
311MOld:
Erfaring-utvi.k.ling- opplysning. 7S års
iubileume i Oslo. Fra forbunde . Tanker
om uendeligheten. Gander, Newfound
land. Jule. og nyttårshilsener. Personalia'
Sjakk. Døves Idrettsverden. M m.

r.

21
15. des r.

195



Hagerup g Lindb rg A.
B. øvre

Kolonial en gros

Tromsø Trondheim

I :)arp borg og megn:

HOLE-KALK:

Brenl I<alk, Hydrat-kall{ og pulv. kalk

Hans Sandbakken
Reinsvoll

Tlf. Kon/oret 203· Kalkverket 44

Oscar Grenanger
FargJaandel. VindlJ.!glas~

Tlf. 1276 - Halden

De norske Gjær'
& Spritfabrikker A.

Oslo - Bergen-Trondheim

H. Gonsholf o.S
kipshandel

Vi leverer alt til SKIP BR K
hjemme og ute

Telefoner 324. 4733 - Skien

Drikk WINTHER'

mineralvann!

A.s arpsb rg Bryggeri Malteri- og
Mineralvandfa brik arpsborg

R. Lunstøeng·
Tyn ·ct - Elab!. 1887

A ortert fOITetniD2

Kjøp og salg av Jllndrriannsprodukter
Innkjøp av alle orter viltsldnn

Brød rene Sæbjørnsen Afs
Kvalstasjon og sildoljefabrikk

Fryseri - Kjøleanlegg

Telefon ScciJulhamn - POSt:. Hm:øy

al av

Kval g ildoljepr dukr. Kvalkjøtt til mat

g revef6r. Kjøttmjøl. Beinmjøl Sildemjøl

P. Høivolds Mek. Verksted A.s

Telef. 1707 - 1373

Privat 3324

KRISTIANSAND S.



egn
Nr. 21 . 1953 . 34. årg.
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Erfaring -

og
Forbundsformann: Nils Qjerstad, Hollendergaten 9, Bergen

Redaktør: Thorbjørn Sander, MøllendaJsvn. 17, Bergen

tvikling - opplysning
Noe som skulle gjøre det stadig lettere for oss

mennesker her på jorden, er de erfilringer som et~

ter hvert blir høstet. Hver eneste dag blir det bøst~

et milliDner av erfaringer av menneskene, og det
te har sannsynligvis foregått gjennom millioner av
'åT. D.eter skr,evet milli.oner bøker sem er spredt i
mange flere millioner eksemplarer .blant d,e for
skje'llig,e folkeslag. Gjennom disse bøkene ·er men
neskene blittgjoft kjent med en masse erfaringer
yom andre har gjOrt, og som leserne dermed blir
gjort delaktig i. Hver dag holdes det tusenvis av
fN,edrag, som alle på en ener annen måte er be
lær,ende. Avi6er og tidiSskriher blir 'hver dag trykt
i tilsammen mange flere eksempla,rer enn det fin
nes mennesker på jorden. Videre haT man radio,
fj,ernsyn, telegraf, telefon osv. Vi må heller ikke
gl,emme alle de soOm daglig tar imot undervisning
på all verdens skoler. For ikke å ·snakke om de
miUia;rder or.d som hver time i d'Ø:gnet blir uttalt
mell{)m mennes.ker $;Om lever sammen, arbeider
samrnen eller treff-es mer eller mindre tilfeldig.
AUe disse ord aBe diSJse tanker D.g meninger
sem :blir utvekslet til L9tadighet - de har alle noe
med op,plysnin,g og 'erfaring å gjøre. Det kan 'svim
le for 0:5S. IDet -finnes ikke d,et menneske skapt sam
kan si :»Det er ingen wm kan lære meg m.ere«. Det
stønst·e geni kan gj'ennom ,et langt liv tilegne s·eg
bare en liten 'brøkdel av den lærdommen som er
ti.lgjenge1i,g. - -

AUe erfaringene, all lærdommen - skulle etter
hvert gjør,e det letter,e 'og lettere å vær,e menneske.
Og til en vi,ss grad gjør de det ogs:å. Våre fmfedr,e
høst,et i sin tid ,en masse erfaringer s,om vi i dag har
sW,r nytte av. Vi bygger videre på deres erfaring
er. Dette er først og -Fremst tilfelle på det tekniske

e.g det vitensk~pelige område. Der -er det stadig
fra.mgang. - Men ellens, i menneskenes daglige
liv, er det like stor framgang der? - Neppe! 
Menn·eskene har for Ienge, lenge, siden måtter gi
QP.P å følge med utviklingen. I da,g består jordens
befolkning aven rekke s.pesia:lister {som har lært
meget i et bestemt fag, men ellers vet lite), - o-g
(lesten av menneskene vet nesten like lite om alt.
Utviklingen får det enkelte menneske til å virke
dummere og dummere, fordi det hare er spesiaJi.s
tene s-om kan følge med. De andre er henvist til
- er nødt til - 'å la meget gå »inn av det ene ør-
et og ut av det andre« e1Ier »hus forbi«, som vi
o.g-gå sier. Vi les,er, ser og hører hver dag mer ·enn
vi kan »fordøye«. Vi må derfor lik,esom vrah og
velge, og dette gjør vi nesten automatisk ,etter at
den først,e spørrdy,sten i vår harndom er gått ov
er. Vi blir mer eller mindre spesialister.

Det er ikke så svært lengle siden at en l-ege re'tt
og sINt var en »doktor«. Nå er det ikke slik len
ger. legeviren:skapen var en gang en spesialitet.
Nå er denne s.pesialiteten delt opp i mange nye
spesialiteter. SliK utvikler det geg. Om ikke man
ge år vil »dokuorene« være glemt eg erstattet av
bare spesial' .rer. iMenneskene drukner i lærdom og
erfaringer. o.g allikevel: Det er ikke så sikkert at
vlåre univer'sitets-flekrorer v-et noe s,åenkelt slOm
hvordan det ibrø.c1et vi daglig spis,er blir -ril. Det er
typisk for vår tid. Vi lær,er ,så lenge vi lever ~
men hva 'Vi gj,enl1lOm et langt liv lærer 'er j virke
li~heten som en dråpe i haNet, - -

Det ropes i dag på opplysnings-vir,ks,omhet blant
landets døve. »1 dag, nå da v.erdener nær v'ed å
drukne i bare opplysning og utveksling av erfar-
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5 75 års Jubileum. 1575-1953

Lars A. Havstad, formann 1891-95. Forenings·virksomhetens ('far»

- mannen som satte hjuLene i gang.

inger?,« vil enkelte kanskje spørre. - - Ja,
det er et faktum, ,en ,sør,gelig kjennsgjerning. Men
neskme har ikke klart å følge med utvikling.en 
men de døve har attpå til alltid måttet finne seg
i å være akterutgeilt av sine medmennesker - for
d,i d,e er døve. Det e'r ikke merkdi:g i grunnen. Det
må nå ,en gang vær,e forskjell mellom de ,som !hø
rer log desoffi ikke hører. Men forskjellen behøver
man ikke å gjøre størr,e ,enn til å omfatDe denne
sa,nsen alene. Det er ingen grunn til å forsømme
opplysningsvirksomhet log utveksling av erfaring
er iblant de døve. Vi har jo Ibl. a. utmerk'ete tolker.
Lesning nytter lite, når en tar i betraktning det
gj,ennomsnittlig'e mdf.orr1åd.Foredrag uten telgn er
verdiløsle. Radioen og tdefonener til ingen nytte.
Fjernsynet likeså, omtrent - det ,er jo enda ikke
kommet til landet heller. Filmer {l,est ,er verdiløs,e,
forvirrende, det er vanskeligheter med å ,oppfatte
teksten. Og til syvende og sist kan samtalene døve
imellom gjem,e karakteriseres som Dloe i likhet med

318

?)u{,iLeum"1eirinf/en
i 8olo='

De Døves IFor,ening feir'et i uken 15.-2'1. no
V'ember sitt 75-årsjubileum. Det begynte med
framvisning av filmen »Mandy«søndag etter
middag. Om kvdden var det fe,stgud.srjenc,s,re i De
Døves Kirke ved hegge prestene. Kirk>ekoret var
{),gså med. Tirscia,g, selve stiftelsesdag.en, var det
bekransning av pionerenes graver. - Onsdag var
pressen innhudt til et medlemsmøte i foreningens
Lokaler. Og endelig var eLet en stilig jubileumsfest
i Ingeniørenes Hus ,lørdag med 215 deltakere.

Pastor Hammer va,r toa,stmaster og ønsket vel
kommen til fest og til bords. Han sammenliknet
et jubileum med en rast under ,en vandring mDt ,en
fjelltopp. - Vi setter lOSS ned, tar nistematen vår
fram. Så ser vi {)SiS tilhake, på den strekningen vi
har ,gått, så ser vi videre fram der vi skal gå, spi
ser,samler nye knefrer- og gå.r videre.

Formannen i j,Ulbileumskomiteen, Anders Hau
kedalen, åpnet talernes lange rekke med en hjerte
lig hylIe,st til krongen i v'åne hjerter, H. M. kong
Haakon VI,I, IO,g d'er ble s,endt hilsen til ham.

Alf Melgaard tak'ket i sin festtale for kjærlig.
forståelse fra det offentlige. Han sa videre at De
Døves Forening er et tl'e somMe plantet for 75 år
siden. Nå har den dype røtt'er og ,en kraftig stam-

innavl. Impul,yene utenfra, fra de ihørende, er få
og kan ofte m~sf.Q;fståes.

Og likevel finnes det- til og med blant døv,e
- 'enkelte som mener at det ikke er s'å nødvendig
å øke opply.snings1virbomheten blant de døve.
Visse ansvarbg,e eg hetrodde personer s,itter med
hendene i hn,get lOg betrakter til:synelatende det
hde :som håpløst - eller de mener at døveskol,en
fører elev,ene så langt spnåklig sett at de kan kom
me seg videre på egen hånd. Alt d·ette er like galt
og til skade f.or døv,esaken, den enkelte døve og
kr samfunnet idet heI-e tatt. Her trenges en for
and,ring til det ibed-re, ,og ved utgangen av året
1953 vil vi derfor uttrykke øns!k'et ornat anisIfor
holdene må forsvinne >sammen med året - at de
snapper opp viedinngangen til det nye - - ,og at
aUe land·ets døve vil f.orsltå hetydningen av å snå
sammen og legge aH sin kraft i 'å oppnå fiesultater
til felles heste i,stedenfor å legge ,stener til hVleran
dr,es byrder. Thorbjørn 'Sander.



Blant de telegrammer som ble mottatt i anled
ning jubileumet, var dette:

Oslo slott, 24. november 1953
De Døves Forening
Sven Brunsgt. 7, Oslo.

H. M. Kongen har pålagt meg å sende De Døves
Forening sin beste takk for den vennlige hilsen fra
foreningens 75 års jubileumsfest.

Ærbødigst
V. Bommen

H. M: Kongens kabinettssekretær

Egmont Nørregaard
formann 1930-33

Martin SkoHerud
formann 1910-1912

H_ Dah s tale for de avdøde

Kjære døve skjebnefeller og våre ærede gjester som
kan høre:

Jeg har i oppdrag å holde talen for de bortgang
ne, o,g det gjør j'~g <så gj.erne. Jeg har skrev·et iGm
dem i festskriftet som er trykt i anledning av v.J.r
forenings jubileum, og det er mange, mange navn
som er nevnt der, så man~e at jeg slett i'kke kan
regne dem IOpp. Jeg kunne nok nevne enkelte. Men
nå vil jeg helst ikke ,gjØ:t'e det, men he alle svm er
tilstede å tenke på ·en eller annen som de har hatt
kjær, ,og som nå ikke lenger er synlig for dem her
på jorden.

Er det muli.gå tenke seg at de .som har :stått oss
nær og som vi har fått kjær - mor, far, søsken,
br0r, lærer, v,enn -. er helt 'borte? Kan vi iikke se
dem alle levende for oss i minnet hv,er 'gang vi
tenker på drem? Og kan vi da virkelig tro at .de
ikke lever også mer ,enn i vårt minne ·et dIer an
net stred, - vi vet ikke hv;c.r? Men de l'ever for OSiS

alltid så sant vi hadde dem Ik,jær. - Og personlig
tror jeg at whver som selv har kjent hva kjærlig
heter og .har kunnret tenne kjærligheten h:lS an
dr.::, selv om de nå iikke le,ng.er kan Sofies her på jlOt
den, allikevel lever, s,om en flamme så å si, av ån
ddig art, i det riket Siom ikke er hegrenslet av tid
eg rom, me.n SG'm alhi,d er, - i det tilværelsens

me med ,grener :Slom hærer frukt til glede f.OI de
døve.
Pastor B'onnrevie-Svendsren 'hilste fra kirken. Han

hyHet dem som hadde ,gå:tt inn i arheidet og ofret
tid og interesse. Han uttrykte ønsket 10m at foren
ingen måtte få mange levrende interessene med
lemmer.

Rådmann Cappelen hilste fra Oslo kommune
eg 6a at de var inter·eSiS,erte i å hjelpe slike forrenin
ger s'om .er til vLrkeli:g hjdp for sine medlemmer.

Nils Gjerstad hilste fra Norske Døves Lands
fiOrb-und. Han hyllet den .eldste og størrSte av for
eningene. i[)en har brakt mye piOsitivt og godt inn
i Landsforbundet.

Gøsta WiJber,g hilste fra Sveriges Døvas Riks
før'bund o,g taltre om nordisk samarbei,d. Vi treng
er hve'randr,e. Wiber,g Dverhrakte også et 'bidrag
til Havstads minnefond.

Henning Dahl taJoe fo.r de avdød,e. De er børte,
for!bindelsen er brutt, men de lever sikkert videre,
og vi skal møte dem i:gj·en.

En behagelig overraskehe fikk man da fru Ra
chel Ni-e!sen overrakte kr. 1000,- til gaml,ehjrems
Fiendet. Hun hadde en døv hror eg ville gjerne på
denne måten gi uttrykk for sin .glede over arbei
det i døvefor,ell'ingren.

Rasmus ,Bjelland ,foretok ,utdelingen av diplom
ene til de 7 nye æresmedlremmene: fru Tora Bang,
ku ChriJstine Falsen, Herman Jansen, fru Marie
Helgesen, fru Jenny B·oye-Olsen og Hjalmar
Lindgaard. De 3 tidligere æresmedlemmef'e: besty
rer Anderson, pa~or Boennevie-Sv·enrdsen og Hen
ning Da,hl, ble o.g.slå kalt fram og sammen med de
7 hyllet for sin innsats fiOrde døve.

Btl"tyrer Langåker hilstle fra de døve barna i
Norge.

Skoledirektør frk. Marie Ped·ersen takket for
maten. Hun var vant t11 å se døve harn. Det var
festJ.i,g å være sammen med de voksne døve ocr seD

hvor langt de var kommet.
Etter nesten 4 timer verd biOrdet var det crodt åb

få strekke benene litt. Og praten gikk Evlig.
Vred kaJfen lerst,e Haukedalen opp telegrammer

og der ble overrakt en mengde flotte gaver led
saget aVgJode, varme ord og ønsker. Lundgre'ens
trio sørget for god musikk, og det så ut til at del
takerne likte Setg. Da Hammer s.a fra om at det nå
var det siste musiklklStykke, kunne mange i·kke tro
det var sant. TLden hadde ,gått så alt f.or fort.

Haukedalen erklær.te punktum fo.r satt, og tak
ket alle for samværet.

Punktum fiOr jUibileeter satt, men foreningen le
ver vi,dere, den skal nå enda lenge·r i sitt arheid for
de døve i hov,edstaden og ri,ket. R. H.
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rJ3aULe-luLett4eJt
avholdes søndag 27. desember kl. 16 (4) i dø
veforeningens lokaler. Festen er kun for barn
med foreldre. De som ønsker å være med, kan
melde seg til festkomiteens formann, Elisabeth
Løvskeid.

Program: Bevertning, gang rundt juletreet,
film og lek.

sentrum som er allesteds og derfiO'r også der hvor
enhv,er av lOSS er i dette ø}"eJbIikik. AItSlå også her!

De er her alle som har elsket oss, og som vi læ,r
te å elske. iDøden kan bare 'ramme l'egemetSlom er
sjdens kledning eller bolig. Og - som det sies ien
salme:

Du jord må nu legemet gjemme,
Gud v,il ei den /bolig forglemme
hvor s:jden :har sukket og smilet.
Han krever den når den har hvilet -

slik tror jeg at sjelene som har elsket og stadig
blir ved å elske, skal bli kledt i andre og renere
legemermn de vi har levd i her på jerden, - og
ien verden som virkelig er en fredens og gledens
verde,n, fordi kjærlighet,en som har gitt og alltid
gir seg selv, har renset ut det onde.

Når vi tenker på de bortgalngne vil jeg gjerne
vi skal tenke på dem som sjeler som er på vei mot
dette mål Og hver for o:ss vil vi takke dem som på
en dIer annen måte ved sin kjærlighet har vist oss
v,eJen.

La oss reise oss og iet halvt minutt i stillhet
minnes de bor,tgamgne og i vårt hjerte bringe dem
vår takk!

Jub'leumsheftet

i anledning Oslo-for,eningens 75 års jubileum, er
en pen trykksa!k, og det er m,eget interessant stoff
i det. Av størst betydning er Henning Dahls v,ei
gjennomførte fors0ikpå å gjøre de mest bety<tl
ningsfulle personer innen foreningens historie »u
døddige«. - iEt minus er vel derimot annons,ene.
En får leDt inntrykk av at annonsene spiller større
mIle enn forenin@ens historie, når ,en ser hvorda;n
Dahl har gjlort sitt hest,e for å spare på plassen,
mens annOill'sene er meget »,luftige«. Litt lite bil
ledstoff kanskje, men i alle tilfelle en trykksak
som mange, mange vil glede seg over å eie.
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Barnehage i Bergen?!
iDet har en stund vært nokså .stiHe omkring ph

nene om barnehage for døve i Bergen. Det enest'e
vi med sikkerhet vis:ste var at planene ikke var
oppgitt, men at det var en del uenighet om hvem
som skulle stå ansvarlig flOr tiltaket. Bergens Hør
selvern og Bergens iDøvdoreningarbeidet :hv,er for
seg med sa'ken, men betingdsenfor kommunal
støtte var visstnok at man gikk sammen om en
feltes 'barnehage for døve og tunghørt,e. Denne si
d,e av saken skal nå være i orden. Vi finner føl
gende meddele'Lse i »LBergens Tidendel« for 4. des.:

Bergen får nå sin første 'barnehage for døv,e og
hørselskadde !ba'rn, idet 'Døv,es menighet åpner ,en
slik harneihage omkring lO, januar i Døves Hus.
Der har i mange år vært arb-eidet med å få opp
r,ettetdenne barnehagen, som er ,et nybrottsarbeid,
og vi er svært glaa for at den kommer i "ving 
sier fru Knudsen, som ,er fDrmann i harndhageko
miteen. iDet Mir for øvrig nr. 2 i landet, og den
har fått tilskudd fra stat og kommune.

Else Lepsøe, s,om har utdanne'1se fra småbarn
skoIen {or døve harn i Manchester, og som er knyt
tet til barnehagen for døve ibarn i Oslo, kommer
f.or å lede undervisningen den første tiden. Und,er
visning og lek glår hånd i hånd, gjennom leken læ
rer barna å snakke. Betydningen av dette arbeid
kan ikke vurderes høyt nok, sier fru Knuds~en.

Der er plass til 12 harn.

Neste nummer

Som d,e fleste sikkert er 'klar ov,er, ,er dette sis
te nummer av bladet for i år, og vi må vel kunne
si at leserne dette året har Htt meg,et for kr. 5,-.
Vi får ahså ikke neste nummer av bladet fØlr 1:5.
januar! vil ksenne .si. - Men jo, det er mulig at vi
går ov.er til å ordne det slik at !bladet kommer ut
den 1. olg den 15. i hver måned istedenfor 15. og
30./31. Der, betyr jo ikke så meget, og det kan
hende at vi fortsetter som før. Aohså: Hvis 'les,erne
ikke mottar nr. 1 av bladet innen 5. januar, må
der,egne med at vi fortsetter som i 1953.

Vet du det?

Vi hegynner i dette nummer en »Vet du det«
spalt'e, SDm vi vil skal hli fa.s,t. Vi tror den kan bli
til god hjelp - til opplysning - kT mange på
mang'e måter. Hvem som har funnet på det?
Vi hadde lenge tenikt å forsøke noe slikt, men det
er frk Ha:ll:gerd W'fOids.en som har satlt fart på
saken. Og så håper vi at hun !hlir fornøyd med re
sul1ta'tet.



Nytt fra. forbundsstyret
Det nye foribund~styret som bIe valgt i Bodø,

hadde møte i Oslo 2.1. og 22. november, der det
ble bekmdlet 14 sak r. Av de viktigste kan nev

nes:

Representasjonen ved verdensunionens møte i Bryssd.

Det ble fra formannens side opplyst at da hverken
Sverige dl·er Danma,rk v,ille sende reipresentant
til BrYSIsel, fant Norge det heller ikke riktig. Rei
se og opph,}ld viEe jo bli temmelig kostbart, og
man ha.dde ikke funnet d·et riktig å innta annen
holdning i dette spørsmål enn våre naholand had

de gjort.

Referrat fra landsmøtet i Bodø.

Se annetsteds i bladet.

Kjøp av aksjer i Døves Trykkeri A.5.

Som kjent ble det på landsmøtet besluttet at
Landsforbundet skulle kjøpe ak~jer i Døves; Tryk
keri for kr. 30.000,- minus de aksjer som fore
ningene ville kjøpe i høst. På styremøtet ble det
meddelt at Bergen hadde kjøpt 5 aksjer og Innher~

red 1 aksje, slik at det gjensto 294 aksjer til salg fra
trykkeriet. Landsforbundet går til kjøp av dissa ak
sjer. KjøpBSummen blir å avshive i det lån som
trykkeriet har opptatt ti.dlig.ere hos Landsforbun
det.

Det ble under-streket at dersom noen forenin
ger på sine årsmøter skulle gå til vedtak om å
kjøpe aks~er, er lands>foJ.1bunde.r villig ti:l å over
late foreningene av ~ine aksjer.

Nordisk Ungdomsleir 1954.

Det ble vedtatt å avholde nordisk ungdoms
leir eller -stevne for døve på Elverum Folkehøg
skule i tiden 12.-18. august 1954. Som komite
oppnevnes Albert Breiteig, Gunvor Ruud og Ole
Reinemo. Man anmoder Norges Døves Idrettsfor
hund om å supplere komiteen med 1 medlem,
samt sende en idreots,instru:ktør til leire'n for å
f.orestå idrettslarllxidet der.

Lars A. Havstads Minnefond.

Se annetsteds i hlædet.

Støtte fra Feriefondet tiL feriehjemsarbeidet.

Man drøft.et retningslinjene for utdeling av de
bevilgete beløp for 1953, samt de innkomne søk
nader for 1954. Resultatet a·v drøftingene Mir

meddelt foreningene i spesielt ri ndskriv med det
første.

Forøvrig Ue det chef~et en rekke mindre saker.
Samtlige fonhundsstyremediemmer var til stede
på Oslo-foreningens store 75-årsfest om kvelden
21. november. Fra Landsforbundet ble jubilanten
overrakt et stort tinnfat med inskripsjon.

Referatet tra land :møtet i Bo ø
Det refera,tet fra landsmøtet som tidligere er

bekjentgjort i Tegn og Tale, er blitt gjennomgått
for godkjenning i forbundsstyret 21. november.
Følgende f-orandJ.1inger og tiHøye1ser gjør-es:

Sak nr. 3. Innkomne jonlag.

Ved behandlingen av forslaget om endr.ing i
par,agraf 1 s,uo der hLa.: «Allf Melgaard, Oslo,
hadde et mooforslag som fikk 4 stemmer, og ~å

ledes falt.» I denne sewing rettes ordet motfor
slag til tilleggsforslag.

Sak nr. 4. Valg.

Her sdr bl. a. under valg P'å: styremedlemmer:
«Sør~Norge: Finn Grut Løvig, Arendal (enstem
mig).» Dette rettes således: «Sør-Norge:: Finn
Grut Lørvig, Arendal (med 23 stemmer, mens 1
stemte blankt). Ved dette val,g hadde først Ras
mus Bj.el1an.d, Oslo, foræ];ått Arne Birkenes fra
KristiaDlS·and S, men dette forslag kunne ikke
godtas, da man ikJke v,isste om han var villig til
å ta imot valg som ordinært styremedlem.»

P.å a.Ile andre punkter har forhundsi&tywt fun
net referatet korre:k,r.

Forbundsstyret sender alle døve og hø
rende venner i bygd og by sine aller beste øns~

ker om en rik og velsignet julehøytid.
Vi takker for trofast innsats for døvesaken

i året som går ut, og vi ønsker alt godt for vir~

ket i våre foreninger i det nye år.

NORSKE DØVES LANDSFORBUNDs styre

NiLs Gjerstad Alf Melgaard Torkel Eikjeland
formann nestform. kasserer

Harald Størkersen Lilly Foss Finn Grut Løvig

Albert Breiteig, sekr.

321



Noen bemeI1kninger til

«OlD arvelig døvhet»
Tegn og Tale nr. 19.

Jeg vil ikke unnlate å gjøre leserne kjent med
at Oslo døveskoles første ørelege, professor V.
Uchermann, i sln tid sa sin hjertens mening om
dette emne. Han ga i 192·8 ut en legtibvk for
hjemmN, hv·or han bl. a. skriver: «Behandlingen
av den medfødte døvsDulffillet kan kun være av
alminnelig s{}SJial-hygienisk natur og må gå ut på
så meget som mulig å motarbeide ekteskaper mel
lom døve som er a'rveli-g bda:ste1t, likeså i det he
le tatt forbindelser mellom blod beslektete. I det
sirsbe henstiende er forbedrete kommunikasjoner
det mest virks,omme middeL> A,1.tsiå viHe nye bil
ruter, anlegg av jernlbanelinjer og flere båtruter
- etter profeslsorens l'ik'cige mening - være d,et
heste middel til å hindre ;Ut folk som bord-de på
avsidesliggende steder fikk flere døv,e barn!

Naturligvis har de hørende flB.9t s,amme mening
om ekteskap mellom døve som professor V.
Uohermann, og de tenker med forferdelse på føl
gene og 'barnas mørke framtidsutsikter.

F·or omkring 15 år Sliden skrev Os:1c døveskoles
bestyrer, P. Anderson, i Døves Vel om ekteskap
mellom døve. Han viste en bedre for,ståe1se for
de døves pfiOhlemer. Etter hans mening må de
døve ikke berøves utsikten til lirvslykke i ekte
skap, ved lov.fortbud. Han henviste bil den fran
ske s>tari:SJti'kk, som riktignok viste at risikoen for

å få døve barn er Sitar når begge ektefeller selv er
født døve. Og da dørvstmnheten har sørgelige føl
ger for barna, særlig i de første leve-å'r, rådet be
styreren oove eJkorepar ti,l å la vær,e å sette barn
til verden. Selv<9agt er det jo heller ikke riktig
godt for m~ndreår,ige døve bar~ som har døve

forddre.
Det vil sikken inlteæssere forlovete og nyg~fte

døve om voksne hørende $J()m har dørve foreldre

LØSNING på krysIsordet i nr. 20.

VANNRETT:
l Panfare. 6 Ute. 8 Al. 9 Summere. 12 Fher. 14
Kåta. 16 Eng. 17 Eter. 19 Eire. 21 Luj. 22 Sunn.
23 Uegen. 2,6 Aker'tt. 29 P.G. 30 Til. 32 Nattine.

LODDRETT:
1 Fult 2 A.T. 3 Nese. 4 Alm. 5 Ene. 7 Medaljong.

8 kften&mat. 10 Urter. 11 Make. 13 Ung,en. 15
Anlig. 18 Tdk 20 Inne. 24 Åtti. 25 Eple. 27
Tun. 2,8 Rot. 3,1 I.N.
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kunne f.orteUe her i bbdet om eventuelle vanske
ligheoer, savn og muligens ubehageligheter i ba-r
nd,rene på gmnn av foreldren-5s døvhet. De kun
ne derved muligens gi verd,ifuJ1e råd til døve fm
eldr,e og bLivende slå,danne.

O. H.

Ps. To bØlke'f av pfOlfessor V. Uchermann, om
døtvstumme i Norge (,for orver 40 år siden) kan
H:s utlånlt på Universitetshiblioteket i Oslo.

O. H.

Lars Å_ Havstads Minnefond

Siste avregning var datert 19. oktober og sto
inntatIt i Tegn og Tale nr. 18 for 3,1 ckto'ber. Be
løpet på :ha:n:kooken utgjorde da kr. 3.435,57. Da

gen etter, den 20. oktoher, mottok jeg 10 kr. til
fondet fra O.H. som flere ganger før har g,i1tt bi
drag. De 10 kr. ble straks satt inn på boken og
denne vliser nå kr. 3.445,57, hvortil kommer ren
tene for dette år, der som før sagt vil bringe be
løpet opp i over 3.600,- ved nytItår,

I forhindelse med De Døves FO'fenings 75 års
juibi:Leum, har jeg nå på d<lJt-oen for denne fore
nings stiJftd!se, 17. novemiber, overlevert bankbo
ken med en følge:skrirvdse tiJ hr. Alf Melgaard i
ham egenskap både som fo,rmann i den juJbiler
,ende forening og som l'epfiesentant i Oslo for sty
ret i Norske Døves Landsforbund. Hr. Melgaard
vil legge brevelt ,kam for Landsforbundets s,ty"re
ved førSlte anJedn.ing. Selv v'i,l jeg bli ved å in
teress,er,e meg for fondet og ta imot bidrag som
måtte Mi s'endt til meg S<lJmt gjøre regnskap for
disse. Men jeg h-åper Landsforhundet også vil in
te'ressere seg for å øke k<lJpiltalen og overta for

valtn1ingen av legatet. Nærrner,e meddd-eher om
dette håper jeg å finne i et senere nummer av

Tegn og Tak

Oslo, 20. novemher 1953. Henning Dahl.

FRANCO

den spanske preSli.d.ent, har nyl;jg underskrevet en
lov om skoleplikt for alle døve barn. - Sannelig
ikke for tidlig!

LÆRBR TEGN

Den kj,tnIte fraill~kJe hlmskuespil10r Fe-mandel
skal i. $lin ntJs'te Pi1:m ~p'il1e døvstum, og han holdeT
derfor nå på med å lære seg tegn- og finger
språk. Vi vet dessverre ikke hva filmen skal hete.



Tanker OnJ. 'uendeligheten
A v Lars A. Havstad

I en interess,ant artikkel som pr:ofeswr Troe1s
Lund har skrev,et om Giordano Bruna (Giordano
Bruno, 1548--1600, berømt itæ1iensk tenker og fi
los.of, som for sine særpregete og sdvsten.dig:e tan
kers skyld, d,em han standhaftig holdt fast ved
inn til det si'ste, ble brent av kirken som kjetter).
i Lette!fstedt9ke foreningens tidsskriJt het.er det
- etter en påv,~sning av hvorledes denne italien
ske tenker er far ti! utvikling,S1læren:

«Hans annen store tanke dCfiimot, verdens uen
delighet, er enda knapt nådd fram over him
melranden av nåtidens bevis'shet.»

Dette, at den opplyste og tenkende del av al
menheten altså ikke ,enda skulle være fortrolig
med f,oreSltill.ingen om verd'ens u,endelighet, ha.r
forundret meg. Jeg kan ikke tro at det ikke er
mange foruten meg, som alltid har vært på det
r,ene med at «verden~) måtte være uendelig i rom,
ent,en nå uendelighet,en var knyttet ti,l verden i
den fmm vi ser for våre øyne, eller at denne fo'rm
- vår stj,erneverden - bar,e er en enkel-t blant

utaHige.
Det var ingen lang tankerekke s;om brakte meg

til denne slutning. Jeg kom nemlig straks til er
kjennels,e av at, s.å umulig det ·er for menneskehe
t,en å fatte uendeligheten, er det enda umuEg-ere,
nemlig fomuftiSistridig, ,å forestille seg en verclen
som i rom er ende:lig. Det kan nemlig ikke tenkes
noen grens,er. Utenfor enhver grens:e m å det
være no-eeller det samme.

Derfor kan helter ikke det endel.ige vær,e noen
del av det uendelige. En kuhikkmill,im,eter er
hverken en større dIer en mindre dd av det ueti
delige rom ·enn en hiH'ion-kilometer. Endelighet
eg uendelu·g:het sDår i et fo'rhold til hverandre S::n11
mennesketanken ikke kan fatte.

Omvendt var jeg med de't samme på det reDe
med at det ikke kunne eksister,e noen «minste de
ler» eller a'tomer. De kjemiske og/eller fys,iske
undensøke1ser som synes å føre til at det skulle
finnes deler som ikke lengere kan deles, kan bare
ha hatt dette rewltat foroi vitenskapen foreløpig
fant gr·ensen for s,in forskerevne. De nyesle v,i
tens,kape1ige oppdagelser har da også ledet til,
hva jeg lenge har ventet, at den gamle aoomlære
er blitt fJrkastN. Menneskeånden kan i virkehg
heten ikke forestille seg ·en del så liten at den ik
ke på ny kan dele". Den absolutte uendelig.het

»innov,er« mot det mindr·e ,er llike så meget en nød
vendighet som »utorver« mot det større. Av samme
grunn er også det minste vi kan forestiMe oss like
så meget en hel verden smil det størS'te vi kan ten
ke ess. Et fnugg under det stenkeste mikoskcp er
i fOl'lhold til uenddig.heten en like så SOOr v·eden
sem hele d~t rom spm begrenses <liV våre sterkeste
astrcnomi,sike kikker-ters synsevne.

Som rom, så tid. Tiden kan ikke brukes til å
måle evi,~heten. Det er evighet så vel »utover« i
hegge retninger som »inno,va«. Tidsrom som
må!!t med vår tanke bare utg.jør brøkdelen av et
sekund, kan for forestillinger som ikke er våre,
være umåte\.ig lange, og d,e millioner av år som vi
anslår vår jordklodes alder til kan, m&1t med en
annen tanke enn vår, være mindre ·enn det kortes
te øye:blikk vi ser oss i stJand til å utmå.le. »En dag
er for Herren som rus,en år, og tus·en år som en
dag«. I evigheten er det heller ikke fortid og
framtid. Den kan nemlig ikke deles i to hælvdd
er, begge like store, fordi både fort ilden og fram
tiden hver .for seg går inn i det uenddige. En
halvering som er en halv.er,ing hvor den enn kom
mer, er en meningslø.s;helt.

Ved hjeJ,p av den bekjente se'tning om den rapp
fotete AchiHes som i en tenkt kappgang med en
skilpadde a1dri når det mål som han dog faktisk
når p'å få sekunder, dersom den avstand som han
tilbakelegger skal deles et uendelig antall ganger,
slår vår fomwft det fast som en meningsløshet å
forsøke å bringe endelighet og uendelighet i for
hold til hv,erandre. En annen Slak er det at den tid
Ac,hilles bruker, for en annen forestiHing enn vår
kan være umåtelig lang, så at bare tidsrommet fra
han lø,fter fo,ten til denne kommer en to·mme ov,eT
marken kan være som 'århundrer og årtusener. 
Men dermed kommer vi ikke nærmere forståe:1s,en
av tvig'heten.

I sin hjdpeløl>.het klynger mennesket s,eg allike
vd til sine endelige mål for å danne seg et begrep
om det ubegripelige. For å gi en f0restiHing om
evi-ghe'ten $!ies dBit at det første s,ekund av evighet
en er til ·ende når et fjell som en fugl hven tuse:n
de år setter et neJS:tJen usynlig merke i (sEper sitt
nebb på, som det sies i eventyret) som følge aV
dett,e helt er fOl"svunnet fra jordens overflat,e. 
Selv,førlgdig er (Gom det forøvrig også sie:s i even
tyret) intet sekund »gått til ,ende« av .evig'heren
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BERGENS DØVEFORENING

G3aoæ-~uleb{eleJt
avholdes

tirsdag 29. desember kl. 16 (4) i forenings
lokalet, Vestre Torvgt. 20 a. Bevertning. Jule
tre. Nissen kommer på visitt.

(JuLf!.Ue.tellfljL trJ./f. [J.iJkSJU

avholdes
lørdag 9. januar Id. 18 (6) i døveforeningens
lokaler. Bevertning. Juletre. Lek og underhold
ning. Utenbys døve er hje,+-dig velkommen,
men e bør skrive il Bergens Døveforening,
V. Torvgt. 20 a, og si fra om dette før 1. januar.

Styret

når fj-ellet er sIitt opp. Og det gjør hverken fra
eller til OJ;l1 de tusen år byttes om med biUioner
ganger billioner år.

Det er der,for ikke for å gi et »begreip« om uen
dd.igheten, men bare for å gjøre delt innlysende at
all tanke om begrensning må oppgi's, at jeg her
leverer et annet »mål,« SIOm har uendelighet i tid
og uendelighet i rom samtidig.

De myriader ,IN stjerner som vi ser, og som
menneskene har sett omtrent uforandret så lenge
menneskeslektens hisuorie kan følges uilibake, kan
likn"s med en sverm av gnister som farer opp fra
en fabrikkpipe for eJtter få sek-uneLer å være ~luk

nN aUe sammen. Hver av diss:e gnis,rer kan, sett
med en annen forestilling enn vår, være aN umå
telig størrels:e, tilsynelatende uibevegelige eller ba
re bevegende S'eg dager, måu.eder, år og årtus:ener,
med utS'i,klt ti,l å ville sluku.e helt om millioner av
år, og avstandene mellom dem utmåJleJs i miUoner
av mil. Den verden som vi iakttar gj:ennom våre
astronomi,ske kik erter kan ikke, med hensyn til
tidsvari'ghet, )ppta noen større del av evig1 eten,
dIer, ffie:d hensyn til rom, noen større del av uen
ddig:heten, enn de glliistene som farer opp aven
skct1stensp ipe.

En kommer ingen vei ved å Sløke å skjelne mel
lom uendelighet og endelighet, evighet og tid, ved
å betegne rom og tid som del av ».skapningen« og
til de b~kj,el1re ord om tus'en år og en dag å føye,
at for Gud er det !hvenken fortid, nåuid eller fram
ti,d. Vi 'blir ikk,e klokere ,om vi forsøker å tenke

oss at det som er utenfor verdens greusler, det er
Gud selv. Der-vred trekker vi en grense mellom den
uendelige Gud og den enddige verden som v,i ik
ke sdv kan faltte. Dette s:tr~der d",ssuten mot at
Gud hke så vel kan foresmille,s »iOJ];(}ver« i det u
endelig små som »utover« i det uendelig store.
Begge deler er hare menneskdig'e forestillinger.

Allikevel er det noe som bringer vår tanke til
å wimle - og gyse enda mer. Det er egendig dCJt
samme problem, men ta:tt på en annen måt,e: Sett
at intet var, iortet er, intet kan bli.

Nå er det noe - men hvordan? Kunne det ik
ke like så godt være intet? Intet - ikke engang
Gud?

Da føler en rett, at det er en allmektig Gud, li
kesom mer ufandig enn uendeligheten og evig
heten, lirkes;om mere utenfo'r all begripelse enn
grenser i rom og tid.

(På: manmkripuet står tilføyd K. og K. Har
mU'ligen,s værtt trykt i Kirike og Kultur. H. D.)

Lars A.Havstads M· efond
På siste fO'r;]Yunoostyremøte (.i november) fikk

styret en meget beha.gelig og s'tor o,verraskelse.
Som kjent har Henning Dahl i 05'10 i de si,ste
årene drevet et energisk og trofaJst arbeide for å
f.å oppretDet et fond Dil beste for døv ungdom som
ønsker .toorEJtisk utdannd'se. Initiativet til op'pr<'lt
telse av fondet 'ble i sin tid tatt av fru Tora Bang,
hr. Dahl og Axel FleiJs!cher.
Man har ønsket å kalle dette fonder

Lars A. Hav'stadsMinnefond
og i disse dager har hr. Da1l1 oversendt fo·rbunds
styret de midler s.om til dags daua er s,amlet inn,
nemlig det vakre beløp kr. 3.445,57. Dette er be
gynnelsen til et fond, som ikke skal kunne røres
før det har nådd kr. 20.000,- hvoretter rent·e
avkastningen skal kunne utdeles til ung,e døve.
Hr. Dahl har nå bedt lanclsforhundet om å over
ta alli~varet fo-r fondet, hv,ilket forbundsstyret
med glede vedtok å g~øre. Det skal søkes såkalt
kongelig konfirmasljon for fondet, og SJå får vi
da i framtiden søke å øke det på heste måte.

Foribundskassereren hlir fondets forretning9fø
rer, og alle in!1!betalinger skal skje til ham. For
bundsstyret vil stå bak arheidet med å øke f.ondet
men for <lJ det hele skal bli så effektivt S'om mulig
vil vi til enhver tid ha en spesiell person som skal
stå ansvarlig for å få arheidet til å gå bm. For
1954 vil Henning Dahl for{lstå dette arbeidet.

Forbundsstyre.t har sendt Dahl et varmt takke
brev, men vil ogS'å på denne plass få si Daihl en



hj.erte1ig takk for den inns'ats han har vist i den
ne saken. La 05>5 så samlet .gå inn for å øke fondet
jevnt og sikkert, slik at utdelingen kan komme
unge døve til gode om ikke altfor mange år.

En hendelse i Stavanger
For en deJ. år s,icien va·r jeg i Rogalands stør'ste

by, på gjennomreise. Jeg kjente ikke byen så godt,
da jeg sjdden hadde vært der før. Jeg hadde hel
ler ikke sebt Døves Hus der, og tenkte derfor den
ne gang å ta en tur og se på det, men tiden ble for

km·t.

Stavang·er ,er som kjent en gammel by, og der
jeg gi!k,k var det mange gamle hus å s,e på, typis
ke hus fra ået g,amle Snwang,er, preget av rraåi
sj'on. Jeg sJ,entreJt nedover ti,] kaien for 'å hente
k;ufferten min på opplbevaroings---konrorat. På kai
en var d·et maSise sj,auere, og det så ut til at de ven
tet på beskj,ed fra noen. Jeg ble stående der en
stund, og snart kom det en mann med en liste. 
Det slå ut 5lOm om han ropte opp navnene på sjau
erne. Jeg forsto at han må:tte være formann. Sjau
erne ble ddt i grupper og fikk beskjed om hva de
skulle gjøre. De fikk forskjellig lOSlSe- og lastear
beid på 'båtene som lå v,ed kaien. Jeg fulgte' godt
med og spekulerte på om j,eg kunne fors,tå hva de
f01"skje:l1ige arheidslag hkk i oppdrag å utføre. Et
lag på 5-7 mann fikk tydeligvis heskjed om å
bT'ing.e en hest som sto borte på kaien ombord i et
skip. Det var et stort skip, og da de hadde fått
hesten bort til landgangen, ville dell ikke lenger.
Landgang,en hellet sterkt oppover. Sjauerne bandt
et tau om hal~,en på hesten. Det liknet en laSiSlo,
syntes jeg. Hesten Slto med farbenene nederst på
landgangen og bakihenene på kaien. Sjauerne Sto

rundt hesten og klappet den og snakket til den.
Det så ut som om de var r,eeLde for at h-esten skul
le bli sint og sparke dem. De virket 1 emlig ner
vøs,e. En aN dem gikk s.å opp landgangen og tra 'k
i tauet. To andre slo armene om lårene på hesten,
antakelig for at d,en ikke skulle hnne på å sparike,
og resten av sjauerne skjøv på hesten bakfra. Men
hest,en st:JO $!Om spikret fast, enda mannen oppe på
skipet dro s.å hårdt i tauet at d t s,å ut som om den
skulle bli stryp-t.

Det haddesaml,et seg mange menn 'ker om
kr·in'''' for å se på d-erte inter-essan e sku spille. J~g

sto der midt i folkemassen. Hest n sto som fø og
så på sjauern hak seg. Jeg tenkt,e at hest,en måtte
være redc.l for ,å gå oppover landgangen fordi den
var så bratt og skrøpelig. - Sjauerne hegynte på

nytt å lclarptpe hæten, skyve og dra, men alt var til
ingen nytte. De klødd-e seg i hod-et.

Da kom j,eg til å tenke på at jeg s.elv som liten
hac1de vært bondegutt. Jeg visste jo hvordan bøn
d·ene behandler hestene. Disse sjauerne visste nok
ikike det. Jeg føhe d,et som om noen sa til meg at
jeg måtte gå fram og hjelpe til. men det var ikke
så le'Dt å 'bes,temme s-eg. TiJ slutt tok jeg l,ikevel
ITlJC't tJil meg og gikk alene fram fra fo,lkemassen.
Da jeg kom fram tJil 1a:ndg,an.gen, spekulef<te jeg
oyer om sjauerne y,iNe forstå meg hvis je.g bare
snakket. For sikkerhets skyld hrukte jeg derfor
noen håndihevCigeher også, mens jeg sa ,til mannen
som sto og dro i taue,t som hes'ten hadde rundt hal
s,en: »,pO'r'søk å ta i luggen på hestenl« Mannen så
forundret på meg, men heldigvis forSlO han hva
jeg mente. Han sJapp straks tauet Og grep hæten
l 1uggen. Og hest,en gikk opp landgangen og om
hard i skipet med en gang.

Straks etter fDdot jeg 'byen og reis,te nordover
og hj,em. Erik Eriksen.

Valg av alInanakk

I de siste årene eeter krigen synes den lille lom
mealmanakk «Syvende Sans» å være blitt popu-
lær. Den hlir nå som regd fowtmkk.et. Men den
ne almanakken ha'r lilte lesesto,ff, og den er U1fo'r
holdsmesl~ig dyr samm'enliknet med andre og
større almanakker. I Un.iversitetets almanakk og
prak:1Jisk lommealmanakk f'innes flere ~ider ak
tuelt 1esesto!f:f og taheller av vesentlig inlteresse
for oss. I dem kan en finne hl. a. solens og må
nens daglige 0'PP- og nedgangstiider , formør,ke1
sestider, og sammenlikne f. eks. folkemengden i
norske byer, fylker, r,iket og andr.e land, antall
ek!'eskaper, fødsler, døds.fall 'Og disse talls vari
ering gjennom en del årr·ekker, hiSltor:i'sk ov.ersikt
i 1960 m.m. O. H.

Sol-løse dager i Nord-Norge

Mange av deltaJkerne v,ed landsmøtet i Bodø
sist sommer, som kom fra Sør-Norge, fikk for
første gang oppleve midnatt :s'o1. Det 'ble en stor
opplevelse for dem å gå omkring i dagslys midt
på naUten. Ingen solnedgang! - If 1ge Universi
tetets almanakk side 21 er det i Bodø dagslys
døg et rundt fra 1. juni til 13. juli. Men i noen
eller flere ,kt:f av vintertiden s'avner folk i Nord
Norge helt d.ags,lys. Soleukommer ikke ol\[·er
synsranuen. l Bodø er solen borte mellom 15. og
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Bare et fjull - en frokost mellom to sove-perioder

Gan.der/ Newrfoundlan.d
Holdeplass for flyene over Nord-Atlanteren

(Forts. fra forrige nr.)
GaJnJd;er ble grwnnlaigt akkurat tidsnok til å

bli 'opp&lukt av den mi:litære hemmelighets
fu1'lihet. Rul'leoo..nen:e ble felf'dige aug.wst 1939,
og 3. september tok krig.en til. En natt samme
vinter startet 8 nye bomlbeHy for EJJ:lgland her
fra, og diss.e innledet d,en store luftbroen over
Atlanteren. Ingen vis,s:te den gang hvordan det
var å fllY over Nord-Atlanteæn om vinteren og
hva SIlags kuldefronter en ville komme ut for
sØr for GrØnland. En av de nevnte 8 maskiner
måtte snu og styrtet ned. Alle ombor:d. om'kom.
De andre lro:m over, etter dem fulgte dus,invis,
ltundll'eVDs, tuSenrvis. Flytralf'ikken ov'er Atlan
teren bLe ·en k:j empemessi,g flyskole. Ikke bare
britiske ·og kanadiske flyvere, men ogs.å mange
amerikan·ske strøm.met tLl denne 'berømmelige
tjeneste. Mang en bondegutt fant seg ·en dag
som of'fi&er i flyvåpnet.

Snart ,kom neste trinn. For å få større falft
i leveransene ti'! Sto'l'lbritamnia, !ble «ferjeÆly
verne» se,lv flØyet tilbake til Gander. Slik ble
også den vanskelig.e flukt vestarver en dag'lig
dags affære. Til sislt ~om også det amerikanske
luftvåpen med, og flyvende festninger og bom
befly flØY over i tus,envis. Folk i Gander snak
ker fremdeles om de tider da bombeflyene
startet hvert fj erde mi.nutt natten igj e:nlllom.
Det så Ult som en forbausenlde framsynthet av
britene 3Jt Gander ble f'erd'ig akkurat fø·r kri
g;en begynte. Visste White-haJll nØyaktig hva
SO!Ill skulle komme og når?

- Nei, sier H. A. L. Pattison, den trivelige

29. desember, i Tromsø mellom 26. novemher og
18. j'anuar og på SV'alha:rd Radiostasjon mellom
26. oktoher og 17. feJbruar. I denne tiden går
morgenlysningen str3!ks over til kveldsmørke 
uten at solen blir synlig over horisonten i sør 
ved middagstider. Men i mørketiden får fo,lk in
direkte sohkinn fra månen, som er oppe døgneIt
rundt inntil over en uke av hver vintermåned. 
For oss fra Sør-Norge ville eLet vel være vanske
lig å ho1de ult under den psykiske på.kjenning som
det stadige mørke på denne tiden er der nord.

O. H.
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fOl~henværellide RAF squadron leder, som nå er
Ganders ddrektør. - Vi var heldige som v3.lnlig.

Ham sku:He vite det. Han €Jr i,kke bare sj.eJen
men også den s,om har vært lengst i tj enesten
lYer, fra 1937, da de første ø,ksehugg gjenlØ,d i
skog,ene. Ja, han var der allerede da Gander
bare var en ide hos den britiske luftfartsmL
nist.e:r. Den gang var eiet flY'båtene som va,r fa
voritter på de lamg,e avstand'er og som handt
de.t britiske samvelde sammen. Det var ikke
fø,rst og fremst det at ,de kunne nØdla.nde med
noenl'UI1de sikkerhet på åpne havet. Luftruter
kan ikke oppre11tholdes hvis man hyppig skal
måtte regne med å foreta nØd,landinger. Det
var den ting a1; sjø,flY'ene selv «bar med seg si
ne IUJfthavner» s{)m gj.orde dem Så populære.
Over wlt kunne en finne sikre havner med nes
ten Ubegrensete ruMebaner. På d'enne 'fU tJen

·ov,er Nord-Atlallteren, den viktigste av dem al
le, var det imidlertid ikk>e så greit med sjØfly,
simpelthell1 f.m'di alle faT-vann run:dt N.ew
foundLand fryserr til hverenes,te vinter. - Det
ble dog like:v1e:l drevet en sJi,k sjØ'f,ly-rute, selv
om den bare ble opprett'holdt om sommeren,
Om vinteren s,ki:ftet den over tE den lange,
omstendre:lige rute fra Baltima.re, oiVIer Bermu
da og Azmene til Lissa:bOln. Den DJolidtige rute
lå der og formelig ropte etter landfly. Og mid1t
i tredveårene hac'LdJe britiske, amerikamske, tys
ke og franske konstruktø,rer store fiQ'emo,to,rs
fly på sine tegnebrett. Det ble britenes oppga
v'e .å bygge den uhyre viktig·e lufthavn på New
f'QluiI1.dlamd. PattisOn fikk i 1936 den ytterst
vans1kelige jolbb å finne d.et riktige sted midt i
tYkkeste skiogen. Han Slat,te Gamc'Ler på den 'en
este plass det kUlIlne være tale om, nemlig der
hvor den dir·ekte rute fra New York til Europa
krysser Newfoundlands jernbane. Denne jern
ban'ener kun en smalsporet affære, og den
ødelegger ikke den følelsen a:v å være dypt in
ne i skogene som en får i Gander. Men denne
joerrubanen har likevel spilt en do:m.inelJ.'iende

mlLe. - En kan alltid s'ette fingeren på kartet
og Si at der skaJ. det ligige en flyplruss. Men uten
at en kan f'å Skikkelig'e t.tlfØrsler lamgs jorden,
stå,r 'en der. Delt trengs et helt fullastet tog



med bensin ilwer ·eneste dag, og melr:e vil man
tr.enge i framtiden.
- Vil Gander ThO'ensinne bli O'verfLødig? spur
te vi.

- Kanskje, svart.e Pattison, men sannsyn
ligvis ikke. Selvsagt går flyene unæertiden for
bi Gander uteln å lande, drar nonstop til Euro_
pa, men det er mest .i vintersesongen når nyt
te-La.st ikkie meltLer seg. Da er de vestlige vinder
ov·er havet meget kraftige og s.kyv'er gOdt på.
Men seliV da er det godt å ha Gander å komme
tiLba.ke til dersom noe skuUe hende. F'lyene fra
Europa kan de~imot meg·et vanskelig unn-være
Qa;nder.
- Vil jetflyene kunne klar·e sleg u.ten Gander?

- Kanskj e - for øye'bUkket er rekk·evidden
hk:JIV'edproblemet for dem, men selvsagt kan

dette forib.old for:amdr€ seg. Jetflyenes teknis
ke mulig'heter kan muligens by På sto·re over
raskelser, me:n i alle tilfelle gjør det ingen for
skjell hvilke maskiner ·en tenker på; de med
stempeldrif,t, de med jetmotO'r, eller de tUribin
dreVil1!e. Det som teUer er drivstoffets vekt, dis
se 10 kg pr. 15 l. Inntil en finner et meglet let
tere stofJ, vil det ikke lØnne seg å fly for lange
tur·er. Drivstoffet vil alltid ta fO'r star plass til
fortrengsel for nyttelaste:n. Derfor trenger vi
Gand·er. Nei, jeg tror neppe sk{)g'en viI erobre
plassen her tiLbake, slutter PattisO'n og ser ut
ov:er sin asfaltØrken.

S,eLv de am.erikrunere som har s.iJtt arbeid her,
fiJnner ikke stedet så verst, selv om det er en
øy og der-es bUer må fØres fram med toget. Her
er et veisystem, men uten fO'rbindelse med ute
verdenen. De Sler at de lever p. å, ikke i Gan
der. De får «isolasj OIrlsttnegg». EHers går livet
heIlt normaJt, med. selska.per til alle tider. En
aftenkjole er et uunnl\TærLig pla.gg. Folk er mun
treog omgj<engelige, det er nemlig typisk så
danne flyselskapene tar i sin tj eneste. Alle har
vært over alt; Roma, Bombay og 'likn. steder,
og s·enere en bur ti.! Ri,o ·eller Sanzi:bar. Derter
meget 'fol'delaiktig å arbBj·doe her, meg,et .good
lønn og lite li bruke pengene til.

Gifte f.ol'k bor i trist utseende brakker som
en kommer til over åpne vanngrød'ter, men det
er en overraskelse å komme inn g se hv-or flot
te lei'lighetene er; baod, varmt VaJUl og , ek
trisk utstyr - staJl1darden er den samme som
i England, Jeien ogSå. Men det ,er ik~ meget :1
få kjØpt. - Enslige bol' å hot ileUer i losji
hus og spiser sta.tens mat. Maten er 'ensformig,
men livet er ikke kjedelig d·et er iJngen
mangel på ung·æom og Liv. Flyselskapene har

et system med avlØsning, slik ,at et manns·kap
,går fra borde her og et uthvilt går ·ombord.
Så er det alltid flyvertmner å f.inne, og «a;v
lØ·sningsromantikken» er ,et trekk i livet her.
J enten ~ommer fra Europa, og en får se,g en
prat med hemne på tredve minutter (er en så
heldig at tennpluggene må skiftes ut, k:a::n

owholdet strekke seg ut til 2 timer). 3 dager
SJener,e kommer hun inn ved daggry,dØdstrett.
Hun tar mm på ho,teU Jupiter med sin flytba-g.
Om ettermjddagen tar en henne med ut til
s·olJbad ved DØ 1dmanns'c1arrnmen (Dead Man's

P·OIrld). Om kVIeidem. finner hun frrum selskaps
kj alen og det blir danset i BOiAC's kJu.bb. Kl. 4
om morgoenen er hun i uniform i,gjen og flyr

videre.
Men enda farligere 'fOT ungkarene er jentene

fra d·e teste kn~1Jser på Newfoundland, de som
har arbeid her som s·ekretærer, reisle-ekspedi
tdser eller hl\Tis brØdre arbeid·er her. Del er
sjarmerende på en måte som er halvt ameTi
kans.k, ha:lvt europeis'k - de er ganske inJn·ta
g,ende. Mang en forherdet ungkar har falt f l'

dem og tatt dem til e~te.

Om an ikke blir betatt av 'kvilllYlene, vil
man bl det av Newfoundland. Det er meget
vakkert her, med milelange uts'ikter 0'\1021' bØl
gende blå,grØlllne skoger. Elvene gliltrer, laksen
spretter og ikke langt fra rulloetanen-c bygger
beveren sine demninger. Overt1od av elg og
hjort. Små sjØifly flyr leger, sykepleierskler og
politi dit hvor det måtte tren.gs. Djsse flyene
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1 og 2. Den ene er kjent for sitt ar;beid for dø
veidretJten. Den af1droe er »slkatt-mester« eller pen
g,einnsamler i en kjem organi,sasjon.

4. Tross «korpulese» er «hun» mer kjent ifor
sine bevegelser i vannet enn på land.
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Julen
Også i -år hM vårt hyg.gelige kvinnelige 'bek'jent

skap skaHet oss en jule-konkurranse, veldig mor
~ e.f den denne gang også, og vi tror s.å sikkert
at leserne vi,l kose seg godt. KonkurranSe\1 er vd
ikke så vanskelig for de som følger godt med i
bladet, men likevel iharhun som har lag,et konkur
ransen satt o.piP pr,emi:er, nemlig:

1. .premie: En ,troHsløyd-gjenstand.
2. premie: En trolhløyd-gjemtand.
3. premie: Et ,års abonnement på Tegn o.g Tale.
Løs.ninger .5lemde,s Tegn og Tales redaksjon, Møl-

lendaJsvei:en 1.7, Bergen, innen 10. januar. Det
gjdder altså å finne ut hvem bildme fore9tiHer,
rettere salgt hvem aJnsiktene tilhører.

5. Dri'Ver me.st med regnskaper, men har også
ellers ,g'jerne et or,d med i laget.



)ro 1953

3. Døv norsk dame som har vært leder for en
hørende speidertropp i sin hjembygd.

1 og 2 er

3 er

4 er

5 er

6 er

6. Er leder for ca. 50 hørende damer i en be
drift som leder tanken hen på Bjørnsons dikt »Vår
ære og v;lr marot, har hvite seil oss hrakt«.
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tar også andre pa;ssas}eær. På 10 minutter kan
en lamde på en innsjØ hivor ingen har fisk-::t på
10 år.

OgSå gj ennOm radioen kan en få fØling med
den noe eiendommelige natur. En sit-t·er og lyt
ter på det sedvanlige program. Da skilfter det
plutselig, og en blir hensatt til utkant,ene i det
ytterste no,rd i det radioen melder: «Til Frank
Young, Grey Riv'er, fra Lot' Cossal' Burgeo: Din
IDo-to,r her. Kom o:g hent den når det passer»
- Til folk i Mings bu,klt, fra pastor Whalen:
Vil være til stede nå sØ'ndag for gudstjeneste,
om været tiUater». - Til hr. stone, Henley
havn, fra Jealline: Har fått røntgen, føler meg
vel. Kommer med Kyle (lokalbåten).» - «Ro
bert Rose, Barracway b'i.l'kJt, fra Jonas Engram:
Vil helst ha sauene J.eventde». - Harley Spen
cer, Cul de Sac West, fra s-øster Durnford, Ren
00ntre West: Telegrafer straks Deres symp
tomer. Bestill fly for meg fra Cape.»

Gjennoma;lt dette hØr'es, med en times mel
lomrom eller så, brø,lelt fra et av de store fly
som letter fra GandeT med kurs for Europa.
Det er dette som gjør det level~ig her. Det loka
le midtpunkt er oceanflyvningen, og denne er
noe en må få interess,e for. Heer snakkes meget
om flyvning ~ den er i alles tamkeI'. Den unge
ma:nnen som er så kvikk og vital i selskapet,
vil neslte mOTgen me,d like stor kvikkhet passe
radaren og med rOlig stemme v-eilede en av de
svære Gonstel1ationerned gjennom et 100 m
tykt skylag tU landlingshanen. Og brigdespiI
leren vet at i detteøyebUkk er et fly på vei til
Azorene, gjennom all slags vær, etter en rute
som h8Jn har re,gnet ut. Han som står .1 elven
og kaster etter laJks, er met,eoro,log. Han tar en
ra,S'k t.itt på himmelen. Jo, været er akkurat
slik som han for 4 ,tim·er siden meldte at det
ville bli. Et dusin fly, som nå er IwmIDet langt
på v'ei hit, fikik hams me,1ding om at Gander
var klar. De vil finne at det stemmer.

Ikke en eneste av de passasjerler som flysel
skapene har fØrt over Nord-Atlanteren er blitt
så meget som vM på bena, enn si har mistet
livet på sjøen. Det er meget sikr-ere å fly over
Atlanteren om n8Jtten enn å gå over New Yorks
gat-er om dagen. Det er mange ledd som tiL
kommer æren for denne sikkerh,et, først og
fIiemst flyverne. Om du arbeidet i denne fly
tjenesten, vine diu også ha en del av ææno
Tenk deg et kd'empefly med 50 sj eler ombord
over Atlanterens lmlde Øde. Du viU':) føle det
Som om du ,ogSå var med og holdt dette flys
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Vet du det?
1. Hvem var Norske Dørves Landsforbunds

fønste formann?
2. Hvo'r ble stiftels{Jsmøtet holdt?
3. Hvi,l:ket år utkom Tegn og Tale første gang?
4. Hva er et aUldiomeuer?
5. Hvem samlet Norge til ett rike?
6. Hvor ligger han begravet?
7. Hvor mang-e fylker er Norge inndelt i?
8. Hvor mange retninger er det på et vanlig

kompas~?

9. Briller merkes med + dIer -:--. Hva betyr
det?

10. Hva betyr det nynorske ordet »soge«?

11. Hva kanes Soverig{ls stopting? Og Islands?

12. Hva kaH·es »kvinnens pryd«?

13. Og hva er »mannens prydl«?

14. Hvordan utltales ord med endehen »ment«,
som for eks. departeme:nt, temperament,
engasjement, arrangement osv.?

15. Hvordan utltales ord som arrangere, arran
gør? Enn journal, journalist?

Svar finnes på side 336

SAGT -

I valg mellomfa,1&ke venner og .åpne fiender,
har jeg alltid valgt det s.iste. Bjørnstjerne Bjørns'on

PEN PilKE AVSiLØRTE HAM

I Kansas City, USA, kunne man en dag se en
mann som gikk på gaten og tigget. På bry~tet

hadde han en plakat som fortalte at mannen var
både blind og døvstum. En rik herre, mr. Clarty,
fikk se ham, syntes synd på: ham .og ga ham en
større pengegaove. Da han derpå skulle gå sin vei,
la han merke 'Uilen ung, v::Lkker og lett påkledd
dame som kom bont til den stakkars mannen og
ga ham noen cenus, hvoretter hun gikk v'idere.
Den blind-døv'stumme mannen fUllgte henne med
øynene heilt til hunMe borue, samtidig som mr.
Clarty hørte ham mumle: «For en flott pike!» -.
T;igge1r;en var altså en bedrager, og mr. Chrty
meldte ham straks til poliuier. Nå sitter tiggeren
i fengsel og ergrer seg oever at det f'inJJjels pene pi
ker.

skj ebue i din hul!e hånd. Det er denne fornem
melsen som krydrer tilværelsen på Gander.

S. E. P. Taci Turnus.
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Oslo
Karen og Laur'itz Lore-nt:sen
Jenny og Olaf Skoglund

AsJ'aJl1Jg og Ragnar Fa1.~s:ke

Ru: h og Håkon Karhen
Sigrid og il Vikene
Lo·uisle olg Herman A. JanJ~en
JeannJe og Einar Mehlum

Vel"la og Jens Jacoibse:n
Edd og Le-i,f Johmen

Wenche og Einar Jakoibsen
Emihe og GUSibaN Henl1ibem.
Gudmn og Kri:>r:ian Rød
Ad og P.eder Ei'dem
Bjørg og SVBIl Braathen
Synnøve og Sverre Lindquist
Rutlh og Reidar hersen
Helga og Ole Rog.stad
Randi og Aage Pedersen
Elisaheth og Gunnar Løvskeid
EJla og Helge Matlti.nsen
Betzy og Kå,re Arnesen

Ma'rit og Per Medie
Lim og Reidar Femris
Karm og Sigvart Vold
ALfihiH og Jan Stenklopp
Aase og Alf Ol~BIl

Marit og Thoralf Strømme
Ole Dalen og frue
Kristlian Aamold og frue

Jakob Maureniusoon og hue
Johan Solibø og frue
Henry Olsen o,g frue
OJ·e Sundet og f roe
RagnvaUd Nord~een og frue
Hans Ulwedt og frue
Julius Ekstrand og frue
AI,f Mdgaa,rci

R~u~ BjeMand

FRA:

Anna Ohen
Dagny Bjdland
Ha~dis B;i'rkenes

Astr'id Jemen
Borghild Rognes
Helene Trå,slelh

B,irgit Tråseth

Astrid StaJbeIl
Margit Hansen
N dly Borgers1e.l1

Else Grind:haug
Helene Landen
Ma,rie Syver,tren

Hildur BræI1Jdiholen
Thm Solberg
RonaJ.d Landiberg
Erik Am:lre'SJen
Harry Erikslen
Olav V.ik
Ingvald Tro:n:d.sien
B·emt K jøUdherg
Agat Ellingsgård

Finn Gjøen
Olav Kristensen
HaJIgerd Wrold.sen
BIlen Wroldsen

Borghild Mar'tins.en
Ole ReinOOlO
En riktig glad jul og et framgangsrikt godt

nytt år ønskes alle medlemmer og venner, med
:hjertelig ta.kk for det foorJøpne år. Hils.en fra De
Døv,e;s Forening, OsJo. Styret.

Alf Melgaard.
Rasmus Bje:1laI1Jd.
Ragnva.ld Hammer.
M.ari And,ersen

A.sta Dalen
Olga HeLtLTiiohSle't1

Ola Moon
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En god jul og godt nyttår øn~kes alle medlem
mer og forhindeher, med takk for det gamle år.

Oslo Døv·eJS Srportsklwbb

God jul! Goditnyttår, med takk for det gamle!
- ønSlke>s ;w

Oslo Døv'es Kvinneforening.

God jul! Godt nytt år 1954! - ønske..> av
Oslo Døves Bridgeklubb.

Oslo Døves Skytterlag ønsker siine medlemmer

og venner ·en god jul og et godt nytt åL

En god jul og et godt nytt filmår!
Oslo Døves Filmklubb.

En riktig gød jul og godt nyttår!
Oslo Døves Sjakklubb.

Norges Døves Idrettsforbund sender de heste
jule- og nyttå.t"søn~ker til aUe idrettsvenner o'ver
hele landet, og håJper interes.s·en for idrett,en vil

vokse.
And·ers HaukedaJlen, formann
Harry L3Juden, S>e>kretær
Ole Rei-nemo, kasserer

Takk for det gamle år 1953 og gC'dt nytt år

1954. Hilsen ha
Ma,rie og O. Svanes.

Motta vå're hjertd1igste hi,lsener med ønske om
·en gleddoig jul og godt nyttår.

Ester Lillemo - Ingrid Holmen.
Magnhild Pedersen - Martha Hillesland.
Jonny Pedersen - Solveig Woldseth
Sina Sveen - Elisabeth Martinsen.
SO'lveig Justad.
(Fr-eL.ges.armeens dørveQHi.serer).

Bergen

Rikka o~ S'iv·ert Samuehen
Ingeiho'rg og Sjur Harddaud
Emilie og Arne Ivers-en
Oline og Ole Fristad
Borghild eg Per Sikko
Margit og Harald Harrveit
Made! og Kri'stian Iversen
Gudrun og Olaf Ol,sen
Liv og EiM Ohna
Iris og Artlhur J allSien
Edith og Kjdl Hå1and
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Rakel og Johannes Samudsen
Marta og Thorbjørn Sander
Annlaug Kvanne og Einar Koppen

Sv·er're Bjørø
Kl.ara Mjelde
Nil.s Bjørø
As,tr,id Telnes

J. H'Oviland
Kri,sten Grepstad
Laura Hage'n
A,str>id Sjufls.ecihe'l'
Lars Johanne;sis,en

N ol'vald Eikenes
Ansigar Br,eireig

WC\Jldemar Dahle
Bjarne Jetmundsen
Helg,e Kjølleibe'rg
Edmund Kristiansen
Ola Svare
Per HauHi·en
Jan johaul5iCn
Krist'ian Hagen

Bjarne Jensen
GU!lvald Baade
Sigurd Hal1deland
Erna Kri-stians,en

Harry Stene
Anf'red SU'nnar\"i,k
Kari Rendedæl
Kj,el:1aug Rønnestad
Leif Henriksien
Leif Skjeie
Anne Grimstad
Gudmund Hukseth
Klaus RasmUSiSCill
P,etter Rønnes:tad

Ingeborg Skare
Kad-Gunnar Bjørns-en
HaM Lie

John Wi'eJSener
Mar'ta Refsdal
Molly ThaUile

Walther Reite
Aslaug Lyngsnes
Marta Teige
Erling Eriksien
Kar.i T jønneland
Johannes Samuelsen

Bergens Døveforening

ønsker aUe sine v,enmer en god jul og et godt nytt-

år. Styret.



Døves Idrettsklubb, Bergen,
sender alle idrettskamerater de beste jule- og nyttårs
ønsker.

Døves Sjakklubb, Bergen,
ønsker a.1.1e sjakkti1hcngere mange hyggd'ge StlJn

der ved sja.kkbrettet i det nye år, og takker for

al i det gamle.

BERGEN Off. SKOLE POR DØVE. ønsker
aJJe ~inc døve vcnneren riktig god jul og et godt

nytt år.
Astri O<T Toralf Eng
0iv ind Kristensen
Nils GjerstaJ

lllar meland
B'rger BreiteiO'
Sverre Samuels.en
G. Meiddl-'Bi:rge
Maggy Sanda -,er
A~trid Hernes
Borghild Storesund
,<.risti Algrøy

Jofrid Sunnarvik
Anne Grimstad

Trondheim

Døve i Trond:heim sIe-nder aHe sine v C1lJIlJC1r og
kjente sline hilll';,ene:r med de heste jul.e- og ny,vt
ånsØl1JSk~r .

KirSitem og Har'aUd S'tØr.kensCTI.
ChriSlt,ine og OJe Fagerhaug.
Anna og Lunde Johansen.
Ester og hrild MolS1,et.
Ester og Totl';wi:n S'imon;sen.

H3irri,ct Dg Otuar Marthillls,en.

Hanna og Trygve EliasiS;en.
Aud og Kristen Morren'Sen.
Reidun og Trygve Veddeng.

Belette og Hal fdan Westavik.
Kri ine 0" Aksd Bo au.
EloiJa og løse! Ankile.

Else og Kad Lundem-o.
Torhild og Rolf Uheth..

Gunhild e,g d' H.mse
Tnga O' K O e Kristia.fhsoCI1.

Paula g Egi.l St'røm.
Ruth og Hclmer Moe.
rnga g Fredrik Henriksen.
K..itlty og ih Sookke.
Kristine og r åre Næss.
Lilly o.g Bill,ar Jels:sen.

Ny,fr,id Gnims,tad.
Jørgen EinerrnO'.

Marie Grymes.
Halovor Grdwgre,f,f.

Arnodd Rønning.
Ingva,ld RC1lldestveit.
Kristian Sliper.
Jo,hanes FUg'lstad.
Ul-rikke Stem.en.
Elfrid Træe.
Kristine Mar t1J imen.
emma lenriksen.

Olis-e jøre5ta...1.
Seriann,e l jøren.
Lise SøI"forsli.

Mathilde Magnussen.

Jorun Strøm.
Ped0r FL1.g1 111.

Jenny Hår;s'tad.
BorghiJd e'gdahl.
Sigurd 0rsn,es.

Bjørn øye.
hrar KjØisues.

Peter Hagen.

jorulf Hjulstatl.

Olaf StabClrg.
Thea Botten.

AH A.l.mås.
John S. AUine.
Audun Kcrokmo.

Jetite Svendl5en.

Vi ønsker alle god jul og godt nyttår.
Hihen De Døves Forening,

Trondheim.

Vi ønsker sja;kk-,v<Jniler god jltl og godt nytt-
år. De D'øves Sjakklubb, Trondheim.

Stavanger

As rid og Harry Rasmussen

()hc~o og Olav Jacob< il

Beathe og Magnus Teigen
Lilly eg Håkan Hoff
Jakobine eg Hans .l. ilsen
Kris iane og Tc..rjus Ropeid
Mari,e og Karsten Samuelscn

Ann argrethe og Gahr'iel :R afoisls

Martha og jarne Eriksen

Gyda Swimtø og Re1dar lemo
Ka'ri Os og ,ars{en Holmen
Kari Øs;telbø
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Inger Johanne Olsen
Manin Holmen

Egil B'reih.nci
Trygve Br.ei.l.and
Ingrid Aske
Berit Eide Johans,en

Eva Sevends:en

Randi Haugen

Gu.ri·d Handegard
Anne Lise MikJkel&en
Sal.v·eig Mar~e Vik
Oliv Berget

Kurt Aane~tad

Sigliid Halland

Inge;b~ør'g K'leivmd
Bjørg Standal

}orunn Tordhol

Anne Marie SjØiVoll
Jonas Nygård
Kri\Stian H-e:t'1and
Guruh.il,d Svendsen

Arnulf PedenS'en
R!agna Alm<aas

Anna Eriksen
Hal,d.js Alhr.iglJsen

Bjørg Saheiene

Troline Fredrvik

Endre Grytnes

Johan Pa:U1IS1en
&9triid Bra.oland

Eclvarda Totlså,
Jørgen Kloevn:ing

Drammen

De 'beste øn9ker fO'r julen og det nye Jr:
Ma:r-gi-t og Finn JohanlS'en

GUl1Jvor og Gunnar Ja.k.obsen

HeIene og RoH Ha.nsen
Arnhild og Sverre KIl()mmetJsen
Ingrid og Nils Frydenlund

Ragnar Wol1

Re'idar Jeusen
Arne H,olmgr,en
Sverre j.o'hans.en
AntiOn Han&en

Hans Swkke

Kai RasmuSiS.eJl
Anna NYQr.k

Inger-LiSJe HerLofsen

Birgit K~J.lev,ig

Harriet Kri,S'tiansen
Ov,iidi,a Sviggum
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Hamar og omegn

Ham,u og Omegn Døveforenings medlemmer

øn.sker venner og bekjente en god jul og et godt

nyttår.

K!la,ra og Johalfl M. Dahl.

Marie og Ma·rt>in Jensen.

Moa-rgit og Einar MarD.insen.

Astrid og OlaJ Marnin'Sen.

Karen og Edvard Bækkelund.

Alis.e ·eg Gunn-ar Gl~staYlS'eln.

Si9Sd og Kr.i.&r:i~n GiHe:bo.

Rut!h og Gunnar BjørkJund.

Jo-rund eg Ole Bleken.
Arne Ols.en.
Seven Te'rg·ersen.
Thode-i'f ÅS>e'll.

Ragnvald Hangenholen
GUJ1lvl()-r Ruud.
Kir·sten Brændholen.

Birger Munch.

Per Byvo.rd.

O'Slv,a;l.d OLten.
Dina Ma:rgr.erihe Lien.

Ragnvald Kr'ilSt:o.f.fet"s.elll.
Ingeborg Gundersen.
Ruth Amu-n<1s,e·n.
Ingebjørg Kjøsnes
Mette HOifSJtad.

Lilly SevcfJin&en.
GunfVlaLd Ma·rtinu&5eu1.
Ragll!hi'ld Læg·reid.
Magnhi,ld ,Kr.i>Sltiansen.
Hi,lde Ga.råJs.
KJla'r'a BUy Olosen.

FarlJny Johanæn.
Erhng Skri:den.

Østfold

Østfold Døveforening

ønsker aUe Jæere en god jul og et godt nyttår.
Gerd og Odd Lohrmann.
Elin D.g Wilher<t Mar't1l1'scn.
Ragnhild og Ed-ing l'eDte'rsen.
SvaJ11Jhi,kl og YngiVaT W. Andresen.

Agot og Reidar Hansel!.

Signy og Hans Bjønkå.

Margit og Konrad Kristiansen.

Aslaug og Ka.rl Hal·vorsen-Foss.

Kristine Ol\Sefi.

MagnhiLd Ma'rtins(;,n.
Ragna Bergstrø'm-iH~en.

Da.gma,r Andersen.



Sof,ie Ka'rhen.
ASltrid Laur'itsen.
Karoline Eng~hre'ts,en.

A:lJse Johan.se:n.
Kirs:ten Ove:sen.

A~ta Strøm.
Elise WaHe.
EIs·e Holøs.

Moss

God jul og et godt nytt år ønskes alle venner
og bekjente.

Karoline Engebretsen
Elise Valle
Aase Johansen
Ingeborg Ovesen
Kirsten Ovesen
Astrid Lauritsen
Sofie Karlsen

Vestfold

Vestfold Døveforening
ønsker al·le sine medl.emmer og venner, og a,lle

dørvdore-ninger, en god jul og et godt nyttår.

Vestfold Døves Sjakklubb
sender de beste julelhi:l.S'ener til a.lle sjakk-kamera
ter orveT hcle lande.t, og håper på et godt nytt år

for sja,kiken.

Ingeborg og Ole Dahl ønsker alle døve venner

en god jul og et gød't nytt år.

Sandefjord og omegn

De b~ste ønsker for julen og d~t nye året, fra
døve i SancLe:fjond og omegn.

Arne P.eteriSlon og f,rue.
Rudollf Lars,en og frue.
Peder Marthi:ns,en og f.rue.
ArtJhur Irv,ersen og frue.

Goorg Jørgrnsen og frue.
JOIhan JørgeI1JS;en og frue.

John Hofmft.

Skien-Telemark Døveforening

s,ender en hilsen tiol aj,l,e dø·ve og hørende venner og

bekjente, med ønske omen gud ju.l og et riktig
godt nyttår.

H. Weul.es'ell og hue
T. T e:Hefs,en og frue

H. Larsen og frue
Ern.slt Dahl og frue
H. Smukkestad og fTue
A. EriikiSe'il og frue
Olav Haug og frue
K. ThoviSen og frue
Ame Karlsen og fme

ø. Ol"ding

K. S.bfjdd
Fru Heiloga Skiifjeld
R. Cl asJSien

T. Hansen

Aust-Agder

Aust-Agder Kr. Døveforening ønsker aUe døve

ven:ner en god jUil o.g et gtYdt nyttår.

Ålesund

Vi sende,r a.l1~ dme en hj.erte,E.g hil&en med Øn-

SKe om en gll5ddi:g jul og et velsignet nytt år.

Tc-rbjørg La'flsen.
lnga Garnes..

Ma·rgi>t StrømlSlh~im.

Jeanne Nygå'rd.
Anna FjæresltJad.
Ole Sol-sl,etten mHwe.
HeTit Gflimstad.
Bjame Gt"fln:sJba-d.
binar Dj'Up'v~k.

Arthur Toynes.
Magne Lid.
Ge:Ma,rd Gaksøyr.
] arJe $!oanda:l.

Inn herred

Go-d jul og et godt ny-ot åT ønskes aJ1le medlem
mer og venner med ta:kk for d{'Jt gamle år.

l nnherads Døveforening.

En go-d og hyggelig jul, og et hedre nyttår,
0n.ske!S aUe døve venner av:

Anvid Røsrw.
Obf Staberg.
Johan Egon PetJters-en.

Bodø

T,cl hørende og døve venner sender vii våre be'S
t·e ønsker cm e.n god jul og et godt nyttår.

Henny og Andrflas Einarsen, Bodø.
Hanna 'og Ludvik Nilsen, Bodø.
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ØSTFOLD DØVEFORENING

avholder sin

Jeg ønsker aUe les.ere en velsignet julehøy't1id
og et godt nyttår. Edel Melum.

Jule/est
på Cafe Fønix, selskapslokalet, lørdag aften

23. januar 1954.

JEAN GIFTER SEG

Dagspressen melder at Jean Maley gifter seg i
disse dager med den døve engelskmann John Cope.
- Au, der brast håpet!

~ Personalia ~
l!!,",,"!!!",,"!=!,",,"!!,",,"!~!,",,"!!,",,"!!,",,"!=U~l!!iO:tlJ=l=!J

Vet du det7 Svar på spørsmålene side 330

1. Døvelær,er Johannels Berge, Trondheim.
2. I Trondheim.
3. I 1920.
4. Apparat til måling av hørselen.

5. Harald Hårfagre.

6. I Haraldshaugen utenfor Haugesund.
7.20.

8. 16 (nord,11'ord-uDrdøst, nordøst, øst-nordøst,
øst, øst-Isørøslt, sørøst, sør-sørøs.t, sør, sør

sørov·es:t, sørv·est, vest-sørvest, ve,st, vest
nordvest, nord-vest, nord-nordvest).

9. BriHer merket + er for langJsynte, og er
for nærsynte.

10. Hi,s,tlO'rie.

11. I Sver:ig.e heter stiOt'tinget riksdag, på l.siland
allting,.

12. Håret.

13. Skjegget.

14. »ment« uDtale's »mang«, som departe,mang,

'lJe'lllperaJmang, engasj.emang, arransJemang
osv.

16. Arra.nsjere, arransjør. Sjurnal, sjurnalist.

Anne-Lise og Einar Johannesen i Stavanger
fikk 1JV'iHiIT1Jgelf, to pike'r 18. novemher.

FØDT
J!Oruun og Sver,re KJoppen flikk en sønn 19.

o:kmher.

BEKJENTSiKAP

Hallo! nomke piker! Glad, ung døv s.venske
ønsker å brevveksle med grei og hyggelig pike

JUBILANTER

Døv,eforenilligen for Fr·edericia og Omegn, Dan
mark, 50 års juibileum 25. oktober.

Randens Døveforening, Danmark, 50 års juhi

l·eum 20. novbr.
Pastor Poul Hansen, Danmark, 26 års jubileum

s·om døveprest.

ønskes venner og kjen
Albert E oland,

Gamleihj,emmet, B-o:clø.

God jul og godt ny,ttår
te.

Vi øill~ker alle vår·e døve og hørende venner en

riktig god Jul og et godt nyttår.
Eba og Thorolf Thomassen,
Aslaug Bonen.

Kjære venner!
Vi v,il gjerne gjennom vårt kjære Tegn og Tale

f,å tilønske aUe dere g<lJffile og ung·e døve venner
en veUsiignet julefest og et g:oclt år i hjerter og
hjem. Hjerteligst hilsen

Thyra og John Hannemyr

Till våre døv·e venner.
Gledelig jul. Godt nyttå'r 1954. Takk for der

gamle år. Lars og Alette Kvamsøy.
0yst,ese.

God jul og goæt nyottå'f ønskes alle døv,e fra
Ingebjørg og Solveig Vik, Jondal.

Helga, Einar og lille Tor Jakobsen.

En O'od J' ul 00' et l?:IOdt nytt år ønsker jeg alleb b b

le,sene av Tegn og TaLe.
Kjell Hagerup-Solberg, Lier.

Gledelig jul og godt nyt1tå.r øns'kes aHe døve
venner. HiIs:en f r,a

Ruth o'g Ra:smus Rauset.

God jul og godt nytt 'år, ønskes <lJl1e døve og

bek}ente.

Tegn og Tale's lesere, og døve venner i Norge øn
skes et virkelig godt nyttår, med håpet om fortsatt
framgang i strepenen etter bedre kår.

Også takk til alle de døve som jeg har truffet og
hatt det så fornøyelig med under mitt opphold i
Norge. Børge J. Olesen.
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i aLderen 18-25 år fra Norge. Svar s-endes t'i,l
«Med. Stud.», Tegn og Tale's redaksjon, Møllen
dahvn. 17, B·ergen. .- :- Sjakk-spalten

BORGERMESTERlEN I SAO PAULO har i et
brev foreslått Nobdkomiteen i Oslo at den dørve
og blinde amerikanske kvinnen Helen Keller skal
tilddes neste års NobeJlpris. Hun har vunnet mil
li,oners takknemligihet og hennes navn er et inter
nasjonalt symbol på brorskap og fred, heter deor
i br,evet.

(For noen år sidoen, på sdv'e'sre juleaften, rømte
den 5 'år gaml,e Tuna Kristoffers·en rra barn,e
hjemmet i en Ølsiula:l1Jdsrbygd og bega seg på vand
ring ut i snøen og kulden for å finne mamma. 
Men moren var død og borte, og Tulla sovnet ved
veikanten og frøs i hjel. Nedenstående dikt er
skrerv,et aven slOm il~ke viss'te om denne hendels,en,
men når en har lest det må en nok si at det har
foribløHende mange hkhetspunkter.)

Lille Tulla kommer gående på veien,
det er juleaften, snøen drysser ned.
Fra den lille, hVlite kirken oppi heien
høres klangen .ifra kirkeklokkene.
Hele bygden er så høytidsfull og stille,
selv naturen v'irker frydefull og tyst
men det ,eneste av trøst Jar lille Tulla
er å klemme Dukkelise til sitt bryst.

Snart vil julenatten senke seg så rolig
over hver en plass og krok i bygden n'ed,
da blir juletreet tendt i hv'er en bolig
og så synges alle julesangene.
Men på veikanten i snøen sitter Tulla
med sin kjære Dukkelise på sin arm.
Hennes øyne ser mot himlen opp til mamma.
Snøen virker som en dyne god og varm.

Og så legger lille Tulla seg og sover
med et smit om munn og du!e,~en på sin arm,
og så føres hun på e::llevinger uver
til sin. m,.mma Jom tar henne til sin barm.
Men på himmelhvelvet lømer det en stjerne
rom forsvinner mot den kalde, mør/ee jo'rd.
Den skal kanskje ned til bygden og fortelle
at nå'er Tulla i himlen hos sin mor.

Åge Syv'erstad,

TORE SKJØRESTAD

har i høs:t delt:att i Haugesunds Sjakklubbs kJas
seturnering. Kluibhen ble stift-et 14. felhruar i år,
og nå har den ca. 60 medlemmer. (Det er alts:å
ikke dørv,e_sj,akk:l.ubben.) Intcre9sen fo'r sjakk er
s'ter i Haug,esund. I klaJslseturneI'ingelU dd'uok
Skjørestad i klasse Il, som var delt i 2 grupper.
Han rykker sikkert opp i kl<lJsse I ha neste år 
«og så kommer jeg kanskje opp i me!s,terkJaslsen

når jeg blir 70 år» - skriver Skjørestad til oss.

STOR BERGENS-SEIER

Den ådige bykamp i sjakk mellom døvesjakk
klubihene i Stavanger og Bergen fant sted i Ber
gen 28. ThOvember. Stavanger kom med et noe r,e
servepreget Jag. De manglet sin b~ste spilJer de
siste årene, Einar Johannesen, og Johan Paulsen.
Bergens-erne sti,l,te der:imot med alle tiders jevn
este Jag, slikkert det heste 5-mannslag klublben
noen gang har stilt opp. De 5 s:pillerne er så jevne
at det er vanskelig 'å si at det a:bwlutt er noen
forskjell meHom dem - og likevel ble nylig fa
voriuten til klubhmes:terrSkapet slått av 6.-man
nen, som altså nå var reserve.

Bergenserne s'bilte altså opp som stor-favorit
te'r. Etter en kort tid var d-et klaN for 1-0 le
delse til Bergen. De/butanten Leif S'kjeie ved 5.
bord slatte i gang et storm-angrep som hurtig
knuste 'ane forsøk på motstand. Ved 2., 3. og 4.
bord ble det likeledes sikre Bergens-seire, mens
Ohna ved 1. bord hadd,e en meget hard motstan
der i Bjørn Kommedal. Det så lenge ut til at det
te parti skulle ende med remis, men Ohna fikk et
overtak på en bonde, og dette ble til sist avgjør
ende. Stavanger hadde dermed få:tt sitt største
tap til dags cla00 , men det er jo slett ikke s,ikkert
at resultatet ville blitt det samme dersom stavan
gerne hadde stilt med fullt lag. Med denne lags
s,eiren 'ere:lbret Bergen vandrepokalen ril odel og
eie. Som ljent tok Stavanger den før te vandre
pokalen etter meget jevn innsats av de to lag-ene.
Denne andre p ,kakIl har dGril!lot Stavanger ik
ke [ått ncm aksje i, da Berg·en har 'vunnet de 3
siste årene på rad.

Etter kampen v,ar det fest i døveforeningens
lckaler, og festen hle riktig vellykket. Den var
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en del morsommere enn vanlig. - Resultat,e·t av

lagkampen:
Stavanger: Bergen:

Bjørn Kommedal O - Eilif Ohna 1.

Knut Høgseuh O - R,asmm Rauset 1
Kurt AaneJst;a.J O -- Ola Svare 1.
Egil Breiland O - Thorbj. Sander 1.

Ingvald Sinn-es O - Leif Skjeie 1.

HENiDiELSiE I AiFlRliKA

I 2 år har en døv pike levd i V.eSlt-,A'frikas jun
gel alene. Hun forsvant for to år s,iden, 7 år gam
mBI, da hun skulle hente vann tiI familien, og aUe
trodde hun var blitt drept eg spi'st av ville dyr.
- Nå er hun funnet av noen innfødte jegere.
Da de fanJt henne, satt hun naken i en liten hytte
c'g Splste frukt og bær. Hun var helt fr,i.s,k og

sunn.

NEGER-iLAN[)SM0TiE I USA

De døve negre i USA har avholdt si,tt lands
møte. Ved forhandLingene møtte 80 representan
ter. Btterpå var der dans og skjønnhetskonkur
ranse. 30 døve negerpiker &jempet om ti,telen som
den vakres'te. Den verderusJberømt,e dørve baher

Gene Hairston var dommer.

.....roJV'\I\.f\I\lV\I\J"I\.""oJV~f\I\l\I'l'J\I\IV\IV\I\l\I'I\I'l\I'I'J)

~ ':Døveo 9clrettove,.cle~ ~
~~~~

Fra forbundet (N_D_I.)

FilmeiIl fra I.l. Internasjonale Vinterleker for
Døv,e har nå vært framvi·st i Stavanger, Bergen og
Trondheim. Frammøtet har vært middels.

I Oslo, hvor idrettsforibundet arrangerte "film
kvelde.n«, var frammøtet o.gså bare middels. Dette
skYlldws antakelig ,en viss møte- og fest-tretthet.
Alliik,evd Me ov,enskuddet nær 200 kr. A. Bergene
og Asola sjokoladefaibrikker hadde spaJl1dert :ge
vinster til af.tent'rerkning, eg to skues.pilleæ fra
Folkete'atetet, Jack Fjddstad og Willie Hoel, un
derholdt medet par stum-sketsjer (som de fram
førte uten at de &kulle ha noen godtgjørdse for
det). Et velly:kket arrang.ement sem bør gjentas.

Overskuddet fra .filmframvi~ningen i Trond
heim ble på h. 4'5,-. Filmen skal n;å sendes til
våre naboland.

I Tegn og Tale nr. 16 hadde forbundet en no
tis angåEmde konkurranse om utkast til diplom for
uoHisielle Døvemesterskap. Inntil en uke før fris
tens utløp var det ikke innkommet et eneste ut-
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kas't. Fristen var som kj,ent 1. des.emiber. Er det så
dådig med tegnere blamt de døve,eller ville alle
vente til siste øy.ebolikk? Sekt.

Siste fra f rbundet

Det belgiske døveidrettsforbund har meddelt
Norges Døves Idrettsforbund at organisasjonsko
miteen for 7. verdensidrettsstevne for døve har
besluttet å tildele:

1. Helseministeriets medalje til Bergit Rafoss,
som 2 ganger på rad er blitt verdensmester i
høydesprang og kulestøt.

2. Diplom fra byen Bryssel til Norges Døves
Idrettsforbund.

Det belgiske forbund foreslår at disse ting blir
overrakt ved skilekene for døve i Tyskland (Ober
ammergau) februar 1955, slik at man slipper bryet
med toll og postvesen, samtidig som overrekkelsen
vil bli så høytidelig som den bør være.

Norges Døves Idrettsforbund har tidligere mot
tatt en medalje for deltakelsen i Bryssel. Videre
er forbundet blitt lovet en medalje for godt arran
gement av vinterlekene.

Det er vel slikt som kalles medaljedryss.
Dette med overleveringen i Oberammergau gleder

oss kanskje mest, fordi vår skitropp som reiser
dit ned ikke behøver å engste seg for å komme
tomhendt hjem igjen!

(Vår kjære Bergit har nå bare ett å gjøre: kjøpe
seg slalåmski og legge seg i trening. Hun kan ikke
for skams skyld reise til Oberammergau med pigg
sko, bare for å hente sin medalje.)

N. D. r.

TRONIDiHiE.IM -

De Døves Idretl:J~ag feiret 45 :års juhileum 1ør
deug 28. november. Samme tid ble bacls<tutm :på
hytta innviet. - Vi v-et ikk,e riktig ihv-ordan dette
foregikk. Kanskje alLe festddta1kerne i tur og or
d-en f~kk et badstuhad - i så f aH må en kunne si
at det gikk heot for seg på festen.

Års:rnøiet i Døves Idrettsklubb
Helge KjøUeberg gjenvalgt_

DØIV,es IdrettJSikluhb a,vholdt sitt år.9møte lør
dag 14. l1iO'Vember. Frammøtet var godt, og mø
tet ble 'åpnet bare 5 min. over tiden. Dette er vel
det møtet hlam dørve i Norge som er begym mes·t
presis etter krigen.

Å'1"'sb.eretninger og regnskaper viste at klubben
hadde hatt et jevnt godt år. Det er ikke uten
grunn at hergen~,erne mener at denne klubben for



tiden er den eneste i Norge hvor akti,viteten er
tilfredsstillende. Det er med stor optimisme klub
ben ser framtiden i møte.

De:t som rok det meste av kvelden, var for
s'laget nil nye klubbLc)Ver. Forshget var Min ut
anbeidet av EiJ'ilf Ohna, etter at klubben ha,dde
mottart beS'kjed fra Norg'Ds Idreu~for:bund om at
flere av paragraJene i de gamle lover måtte for
andres i overenJsstemmdse med lo'vn-:wm·en. For

slag.et var d,eretter bli·t't behanclle-r på me,dlems
møte, så det nå nærmest bare sto igjen å god
kjenne den endeI.ige utformingen. Det tok jo li
keve1rid, ettersom klubbens nye lover blir om
trent dobb-elt så lang,e s:;m de gamle. M;:n ende

lig var det over, lovene godkjent og trådt i kraft.

Valget brakte en del forandr'inger, men det he
le g,ikJk forho1d:S'vis, hurtig og smerte:ff'itt unna.

Sem 1eder av va.I.get er det en fornøyelse for un
dertegnete å kunne si· a.t medlemmene var Slå lys
våkne under valget som om de nettopp skulle

ha tatt en il$·ka,ld dtllsj.
Resul:tatett av valget. H ort.!edstyret: Helge Kjøl

I.eherg, form., Kjell Håhntci, nestJform. - Kar-!
Gunnar BjøwS'en, s.ekr. - Ole Fri9tad, kaSlSerer
- Iril$ Jan'Sen, styremed:lem. Varamenn: Thor
bjørn Sander og Ofa Svare. - Revisorer: Ola
Svare og Nih GjefiStaid. Oppmenn: Fri,idrett: Nils

Bjørø, Ski,: Ola Svare, ftOtiball: Kjell HåIand. Da
meavdelingen: Annlaug Kvarme, Skoleidrett:
Nils Bjørø. Repr. til N.D.l.: Bili1f Ohna. Hytte
rU: John WieJSener, Bjarne Jensen og Ola S;v,are.

Festkomite: Klara Mjdde ~g Astrid 'TeInes, som
får fullmakt nil å skaffe s,eg herrer etter egen
smak. Valgkomilte: ASitrid Tdnes{?), Eilif Ohna
og Th. Sand,er. Referent til Tegn og Tale: Th.

Sander.
Etter en kaJifeipau&e ble der diskutert bl.a. et

for&1ag fra Stavanger Døv~s Idrects!for.ening om
rur/r<:;,cur match i forhall fc-r herrer og håndball
for damer neSitle år, i foribinddse med Stavanger
klubbens juhi:!-eum. FlOtballsptillerne være var
stra.k,s fyr og flamme, Q.g d,et bl,e straks v,edtatt å

akseptere forslag-et fer såvidt det gjaldt fo'tJbaU.
Derimot var det umulig å bevege damene til å
gå inn for håndhall. Damene i klubben er interes
sert i alt annet enn sport, dessverre. Referent.

Fotball i Stavanger'?
Ovensitående tittel SIt{) under «Døves Idretts

verden» i Tegn og Tal.e nr. 19, og aet gjaldt et
«rykte'» om fotball blant de døve i Stavanger.

- Og jeg v·il få lov å s.i æt ryktet med-fører rik
tighet. Men om vi v,iJ få et fast fotbaHag, er et

annet spørsmål.
Vi har 9krevet til Ber.gen og foreslått en turi

reJtur-mauch i fotball, men vi har ennå ikke: Hu
svar. (Svamt er sikkert mettatt nå, for på åroS
møtet i Bergen hle f.crshget h~hanalet, og det
vakte st>Gr beg,eis,tring. Red.) - I forb:inddse med
vår forenings juib'ileum neSt-e år, hadde vi tenkt
å a.rrangere Døvemesærskapet 1954. Og vi hadde
tenkt å søke arrangemeDlu6t på forbundstinget i
Bergen s,ist sommer. Men da det ble vedtatt her
etter bare å arrangere DiM hvert annet år, ble
deitte ikke noe aN. Men et arrangement vil vår
forening gj,erne ha. Da fnii·dretten Ti.gger svært
nede her i landet for tiden, synelS vi ikke det er
D'oen v,irs i å arrangere et julhileumssoovne i fri
idrett. Dedor var det vi DC,.Juttet å innby Bergen
til en juhileutlTIs-maJt:ch i fotbaIl (og håndibaH fO'r
damer). Men d~t kan godt hende vi får «blod på
tann~) etiter kampene 111tQ;t B~r.gens døve.

Men om underttegn,C!de vil bli slankere om ha'il

løtper ebtJer en lærlmle, er sdv ikke den ærede re
daktør kompetent til å uttale seg om. Og det
er cvi1somt om samme person får fornøyelsen av
å se hvor mange dm unde!ptegnede tar inn under
kampene. Men rooa.ktøren kan godt ta med seg
metermål i alle: tiMeMe. - 'Vi håper at kampen

går i orden.
Karsten Samuelsen.

Dette får en neLS'ten Dil 'å: tro at Karsten Samud
s'en pømker på noe slikt $lom ikke å bLi med på
Sta,vanger-hget. Det hørels forferdelig ut. HaLve
fornøye1l$.en ved kamrpene faller bort, og det er
veil tv i,J,somr om .bergens-erne ikke yil pmtestere
mot en eventuell $Itr-eikeak9jon fra hans side. For
s'i,kkerhens skyId prO'telsterer underttegnede aUere-
de nå. }led.

POLEN SLO TYSiKJLAND.

I en frii-cirevtshnds.k.,amp for dø;ve mellom Po'
len og Tyskland, 90m ble arrang,en i den poh,ke
hovedstaiCl Varsjava 29.-30. august, s10 Polen
ty<s:kerne m-ed 126 mot 100 poi'!l'ts. Noen resultat
er: 100 m: Kolodziej, POilen, 11,6 (foran Zamzo'W,
Tyskland på samme restUJ.:tat). 200 m: Zamzow
24,0, Kolodzi,ej og Zaremba (P) begge 24,2. 400
ro: NaJgy (P) 54,0, Nowaczyk (P) 54,1. 1500 m:
Wol'ler (T) 4.10.6, som også vant 3000 m på
9.04.4 og 5000 m på 16.01.0. Haas,e ~T) vant
lengdesprang på ny tysk døverekord, 6.80 m.
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«Gamlekarenes døve..o ympiade»
hlir HrY'9sei-'ld{,ene kah i det finske forbunci<s'bla
det. Ba're få gode resul,tater ble oppnådd. Hva si
er man til at finnen Kaurda vant kulestøt på
11,78 m? Han tok s:in første gullmedalje i v-er
densidrett'sstevrue for døve for hele 22 år siden!

Og SiVe11lsken Åstrøm, som ·er omtr·em like gammd
vant lengd.esprang. Denne øvelsen er en typisk
ungdoms-øvel~e. Resultatet bør for:bi'gås i stiH
het. - Det samme var tiMeHe i n·e~ten 3Jlle d·e an
dre øvelsene. Hva skal man si når 8 mann 0PP
.når res,mtater på meLlom 8,25 og 10,,64 i kul,es'tøt
ved et stevne for veroen's beste døve idrettsmenn?

Det er eUers meget rom bl'ir kri,riser-t i dert: fin
ske bladet i forhindelse med Bryss'BI-låene. Det
ble hei-Sit Hagg bare for guillmedaljørene, mens de

to andre Ha.ggstengene 'sto romme. Det var del
taker,e som hkk starte i Here øveher enn reglene
tillater. Etter CI:SiS' konkurranse-hestemmdser

har en deltaker lov å delta i bare 3 øvelser, men

340

deete hole overtnådt av mange. I noen ØlVeher var
det bare 2 ddtakere, m.en ifølge ·reglene skal de
ørvelser som har mindre enn 3 deltakere s.trykeiS.
Verst var de,t i 4 x 100 m staleut for damer, der
tys;kerne lØlp alene. iDette er også i strid med
-01ympi·a-lideen. Flere la11ld fikk verdifulle poeng
og me,dal'jer som de ebter reglene ikke skulle hatt,
pl d·enne måten. I enkelte øvds,er deltok perl9O'n

er 50m ikke sto i programmet. Ifølge CISS' reg
kr er ette:ranmeldeils.er ikke tillatt. Det me'rkdig
ste er a:t shke reglement;shrudd kunne finne sted i
CISS' generalsekretærs eget hjemland. Han hadde
nemlig på forhånd undoer5't:re'keti rundskriv til
de forskjellige forbund at reglene måtte overholdes.

Filmen fra Vinterlekene
var alts·å førsit opptatt i farger f.or hele filmeu's
vedkemmende. Men da de fleste opptakene var
blitt alt for mørke i det svake vinter!yset, 'beslut
tet man å Ilag.e den om til svart/hvitt. Bare ka.me
ratkvdden på LinnerudkoUen er n'å: i farger.

Filmen er hlitt .klarer,e etter fiOrandpingen, men
alEkevel er det et sbort spørsmål om noen i det he
le tatt vi,l si at de er .fornøyd med den. De få lys
punktene dwkner fullstendig bIantalt det vi må
kal,le uf.ctr'~tåe1ig. Vi 'kan f. eks. nev,neat lekenes
største poeng-scorer, Hans Lie, nesten ikke selv
kunne oppdage a't han var med på filmen. Hopp,
rennet kunne en <Følg.e nokså ibra, selv om dette an
takelig var det vamkdigste å filme, men i slalåm,
unfoT- og langrenn finnes det vel ikke en perwn
som kan følge med. Og det er synd. Filmen ville
vunnet meget om delt var bEtt ordnet med så me
get tekst at det hadde vært mulig å få vite hvem
man så i ak,sjon i langrenns-, slalåm- og utforløy
pa. Slik som det nu er, har en følelsen av <!Jt de
som har laget filmen heller ikke var klar over
hvem de filmet.

En bønn ta ane døve som driver med fiJmopp
taking: Spar ikke på teksten! Selv om vi eventu
elt i dag kan kjenne personene og handlingene ut
en te'ksit, s'å er det vel meningen at filmene .skal ar
kiveres og kjøres på nytt i framtiden - og da vil
teksten ha enda støne betydning enn nå. Det vir
ker også svært kjedelig når tebteu bare omfatter
tørre taH, resultater og navn. Det m.å gå an å li
ve opp filmene med anner. - Red.

Magnus Larsen
Etablert 1890
TØNSBERG

Manufaktur - Utstyr
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