nå kalles F'ili'PP'inen-e ble opp
daget i året 1521, og -den ble oplpikalt ,etter Filip
Il. Men USA overt;oik lan,det i 1898. Landet ble
angreplet av japlslen,e under ,silst,e ver1d/enslkrig,
194,1, og i 194\2 hadde de -ero1)'r1et hele øyriket,
men i 1945 måtte de røm,me 'd,et igj,en. Am,erika

nerne har altså Ifr'emdeles h,erredømm'et over øy
rik,et, og alm,er\~ka,nern,e er populære der. Mange
av de \innfØld~e prøv'er å 'få: sk,i!p.s:1eilligih,et for å

, komme seg .av,er til USA. Vi Ifi'kk også en del pas
sasje1rer 'med oss derfra ,denn.egang.

Vi nærmler OSIS by,en Manila, ,hov,edstaden for
øygr,upip'en, og sna.rt ligger sk,ip'et vårt fortøyld
vled :kaien. M,en nå ,er det (bliVt (kv.elend:e varmt.
VanLigvis. pleier det å stryk-..e en sval,ende v,ind på
diiS,s,e :kant,er mlen i ,dag er det h,elt stille. Sv,ett-ep,
r1enn-er ov,er {hieIe Ikroplp,en på m!eg. - PUih! - En
masse slk~p anlølpe'r, og vi ser ,en h,el del norske
blant dem. Vi Sier skilp fra -de norls:k,e r,eder1iene
Wilhelmsen, Klaveness, Fearnley & Eger og 'fra
vårt eg-et red·er,i, Ivaran. Det er hygg,elig å treffe
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et av våre sølsterskip . så langt fra Ihjemland,et.
Ut'enlfor Manila sti:kker det opp mang,e' master og
s'korst.en,er aVler 'havflaten. Det er nærmest som
en skilpskir1k,egård -et fl):inn1e fra krigens dager.

Manila ble sterkt bomb,et un:der.. krig,en. Mange
slt,eder' ligger f r,em1deles trøst,esløse ruin-hauger 
et sted ,er en kir,k,e lagt j gru~ N Oien husvegger s,er'
,den dag i ,dag ut sonl te-siler ett,er jap-anern·e:s. ku
ler. På havn·estrø,k,et ler det uhyggellig å gå. D,er er
n,esten i:ng'en lbelysning. L,enger frammle er det .hel
digvis bedre ly;s, og der b,egynner også b,ar,en,e og
bluttkklene. . H1overd:stadens ·sentpum ligg,er langt

Iborte fra narvnen, ja, stå langt bOTt;e åt vi må ta
buss for å k..om!ffi'e dit - ellrer taxi (drosje). De
Iflest;e sjI01foI'k,e,n,e går til Soutlh Port Area, som l,ig
ger nærmest båten og havnen. Bydelene St. Cruz
og Quiapa lenger linne, dann,er s,entrum. Der ,er
det flott,e k!inoer, b'uti1k,k,er, restauranter, stor,e ho
teiller og ellens aIt som an,dre storbyer rundt om i
vrenden kan vis,e fram. I Soutlh Port Ar,ea er det
også et stort, flott' (hotell, Manila hot,eI1. Det lig
ger like vled sjøen. Rrun,dt omikriing dette hotellet
strek'k'erdet slkuJmle lhavn·eikvart,eret seg - der tør
ikke førster,eis-'glutter og tur/ister å iferdes om
,kvIelden og natten. Det er så veldig kontrast (for
sJkj.el1) m,el1om det flott,e hot,ellet og omgirvelsen,e.

Fra Ihavnestr1øk,et ,er det en gate 'som fører fra~m

til va1kt-iporten. Der er det nesten ikike annet enn
bar,er, og d)is.s.e ko,n:kurr,er;er med hverandr,e. Deres
b,est·e klunder ,er naturligvi,s sjøfolkene~ Barene for
sølk,er å lok,ke til Steg sjøfolkene v,ed å bruke åll
slags re:kla,mre. ,M,en d,e 'bru~k,er ikke pene piker SOllTI

r,e1kIam-e. I!st,ed'en ro'per de til oss på' nors;k at vi
må ikorn1me iinn og :få en drinlk. rI barene ,er det all
tid mange fol:k.. Dier v!i ikommer inn er ,det fullt
av rutI,enlding,er, ,dansik:e, aln:e:r1ikans,ke, gresike og

s,eIvfølg'elig noris,k'e. De holder ,leven og lTIOrO, og
!for en stun:d gI.em,mler ·de bort flere uk·er langt slit
på ~jøen. Men det er ikJk,e helidig for noen å sette
sine ben inu'enifor disis/e b,aren1e.

DennekvIeilden l:igger det spenning i liUfften. Det
nors:k,e Ikonis:ulatet hadde vært ombord hos oss før
vi gikk i land og satt opp en advarsels ...plakat
om å vis'e istlør:st'e forsi;ktil~het i land. Plaikaten
gjor,de o'PP,m,erksolm på at det foreko'm ov,erfall
og at follk ble slått ned n:est'en hver ikveld, speslielt
i havnestrøk·et. Er vi i1k,ke foriS1ilktige nllQlk,. kom
mer Vii snart på hosp'it:al elIler vi blir kan:Sikje klar
for begravels,e..- - Ja, 'mlen v:i tar lilkev·el en tur
i lan1d, og .sæ ,sitter vi ettier en ·stun'd på en bar.
Snaflt ikom'mer vår ung,e, kj.ek,k.e matros inn, og vi
roper halloI Han har nok vært i slagsmål. Ja, for ...
teller han, 3 fililppinere sprang løs piå ham. Han
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:klart,e ·å slå ned de· to, ffi,ens den tre:dj,e stalkik av.

Han vis:er oss nev-enie sine,og vi er enige-o.m·at

de nok Ik,unne klar,e å :~;l.å ned to 'lfiEp:pinere. Over~

fallet hadde funn/et sted lilke i nætiheten av va;kt
po,rten. - En stund etter kOlm'mer en' danske, som
o~så hø'rer ,viI p'å vår bråte Han ,er ster;kt opp\hov
net i an:s:ikte~tog har m:i!stet mange p,enger. Jo,
dette ler riktig s:p,ennen,de. Nå kom:m,er d.et en av

man~s,kap'et. fr~aOslo-båten «Fernsea» som ligger
v,ed siden av båten vår, «lgadi!». Mann/en fortel
ler O'p,phisset at 3. maS'!kliniiStien på «IFernsea» er
blitt dr,ept m,ed 9 \kniv.stik!k. - - Den dr.epte var
bar,e 28 år gam:mel lOg b.ørt;e hj.em,m,e i Os.lo. Han
bIle begravIet der i Manila.-- 1-. HuJlf! _. Jeg

begynnier å føle meg minidre vel, j,eg synes det
hadde vært best om j.eg ihadde ·holdt ,meg omibor{~.

Ja, hvordan s:kal Jeg kom,m,e meg hels:kinnet om
bo-rd igj,en.? - D'er k'ommer det to a,merikanere
inn. De Sikj:elver og ser ikk·e bra ut. D,e forteller
at de er blitt ranet for b'åde li?,eng,er og armbånds
Uf. - Den unge matrosren vår påtar seg å følgte

. dem 'ombord i båten deres, da ,d'en snart skal gå
og ameri,kanern,e ik!k:e tør gå alene. Matro's,en, SO'ffi

er fra Nord-Norge, ko,m:m·er snart 't!ilbake igjen,
og tid,en går. Det blir s:ent, og d·et blir si'k:kert ffi,er

og mer farlig å fierd,es utie. Litt før kl. 2 g'å-r ende

lig 2. 'kok:ken lmed p:å å gå omb()rd sa,mmen med
ffileg. De andre fortsetter på bar,en. 2. ko,kken 'SIer
st,er.k ut, og jeg burde .følle ;mleg trygg sa:mlTI,en med
iham, men j1eg o'PP,dager snart at han er temmelig
full, s\om vanlig. - Vi pa;s!S,er,er vaiktporten, og
snart ser jeg at det dukk,er fram no,en banditter,
firle sty:k:k:er. Dieltte ·er frYiktelig spennende, men
det hele blir arv-gjort :p-å nr.oen minutter. 2. koikken
går foran, r,ett lTIOt den lel?-e ,banditt:en. Banditten,e

ser jo at han ·er full, og tror ;de skal få lett slp'ill.
D~n S0l111 ler nærim:est, str;ek:k.er fort hånd·en mot
lom!m·en på 2. k'ok;ken, m,en ldenne glir i sam,me
øy,eibli;k,k ban,d!ittien et~lag så han faller overlenide.

To av die iau,dre far,er øYieb,liik;kelig LøS' på 2. kOik

k.en, :m,enis den. fjerde k,ommer til ill'eg. Jeg slår
armen hanis vlelk\k, og i det samJm,e spar:ker jeg ha:m
kraftig i benet så han hyller av s!mertie. 2. ikok,k·en
har Ikomim·et ,s,eg løs og jeg skal iarkkurat tiil å løpie
vdkik samimienmed ha,m, m·en to av bandittene har
kommet Iseg på hena og slp,errer v·eien for meg.
Jeg rop,er ihøyt for å tillkall,e fol:k i n'ærh,et'en til
hj'elp, og. et øyeblå.'k}k ettler .,koimmer en pikle fra
baren. lEtter h·enne kommer va~k:ten. P'iken spar!ker
til en av banidittiene, men straks ett,er får hun en
øref,ik så hun falI.er orv-,erende. Men nå er va,kten
·kolm·imet fra:m. Han har g·evær, og ban,dittene' stiik
k,er av. Forts,ett,ells:e i neste nr.
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F0iDT

Reidun og Trygve Weddeng, Trondheim, fiklk
en sønn 6. april.

Dagny og Harald Nesse, Bergen, fiklk en datter
- 11. j.uni.

Liv og Eilif Ohna, ;B,erg·en, fåJkk. en sø;nn 18. juli.

Marie og Karsten Sa~muelsen, Stavang,er, fik,k e:n

datter 18. juli.

Ann-Margrethe og Ga1briel Ra/oss, Stavanger,
f ik,k en datiter 25. jiuli.

F'OiR:LOVEILSlE

,er inngått mellom ,dam'es1kredder Solv'eig Hansen,
Finnei,d, og bolagsarbeid,er Einar Davidsen, N ar
v1ik.

er i,nngått m,ellom frlk. Gyda Steinstø, Steinstø i
Harda·ng.er, nå Stavanger, og hr. Reidar Einerno,
Stavanger.

- ,er inngått m!el,lo'm fr~k. Kari Tjønneland, Ber
gen, _og hr. Joha:nnes Sa:muelsen, Sør-,Va,ranger,
for tiden Bergen.

BRYLLUP

fei-ries. 15. a:ug'ust av frk. Anne Lise Svendsen, Oslo
og Ihr. Einar Johannesen, Stavanger. BflUde(parets
adr·eSls,e: N,edre Banegt. 37, Stavangler.

EIKTE,SKAiP

·er inngått m·ello1m frk. Bergljot Blind'hei'm, Bjørøy
pr. B,ergen, og hr. Olaf Petersen, Kø:bellJhavn, b·eg
ge for tiden Odense, Danmark.

80 AR
Magnus Haugen fylte 80 år 6. juni. Tross den

høye alder møter han opp i De Døves Forening
i Oslo nesten hver møtedag, i all slags vær. Han
har da sin kone m~d seg, og det er morsomt å
se hvor trofast de holder sammen og hvor glade
de fremdeles er i hverandre.

z.
70 AR
fyII!er bo:k!try·kk,er Martin Hen'richsen 7. august.
Vi skr,ev om .ham da han for 5 år siden fylt!e 65,
og ·da han i o\ktober 195·1 bJe tildelt Kongens for
tjenstim,edalj,e ved silden av !D,et ,kgl. s,elSikap for

Norges Vel\~. m.eda'lj'e som han haldde (fått tidliger,e
fOlr lang og tro tje'neste. ·Det sist;e ble nevnt i bla
,det for 1f.ebr.. 1952. ,Etter 50 års virike i A. W.
Brøggers lBolktrYikik'e.ri. h'ar ha'n nå av h,elbredshen
syn måttet sllutte i deDt;~ sitt ar:beid. D,et s.k\jeidde
under stor o'plpm,er\ksOmlh-et, .m·ed .blomst.er og ga
v'er fra sj·efers og lkol:legers silde, og en vakk,er og
hØY5t an.erkjennen,d~e ta1kikeskri'v·el'se fra fir:ma,et.

Martin H·enric,hsen ,er ær.es1mredlem av De Døves
SkilkJllJbb, hvis form1ann han var fira 1907-1919,
og det var ihan SO'ffi stto for gj,enoppiføiringen av
.klubb,en,s nYie og pr1ek,tige :hytte ·etter at den ga!m
le var b'rent i 1914. I sine yngre ålr var han også
et var;mt in1Jer,es:s.ert ffi·edlem av D·e Dølves For;en
ing. Vi nytter !høv,et til å rette en Ifei,l i omt'al'en
av M-afltin Henridhsten da han fylte 65 år. ,Han er
~kik'e født døv, lm:en ble ,dløv i 8 års alder:en, og
han 'ko'm da til fru Rosings skole i 05:10.

En annen v:el kJent og ans,ett dørv, som også
blir 70 år i (lJugust, er Aksel A. Jensen. Hal) er
fø,dt i Ålesund 18. a1ugust 1883 og ble døv etter
det fylte 20 år. Hans fair hadd:e en lan,dskjlent ur
makerforr.etn1ing i Ålesund, og selv lærte ha'n og-
.så atskil!lig av urmal{Jer!f,aget. Men det ble en eldre
bror s·om overto:k forr'etning,en, og. Al~sel uudan
net sleg i handels)f'a:g og ,kO'ffi i 28 års ald,er,en til
Oslo. H:er fikk !han år·et etter plass i Nor-slk,e Lloyd
- hvor ,han bI,e i. 10 år til fi:rm,aet gi-k·k i li,kvi'da
sjau. Etter fo·rs1kj.ellig,e jobb,er, bille han så i 1928
ansatt i A'kers 'ko'm,mlunes ligningsvIeslen, og Ifulgt,e
med i Oslo kOlmmun·e da A,k,er ble sluttet sammen
m,ed dennle. ,Siden Iha.r /han hatt sitt v'irke i Oslo
råkilhus v,es1entligst SO'ffi rev1isor i s,katteavdelingen.
Som rev;isor har_ han også virket i mange år i .De
Døv,es ·For,ening og forenin,gen Tung/hørtes, Vel og
dessuten i 0:stlandslke BEnde\forbu·nd. Han var
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'også ~tslkillige år kasslerer for T~gri'og Tale~- H,an

er fremdeles i full vigør og :har intet i'mot ~ fort

sett'e i sin stilling i ·ko·mmun'en,. hvis d,et lar sreg
gjøre, når ihan i august mar nåddaldersgr~nsen.

D,en 28. (har h,an vært der i 25 'år.

Vi ønsker begge lO-åringene hjertelig til ly,kke!
H. D.

TI L FØRERPRØVEN
Olav Haug, som nå er flyttet til Skien, og Tryg-'

ve Hans·en, Porsgrunn, har t,enkt å ta s,ertilfiikat.
D,e har begg,ema,ng;e ;kjøretimer ba~k seg al1ered,e,

og snart skal de antakelig opp til førerprøven.
LYik:k,e til!

FORTS. - FORTS.
J a, i ,d.ette nu:m'lner av bladet er det nok litt for

mange «forlt:s,ett:elses-fort~el1inger». Vi synes at vIi
må ha m,ed' litt a·v hrvert av hva som har h,endt

tden siste tiden, 'men da plassen er nOikså liten har
vi vært nødt til .å dele noe lav stoffet i to. Så hå
p,er vi bare at lesern,e ,ilk'k·e føller det som olm de har

fått StUip'p,en og må vente 2 ll'ker på kjøttlkalk,ene.

FERIEHJEMMET "SKAUG"
SOITI har gjennromgått stor forandring, utvidels,e og

o'P'pus8!ing, ble inn'viet 28. juni. Vi har mottatt
meget stoff 'fra redaksjonssekr,etær.en angående
denne begiv,en/h,eten, men desv,erre finn,er vi oss

nødt til å la det v,ent,e til neste nr. Vi håp'er da

også tå få ta'k i et godt bild·e av ferielhjemm,et i sin
ny,e ski/k!k,else.'

Spencer Tracy til Oslo
SKAI, BES0K,E BARNEHAlGEN FOR D'ØVE

D,en b,erømte film:skiU~espiller Sp,encer Tracy for

lot 31. juli New Yor:k på en, fire fllJk,ers reise for
å besø:ke barnlelhagene fo'r d~Ølv,e i ,0510, Køben

havn, Stock/holm, Parlis og Gl~sgow. Som vi tid
lig,er'e har f.ort,al t, ·er Sp,encerTracy:s sønn døv.

Han har vært døv fra fø!dsel1en av, og forel,drene
har gjo'rt alt de har ,k1unn·et for å gi ha,m en før:ste

klasses utidanneIse. De op'prettet en· sp,esli,eII skol'e,

Jo!hn T'racyinJStitluttet, 0p'p'kalt etter deres døve
sønn, og i .dag ler den såk'~l.t;e Tracy-:meto'd.en :kj'ent

og benyttet i opplæringen av døve barn i de fles
te land. De barn'dhagene ,Sp,encer Tracy s·kalb,e

sø:k,e .har Ifått korr'es:pollldanSiekturser fra }ohnTra
cy-instlitutt;e:t i Los Angeles. John ·Tracy er nå 26
år gammel.

202

FilIri~opptakingen heldig?
Halvor Gr.eft.egr,eff fra .Trondheim fikk til op'p

-ga've å tfilme lan,dsmøtet i Bodø. Han ·e'r fotograf
av yrke, men han hadde i,kke så meg,et erfaring

med fi!lming, sa han. Han tok opp ma~sle film li
k,evlel, sa:m'm,en med berg,enseren Klaus Rasmussen,

og dlis'sre var tilst,ede m,ed fiilmoppta!k,eren overalt.
- Sta:kik,ers menn, tenJkte vi an'dre, og så mass,e

film d·e kast,er bort. For selvføllg,elig regnet vi m,ed

at de bare ødela all filmen. Bortkastet aribei,d!

Nå har ;'i fått vit,e at en ,del arv film,c'n er blitt
prøry.ekjø,nt. Flott! sa Torkel EikJ,elan·d. D,e andr,e

har ikike sagt noe enda, :men Vii håper den gOlde
Tork,el ik;k,e orv,eridriv er.

Den eldste
som r·ei'ste til la,n!·ds,møtet i Bo,dø, var v,el Thea
Botten fra Trondihei'm, mor til Aslaug Bot-ten (s{)~m

var for·mann i inn,krv,arteringkomite.en for lands
møtet). Hun er også mor t'il gymnastikk-lær,eren

på døves,koien i Tronidh.eim. .

Tlhea Botten fy:11er 80 'år til våren, men hun så
ut tiil å vær·e i b,edre forlm etter lan,dsmøt,et enn de

fleste ancir,e. Vi reiste sa,mmen med ih'enne på to
get fra Lø·nsidal tiJ Trondheiim og sto og sna!kket
ill·ed henne på gang-en i sov,ervogn·en. Vi kan nevn·e

at bl.a. Nils Gjerstad, Finn Johansen og Torkel
Eikjelan,d (ja undertegnetle også) snant ble s.å trie't

te av å stå der at vi måtte s·ette oss. Hun var
i\kk·e d,et minste trett, ptåsto hu'n. Hun sto der og
sna:k!ket så lliv:1ig og uanstrengt at vi andr,e følte

oss rent skamfulle. - Ja, ungdo'mm,en nå for ti
den!

Red.

Spania
I norvemb:er 1952 belSølk,t~e en ,deputasjlon fra det

span,s,k,e døvlef,OIrbund ,den spa,nske un,dervisnli,ngs
min,is!1:ieren. D1eputasj1onen lov!e:rra,kt;e ham en skri
vielse so:m inill!ehoI,dt b'eJsJUltlninger som var vedtatt
p,å Siist avho1ld:tle 'f1eplres,enltantmøt;e for ISpan.sk,e dø
vie. I sk,niv'et an:m'ode:t mlan om stlatsskoJ,er for døiVe
belr/n og om hj,elp for å 'klunn,e lorga:n,iISletrie f'ortsett,el
se:SikUfis,ex for vok'sn1e ,døv:e.

Mi11istleren visItle sltor tint,eJrleSiSle for sak,en. Han
o;ppfordr,et de frialm,møtt,e til å UJta:r1beide en nøya,k
tig ,oversiklt o:v,er ,die dø'V'els og forb,undetls vink,som
h,et og ønsker. Die dørve i .SJpan:ia er ,nalturl!igvli!$ ffile
glet glade ov,er ministeriens els;kv'er1digh,et OK fQirstå
els,e, og die 'tlr1or at derie:s øn8,k,er ;nå vil gå i Qp'pfYII-
lleJse. o. Matthes.
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Disikos!kast bIle. en nOlkså j,evn øv,els,e m·ed resul

tat,er omtrlent' .som vanlig under døvem,est,ers,kap

ene'de siste å.rlene. R-esultatren·e:

HøY1de:s;prang hl,e ,en sørg-eEg øvels,e. Endr'e

G,rytnes viste god for,m, m'en av ·de 3 andre an

meldt,e var det bare en som sta~t,et, og !han klart,e

ik;k,e ;flørstle h'øy;dre. iGrytnes gi-kik lrett oVler 1,70 ffi,

og ihans !første fo'rsløk på 1,80 var nær ved å lyk
k,es, ,men det 'gLIkik i1kk,e (for ha.m, d:enn1e gang.

Kulestøt ble en ,m,eget jevn øveisle, og mellom

v:inner,en og nr. 4 siki'lt"edet ibare68 cm. Elinar
I{olpp,en var v,el \favoritt, ,men lhan Ihar hatt ,me

get vansikel1ige tr,ening:s\for1hold ,d,en -s.i~ste tid,en, og

f,orlm,en variik~k,e i or,den. Diet var l itkev'el bar'e 2
cm SOlll 's,kiilt1e ,ham fra førsteplassen, og han kas
tiet 9,99 mua ganger. P,er :Silk·ko vant, m,en den

største o'v,errask,elsen var Ingvald Tifondsen mann

for. I-Ian er jun,ior, og derisom han tr,en,er goodt i
tiden f ra:m,ov1er, v,il (han ,siikik·ert bli vår beste kas

t,er aller;ede nestle år. R,esultatene:

1,70 m

10,01 m

9,99 ill

9,61 m

9,33 m

8,04 111

7,09 m

42,23 m

33,5'6 m

12,9 »

13,0 »

13,2 »

13,4 »

3. Erling lEnilksen, Bergen .. ..

4. P,er Hau'klien, Bergen .. ..

5. 'Gudmun·d Hu!ks'etlh, ,B'ergen ..

6. Er;iik Andresen, Bergen .. ..

1. Pler S·i;k;ko, B,ergen .. .-. ..

2. iEinar KOlprplen, B1erg,en .. ..

3. Ingvald Trondsen, BIergen ..

4. 'Gu,dmlund Hurkseth, 'B,ergen ....

5 ~ 'Erl\ing E,rilksen, Bergen

6. JEri1k A,ndr.es.en, B,erg-en .. .. ..

1. P,er Sik!ko, Blerg,en .. .. .. .. ..

2. Ingvald Trondsen, ;S,ergien .. ..

400 m løp bI,e ,en ualminnelig liett seier for Ar

nulf Pledersen. Det s,om ,intereSls,ert1e' OS:5, var om

han ,kunne sette ny norsk døv,erle:kord. Han klarte

det ik1ke, ffilen han lhadde j(y ingen føleisle av kon

kurranse. Ti/den ble li/k,evel bra på den tunge ba

nen. Resu.ltaten,e:

1. Arnulf P,ede:rs,en, Stavang-er .. .. 54,1 s,ek.

2. P,er 'Hauklien, Bergen 61,1 »

3. Erilk Andre-slen, Bergen .. .. . ... 61,3 »

Spydkast ble v,el· den dårligste av alle øv,els,ene.

To av delta!k,ern,e tra1kk Steg, og en hadde bare dø
de ;kast. Siik,kos seliler var ikik,e tru,et. R.esultat,ene:

KÅRE SMED'SGÅRD FORBEDRET RE

KORDEN PÅ 1500 M MED 4,4 SEK.

GRYTNES NÆR VERDENSREKORD I

H0YDIESPRANG.

Døvem::'sit'erska:pet i !friiidriett 1953 :ble avviklet

på IKrofr1ns,m,in,d·e ,iclrettslplass i Bergen lørdag 27.
jun,i. J).et var også ~,ening)en at det skulle avv1iJkles

:mest,erskaip i svø:mn:ing og fotbaJI, fi'en i svøn1ning
kom ,det {ingen an'm,eldels,er. Det ~had,de gått ry,kt,er

on1 at fler,e av :s:v'ømm,ern'e var i ~in form, så ·det

var m.erkelig at ,det ik!k,e ikolm n'oen anm,eldelser.

A\rTang:ør:ens, legen H 1elge ,Kjøilleb1erg ;kunne selv-

følgelig ·i~kke stiille opp alene, så s:vø'ffi'mem'elst;er
s;kcvp,et ble aVilyst. Li:k,esåm:ått'e fotiball1mesters,ka

'p,et avlyses, da Oslo ~ik,k"e ~unne send,e s;itt lag p.
g. a. økonomien i fotbal1grlupip'en.Kvinneø~veliS:enle

måtte li1k!eså lutg1å, Ida ,det ~barie var anm,eldt 2 del

ta'k,er·e {fra Stavan.ger).Det er ·trist at idretten lig
g,er så sterikt n,ede blant vår'e dam,er. D,et er man

ge sp'rek·e dø'V,e jenter her 1 Jandiet, ba,r,e synd at de
~k,k,e våger -seg ut 'på idrettsban,en.

I 'h,errenes friidr.ettis-m,esterslka'p var det an
meldt fl,ere deltak'er,e enn i de si!ste ,åriene, og vi

burdekans:kje 'Si a:t ldette var m,egfet gledelig. .lvi,en

i vir:k,eligih,eten viste del t3.lk'e:lslen at dø·v,eidr-etten er

på fortsatt tilb,ak,egang. Best ~kandette brevisles ved

å n,e:vne at Stavanger, ,som i åren·e 1948-51 var

de ledende i f riidr,ett, stilte ffi·ed bare en dreItakler,
og vårt størst~e Idøv,eicir,ettslag, 10s10, (ha,dde an

m,eldt 2 m'en stilte også bar,e :m,ed en. Tron·dheim

utebl'e h,elt. Altså ble ,dette døvem,est:ers1ka:p nær

mest en ren iB!er~ens-lhistorie, idet Bergen stilt,e

.m1ed h'ele 10 deltaiker,e.

Vær,et var Iførsteklaslsles da 'mesters'kap,et ble åp

net ,kl. 16 .Banen var kanskjre ,i'kke helt utm,erk,et.

Den var litt tung, og resultatene ville nok hlitt

bedre på Skansemyren. En svak vind strøk på langs
av banen under suørst,e Id,el-en av stevnret. D'Om

.mer-fra·mJmøtet ,k,unne vært ,b,edre, m,en avvi1klin

g,en gi:kk -lilk,evel greit og Jorlholdsvils U1,urtlig. Hele
mesteriskapet bI,e avvi:klet i løpet av 2Y2 t'ime.

Fø,rste øV1elsie var 100 m løp. Arnulif P,eders,en

var storfavoritt, og han vant også klart, m,en ti

den ble ikke så god so'm ventet. Endre Grytnres "bI,e
en ,god toer, m,ens tirl en for E,rling E.ri,ksen m1å

vær'e feil. AVIstanden til de and-rre var slik at hans

tid s:~ulle vært o'mtl}ent 12,5. R'esultatene:

1. Arn,ulf P,edersen, Stavanger

2. :Endre Grytnes, B,ergren.. ..

.. .. 12,0 sek.

.... 12,2 »

1. ,Endr,e Grytn,es, B'erg.en 32,97 ,m

2. Per :Si1kko,do. .. .. .. .. .. .. .. .. 31,21 m
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(Fotos: Red.)

Endre Cjrytnes går høyt over

1.70 m.

ArnuLf Pedersen går i rnå[på

400 m.

Kåre Smedsgård på vei mot

rekorden
Per Sikko) som vant kuLe

og spyd

,Så: Iko'm den hyggeligstIe av al1eøv,els.ene, nemlig
l,engdesprang. H,er var det ,mang,e som overra-slket

gledelig, og 6 mann grodt ov,er 5 m må vi være
fornøydm.ed. ,En'ci.reGrytnes var Idren enest,e snm

ko'm over 6 m,eter, ut/en at han likevel nådde op;p

'mot sitt bleste. M,ello1m de andre :ble det hård
lka1m:p. Gudmund Hu~k:sfet\h avgjorde denne kam
p,en tlil sin for,del, og (han satt,e en riktig p·en p·er
sonlig ,fiekor,d. Hans Ihurtligih,et ,er i!k:k,e så stor, men

spretten er .flott. Arnulf Pederisren, som har vært
Endr,es Ihår,de kon,kur,rent i l'engde d,e 'siste åren,e,

kom langt ned ~på resultatlilstien. iHan 'har ik~ke

trrenet :i denn,e ø'vels,en i år. Res.:

Sistle øvels,e var 1500 'm, løp. K1å'r,e Sm.edsgård

skulle iher 'p'røiVC å slå JOls,elf Ankilesmer ,enn 20
år gamle r,ekord" på 4.20.0. Dret var sørgelig" at

Finn Gjøen iik:k'e stilte opp, for vi ,kunne da ha
fått ~en rikt'ig sp,ennen,de avslutning. Pe.r Sik:ko
tO'k· ledels,en og han Isatt,e opp en rrent mord·erisk
fart. Smedsgår,d hang lilk,ev,el på ha:m og Stikka

m,åtte .snart gi opp. iResten av lølpet m'ått1e Smreds

gaard :løpe alene. Vi la mrerk,e til a.t han h~\p m,e
g,et l;etter,e og ihadde forb,edret løp'elstillen siden i
fjor. Til tross for at ban,envar tung klart,e han
ut,en synlig an'Strienge~sre å forb,edre ,den gimle re

~korden 'm,ed 4,4 siek.
1. Kårie S!mediSlgaar\d, Oslo 4.15.6 min.

3. Elinar 'Kopp,en, do .
4. Ingv. Tronds,en, do.
5. G,udm. Hu'k's,etlh,do...

1. Eindr,e 'Grytn,es, B,e:rgen ..
2. Gudmun,d Hu!ks1etlh, 'do...

3. Einar KOlpp,en, do. .. .. ..
4. Erling E,riksen, do. .. .. .. ..

'5. Arnulf Pederls1en, Stavanger'.: .. ..
6. P,er ·Haukli.en, Bergen ..

7. Er'i1k Andr.esen, [Bterg1en .. ..

27,79m
26,85 m

. . 25,12 m

6,J6 m
5,7,8 m

5,66 m
5,55 m

5,50 m
5,17 m
4,51 m

Etter ,konlkrurransen var det ka1ineratslig sam
vær ;ffi,ed ,premieutdeling i d1øv,eifor.eningens lolkale."

Diet ble holdt tale a;y fotbundlsfor:mannen, Alf
Olsen, som bl. a. bra)kte Jforbun,dets takk til ar
rangør,en, ~m,ed Helg"e Kjølleb1er.g og Kjell Haaland

i spissren, ifor" utmeTiket avrv\i\kling av m,ester'ska

pet. Han "ha,eLde også m!ed s:eg film,en fra vinter
leklene for døve i O!slo, SO'ffi er opptatt i fargeT
og bIle Vrist fra1m ,ut !på :kvelden.

Gavepr,emiren for b'eist,e oPPu1ådde resultat ettler
poengtab,ellen, tilfalt Kår,e Smiedsgår,d ,for resul

tatet p'å 1500 m. Han fik:k o,~så gavelprem1ie for
bleste r,esiU.ltat i lølp. En1dr,e 'Grytnes fi;k,k gavrelpr·e

'mie lfor [beste r,esultat i sp'rang {Ihøy,de) og kast
(diskos). Red'. "

Foran Bryssel...lekene
Jeg har henvendt meg til Fr. M. Tenden, som er

valgt til Norges lagleder ved sommerlekene i BrysseL
Han skal også være Norges representant 'ved CISS'
kongress. - Tenden forteller at det blir bare IS·
personer som reiser til lekene med fly. Betingelsen
for flyreisen var som kjent at det skulle være 25
passasjerer, men Fred. Olsens flyselskap har vært så
elskverdig å 'ordne det slik at de 10 ledige plassene
blir opptatt av sjøfolk som skal gå ombord i en båt
i Antwerpen., Det blir da den forandring at flyet går
'ned i Antwerpen, og de som skal til Bryssel får en
times bussreise derfra.

- Hvem skal representere Norge? spør jeg.
- Først og fremst vår største poeng...scorer i Kø ...

benhavn 1949, Bergit Rafoss, svarer han. Hun skal
også være Norges flagg...bærer. Så er det friidretts ...
guttene Endre Orytnes, Arnulf Pedersen, Kåre Smeds...
gård og Finn'Ojøen. Dertil kommer skytterne A. N.
Haukedalen, Sigvart Vold og Olaf Skoglund. Svøm...
meren'Helge Kjølleberg reiser på egen bekostning.
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Det var avtalen at fru Mehlum også skulle starte
hvis hun kom i form, men hittil har Tenclen'ikke
hørt noe fra henne. 'Han går derfor ut fra at hun ikke
har oppnådd noen gode resultater og at hun ikke
kommer til å starte. - Troppen er ikke stor, sier
Tenden, man vi kan regne med mange plaseringer

. likevel. Norges deltakere skal være kledd i lyse C?X,
fordbukser og hvite skjorter med· Norges flagg på
venstre side på brystet.

Tenden er nok en omtenksom lagleder. Han har
allerede gått i gang med å sikre frisk melk til våre
deltakere hver dag. Han vet av egen dyrekjøpt erfa,
ring at det ikke er lett å få tak i melk i. Bryssel.
Fra Norge skal det bli tatt med brød, smør, egg og
ost, for sikkerhets skyld. Tenden nevner også at
Norge ikke sender deltakere til Bryssel bare for å
vise at vi kan drive idrett her i landet. Det er også
meningen at Norges tropp skal vise god oppførsel
og representere Norge på en hederlig måte.

Tenden vil sende resultatene fra sommerlekene til
Aftenposte~, Oslo, med flypost. Ban og troppen
reiser fra Fornebu fredag 14. august kl. 17, og vi
tror det blir godt frammøte ved avreisen.

z.

Forbundstinget 1953
A. N. Haukedalen ny forbundsformann.

Forbundstinget tolk til i B,ergens D'øverforening
sø'ndag 28. jluni :kl. 9 for:middag. Før å~pningen ble
det rei'st sp:ørsm'å'l fra B·ergens-r1e:presentanten K.
Haaland ,om tinget kunne er'klæres lovlig, ,da for
bundet i\kke' hadde innikalt til det i sa'msvar .med
lov,ene. D,et bl,e ,en til ,d·els livlig debatt om dette
spørsmål!. Tienden, Oslo, for;eslo at man sk:ull,e
gndkjenne tinget like'V,~1. D,ette ble ve!dtatt.

J),er1ett,er er,klæ.rt:e forhun,dsiFormannen, Alf Ol
sen, forbundstinget for åpnet.

Referenter: Klarsltien ,Sa1muelsen, Stavanger, og
Thorib~ørn Sander, Bergen, ble valgt.

Dirigent: F.r. M. Tienden, Oslo, bIle v~lgt.

Dagsordenen: Denne ble lest aptp. Det ble b.e~

merket at saksList!e iJfø.lge lov·ene s.kal sendes de
tilsluttete lag 14 dag.er før tinget. Dett!e var ik1ke
gjort. SafksJ,istien ble forøvrig godkd,ent.

Repres,entanter: IFra fonbundsstyret møtte -for
m·ann,en, Alf Olsen, og sltyrem!edl,em1mene Karst,en
Sam'u.elsen, Stavanger, og Eilif O/hna, Bergen. Fra
D,øvles. Sports:klubb, Oslo: Fr. M. Tienden, Kristi
an Rlød og Kåre Sm.edsgård. Fra Oslo Døves
Skytterlag: A. N. Haukedalen. Fra DøiV'es. Idr·etts
kLubb; B,ergen:' .Helge Kjølleberg, Kj·ell Haaland,
Nils lB:j~·rø, Ola Svare og Tlhorbjørn San,d1er. Sta-

. vang,er: Gab·riel Rafoss. (Oslo 10 stem'mer, Ber
gen 10, S:k'Y'tte:rllaget 8, Stavanger 7).

Beretningen: Fo.r'mannen opplyste at lian kom
uten ber.etning for fo~bundet, da det ikke hadde
ly,kJkes .ham å få s·ekretær,en til å utarbeiid·e sådan.
P·rotolkollene }å lik,eIed·es hos seikretær,en, så det
hadde ilklk,e vært mulig for for1mannen selv å utar
beide beretning h,ell'er.

T·en;den .ga 'uttrykk for alle r·epresentant,enes
mening da han karakterisert;e det~'e som en skan
dale. Tenden forieslo ·at forbundstinget v·edto.k en
henstilling til forbunds.styret, i ultimatums form,
å lutar:beilde ber!etning innen 1 måned, og sen·de
denne ril lagene. - AlIbiert Br,eiteig, Bergen, fore- .
slo at det ,ev,ent,uelle nyle fo.rbundsstyr,e skal påse
at d·et gamle styret utarbeider ,beretning snarest,
hvoretter detny,e styr1e .gå.r den igjennom og s,en
der den til Iagen·e for go,dkj,enning. D,ette bIe ved
tatt.

Regnskapene: ;R,eguS'kap for p,erio,den 19512-53

ble op:plest. Speslifikas1joner fo:r utgiJftspostene
k.unn,e man irkk,e få, da også regns:kClpsprotoKolle
ne lå igj.en i 0$10. _. D,et ble bem,erket at ogs'å
regns;kapet for 1951~52 skulle Jra;mlegges. R·epr,e
sentantene ønsrket i.kke å ,godkj1enn.e det forielig
gende r,egnskap før regns!kap,et for året før var
godkjent. - Formannen o'pplys.te at avs!k.rift av
r·egnskaJpet for 1951-5i2 var slendt lagene for god
kJj,enning et år tidligere, hvortil ble b'em,e:rk:et at
det er forbundstingrene som skal gOfdkjenne r,egn
skap.ene. .Ha'ukedale~ b·em·erket at det er vanlig
praiksis å sende avs.kriift av rfegnslkap,en.e hvert år,
m,en at de li;k'ev·el samlet skal forel,egges tinget.
Vedta.k: Sam!m,en m,ed b·eretningren som skal ut
aftb,eides av det gamle forbundsstyre sendes regn
s:kapene Ifor beg~e åre'nle til lag.ene for godkjen
nelise. -

Den nye formann i Norges Døves Idrettsforbund, A. N. Haukedalen
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Forslag fra Os~o v/To Hamme"rborg om for
høyelse aVl iforbtfnde:ts a,ndel ;i Tegn og Tale' s ov
erskudd, fra 20 til 40 %':

A\I~'ert '[B'r,e:i't:eig ga, ,Stom. forr,etningslfør;er .for

Tegn og Talle, ,en redegj'ørel'se om Landsforbun

dets ,forh~old til No:rgesDIØlves Jdrettslforbund.
Idr,€ttslforbun,det nyt,er g(>dt av LandsfDJibund,et

på n1ange 'måtier, s'elv o!mdet ikk,e er for,tj,ent. Han
nevntle den enlels!tående anlednl:ng N.lO'.I. ;had,de
f.åDt til å sikaffe seg p,enger v,ed salg av Døves Jul,
ungdomsJeir,en,e 'som forhundet har ~qrrang,ert I11,ed

, unders.kiudd J,or bI. a. å støtlt'e døveidrettien, og vi
der,e at N.lIJ.I. har gratis ~p,ortsr'eda~k'tør i 1~,egn

og Ta'le. Landslforlbundet er forøvrig m~est in~eres

sert i å stløtt,e ,N.D.I. i forbindelsle ffi,ed skoleidrett.
- Ett,er d,enn,e r'edegjør,els,e tra:k'k Rø,d, Oslo, for

slaget tilba/k,e.

Forslag fra ,O'slo v/Helge Martinsen om ;'at Dø
vemestersk:a:p li friidrett blir å avhol.de h1)ert 2.

år: Q'lhna f.Oiriesllo· at c:l.er aviholdes m,estersikap i fri
idrett og ski ann,ethv·ert år. - Rafoss Im,enite at

en sli;k or.dning viiIle b,ety tillba:k,egang for idret

tlen. Haaland mente diet er d,e reSlp,ektiv,e lagsstyr

er som har ansvar,et for at ikk'e de a\ktive mist;er

interiessen Jor idr,ettien. - Ralfoss Slpurlt,e ,hva man

i tilfelle vil1le gjø're med uttaking li die lår ,deri,k'ke

arrang·eres ,m,estfensik.a~p. - Fo,rslaget ble der,ett!er

delt i to. - Flørste avstemning gj'aldt avho:ldels!e

av Døv'Elmest;erskalp i frii,drett og ski annet hv,ert

år. Dett;e bile v·edtatt med ove:r:v'eld,e'nde flertall. 

Tilleggs-lforsJag,et fra Tienden om at der i d,e åre

ne ,døve:m,ester:sk.a:p i friidr'ett i'kke avIholdes s,kal
. sett,es Oplp sltat.istli~kk ov,er Ide beste resuTtat;er og at

b,est,e indivildu,elle resultat slkal priemier,es, ble li

keledes v,edtatt. Ett,er forslag fra Haaland ble det

vedtatt å b,elønne :be.s:te r,esultat 'med diplom. Sa

mluelsens forslag om diplom ogs:å f.OIf best,e lag

innsats ble også vedtatt. Endelig bIle RafOiSS' for
slag om egn,e dipllomer for di!sse uo,Bf'is:irel1e m'es-
terska,p.ene ·v,edtatt. (Forts. neste nr.)

Premieskyting i Oslo 7-6
100 met,er, kl. 2 og 3:
10 s,ku,dd stående:

1. A .N. Haukedallen: 86 pt.

2. Sigv. Vold: 83 pt.

3. Olaf Skogliund: 82 pt.
1O s,kJU!dd Ikneståen,de:

1. A. N'. Haulkeclalen: 88 pt.

2. Sigv. Vold: 83 pt.

2. 'Olaf Skoglund: 83 pt.
10 $,k1udd liggende:

1. A. N. Haukedalen: 95 pt.
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2. Olaf Slkoglund: 93 pt.

3. Sigv. Vold: 91ipt.
Klas,s,e 1:

10 sikrudd stående:
1. P,er M,erlie: 74 pt.

2. Andreas E,rrmesjø: 69 pL

3. Åg~e Peder-s,en: 66 pt.

4. Ragnv. Noridsveen: 52 pt.

4. Kjell Larsen: 52 pt.

10 sikudd knesltående:
1. Åge iP1ed,ersen: 81 pot.

2. Andreas Erm:esjø: 79 pt.
3. P. ,M,erlie: 76 pt.

4. H. JKarls,en: 67 pt.

4. A. Hanberg: 67 pt.
i O rSlkudcl liggen,de:

1. A. I-Ianiberg:8 7 pt.

2. Per Merlie: 86 Pt.·
3. Kj.el1 Lars,en: 83 pt.

4. Åge PederSien: 82 pt.
5. A. Ermesjø: 76 pt.

Det ser ut til at «gul1gutt;e:n» A. N. Hau:keclal

en er ,i f.orm. ,Han har sitt v,erdens1mest.ers,kap fra

Køhenhavn å forsvare, så sjans,en1e i Brys.sel sikulle

ikke vær,e så små for den gode Hauk,edalen.

Vi 'merlk,er oss ellers at A. Hanberg har ta,tt før

ste (premie i liggende. Det er visst hans første Ikon
kurranse i skytning, så r,esultatet må sies .å vær,e

fint. Z.

\
l

Tegn og Tale
utgis av Norske Døves Landsforbund.
Bladet utkommer 2 ganger i måneden
og årskontingenten er kr. 5.-, som be
tales forskuddsvis direkte til bladets ad
resse, Nløllendalsveien 17, Bergen, post
gironr. 13691, eller til kommis jonærene.
I utlandet koster bladet kr. 9.- pr. år.

Redaktør: Thorbjørn Sander
Forretningsfører: Døves Trykkeri A.s

]{ommisjonærer:
Ole Reinemo, Døveforeningen, Sven

Brunsgt. 7, Oslo.
N ils Gjerstad, Hollendergt. 9, Bergen.
Halvor Greftegreif, c/o fotogr. Sch;øder, Tron'dheim

Jørgen Klovning, Vaulen pr. Stavanger.
Finn Johansen, Skippergt. 32, Drammen.
Kåre Høgfeldt, Boks 211, Kristiansand S.
,Vilbert Martinsen, Skolegt. 66,' Sarpsborg.
Olav Haug, SkOglfiO 9, Kjørbekk pr. Skien.

Johan M. Dahl, Solbakken, IvIoelv.
Andreas Kallevig" E~valavåg pr. Haugesund.

I
Olaf ,Foss, Rusåga, Helgeland. I
Arne Søraker, Ronglan pr. Levanger .
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.,.. ,.('(. I~~dJ3tn.nnRa-SJ l'

r-'"4 "ff"- !Sl'
. Ul'lJl1l1fo.gt1'1b"

'Skadeforsikring
Brann - Innbrudd
Glass - Vannledning
Huseieransvar - Hus
leieav brudd etter brann,'- -- ~~

Kristiania Brødfabrik Aj s

Pilestredet 75 c

Telefon 46 38 CIO

Baker- og Konditorvarer

c. A. Thoresen A.s
Kull

Koks

Kunstgjødsel

DRAMMEN

Staubo & Søn
Skipsmeglere cf; Assuranoeagenter

Telegr.adr. "Stauboson"
Oentralbord 426960
Tollbugt. 28 - .Oslo

De spiser godt og billig i MELKESTUA

Larvik

Larvik Andelsmeieri

Bernt Paulsen
Trelastforretning

Levering av høvlede og

uhøvlede trematerialer

Prinsensgate 2 - O S L O

Tlf. 42 53 46 ' 42 24 75

Tomten - tlf. 68 06 37

Aktieselskapet

Kvedfjord Sildolje

& Kraftforfabrik.

Telegramadresse «Sildoljefabrik»

BORKENES

Kongsberg

Elektriske varmtvannsapparater

GRAS
Oslo Rørleggerbedrift A.s

0. Slottsgt. 29 . o S L o

Telefon 33 68 90

Brdr. Andersen & Krussand
. Verktøimaskinfabrik A.s

Telefon 3970 - 4070

DRAMl\lEN

'RybODl og Widnes
Trelast-, Bygningsartikkel

og Sandforretning

Fredrikstad. Tlf. 5950



Rens og farg hos fagmannen

GUstaV Nesting
Fabrikk og kontor:

Chr. Kroghsgate 60 . O S L O
Tlf. 41 33 79 og 42 21 84

A.s Narvik Dampskibsselskaps Ekspedisjon

NARVIK
Telef. 412 - 836
T.Jkentl. godsr. Trondheim 
IVar'vik - Tromsø - .Hammerf.
med mellomliggende steder
Telef. i Trondheim 22 289

A.sTønsbergRepe~bane

TØNSBERG

Lund & Tallaksen A.s
FREDRIKSTAD

1\1 a, n u f akt u r'
Jf (J n f eks jon
Trikot'asje

H. SKRAMSTAD

DRA. JVI ~l E N

H. BjrøruIn
Etablert 1894
OSLO MINERALSKE RÅSTOFFER

Felt~patt ~ Kvarts ~ Talkum
Glimmer

Forrang dette merke

ved kjøp av

korsettartikler,

kjoler, forklær etc.

Titlestad & Hauger
Prinsensgt. 2

OSLO

Fredrikstad Montering Co.
& Metallstøperi A.s

Tlf. 1494
Fredrikstad'

Blomsterhallen
TØNS.BERG

THV. JOHNSEN JR.
Kolonial, mel, fetevarer
Spesialitet : Skipsproviant

OSLO

Fotograf Lud-wigsen
Tlf. 1031 - LARVI K

Alt i FOTO

KAFFE STOVA, Bodø
Godt utvalg av

Smørrebrød, lefser og kaker

Vestfold Fabrikker
LARVI K

Telefon 3420

0110 Falcfj
Boktrykkeri & Papirhandel

Kongensgt. 15 - Lilletorget 1
OSLO

Fredrikstad Jern- og Metalindustri Als

Fredr'ikstad Vinduer
Garderobeskap

Telefon: 31 96



A.s Kistefos Træsliberi
Drammen - Etablert 1889

Produksjon:

30 000 tonn

tremasse

H. BER G S LA N D

OSLO

Skibsaktieselskapet Matros

TØNSBERG

Sverre Johansen
VOGNMANNSFORRETNING

Tistedalsgaten 21
HALDEN ~ Tlf. 1474

Alle slags transporter

Trykksaker
fra visittkort

ti I tidsskrifter og bøker

Møllendalsvn.17" Bergen

Rognerud & Strøm A.s
Tre og finer.

Sentralbord 41 70 06

Storgt. 38

OSLO

Christen Smith & Co.
H. Heyerdahlsgate 1
OSLO
Telefoner: 41 65 71 - 41 64 15
Telegramadr. J)Chriss'tnith j

)

A.s Norske
Konfektionsfabriker

Trondhjemsveien 137
OSLO

Telefoner: '.
372089 - 372267 ~ 370939

E. N. HYLLAN D
Siv. ing. M.N.LF. og M.T.K.F.

Bygnings..teknisk konsulent
Fr. Nansens plass 6, Oslo
Telefoner: 422305 . 422485

J. M. Johansen A.s

STAMSUND



P.JELL liNE
OLSEN Be UGELSTAD - OSLO

Dlrekte"linjer:

Great lakes/St. lawrence • Skandinavia

Great lakes /St. lawrence • Storbritannia I Kontinentet

~JALMAR BJØRGE
GENERALAGENT, SKANDINAVIA

TrLEFON 4299 lO - KIRKEGATE N 14(16/18 • Ohv

A. Groth & CO.
Spesialfabrikk for

Lommetørklær og preserver

Halden

Telefon 3399

ERLING SOLHEIM
Skipsmeglerfirma, Kystbefraktning, Assuranser

Tlf. kontoret 1024 1103
Privat 1282
Telegramadr. "Solheim"

TROJVISØ

Th. Martinsen
Sølv·varefabrikk

TØNSBERG

Skibs~Aktieselskapet NAN SET
Iver Bugge

LARVI K

Telegramadr.: «Iver» Larvik

Telefon 3000

Ter mos t a.t e r

Måleapparater

Registrerpapir

Solberg & Andersen A.s
Grensen 5-:7 .. Oslo - Telefon 33 58 76

A.s Framnæs Mek. Værkstecl
Ski P s by g g e r i o gm e k. v er kst ed

Telegramaclresse: «Værksteclet»

SANDEFJORD

Døves Trykkeri A.s Bergen


