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TEGNING:
TOM KRISTIANSEN

Vise menn mot krybben gikk,
stjernen ledet deres blikk,
hylle vil de kongen stor
som var kommet til vår jord.

Men ved Ordets lys de så
stjernen klar på himlen blå,
gledefylte da de ble:
ledestjernen hadde de!

Vise menn de mistet lei,
de kom inn på annen vei,
stjerneveien de forlot,
kongeborgen gikk de mot.

Ordets lys oss leder rett,
og vi dette lys har sett,
derfor takker vi vår Gud,
glade følger vi hans bud.

Ragnvald Hammer.

Kjære leser!
Snart er det jul igjen, og atter en gang går medlemmer
av landets døveforeninger rundt i by og bygd - fra dør
til dør - for å selge Døves Jul. Vi drukner i alle slags
juleblader nå for tiden - og hensikten med å selge slike
blader er nok for de flestes vedkommende, også for
Norges Døveforbund, å tjene litt til arbeidet blant sine
egne i landet. Vi takker for at du har kjøpt dette
bladet, og vi håper at du vil finne litt av hvert i
bladet som du vil like å lese.
Gledelig jul!

Red. R. A.
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«
Noen av oss bodde på landet da vi var
barn. I mange hus på landet var det to
stuer. Den ene stua ble brukt til
--hverdags - den andre var «bestestue•• - fin-stue. En gang sent en
høst så jeg inn i en slik «fin-stue.. der stod fremdeles juletreet fra sist jul
med glitter og stas. Den stua ble bare
brukt til jul!
Det var stas å komme inn i ei slik stue
julaften - en følte meget sterkt at det
var helg. Det var et annerledes rom å
være i - en kom i en spesiell
stemning, bort fra hverdagen. Det var
trivelig å være der - den som kom
inn der kunne føle seg velkommen det var godt å være der!
Det nærmer seg jul igjen - jeg tenker
på en annen fin-stue som står der og
ønsker velkommen. Det er de mange
kirkene rundt om bygd og by.

2

Noe av det fineste jeg opplevde de
årene jeg var prest på landsbygda var nettopp å kjøre til kirken julaften.
Jeg kjørte forbi store og små på vei til
det samme mål: kirken.
Og i kirken var det mange
forventningsfulle og glade ansikter å
se. Noen av dem så jeg bare hver
julaften, men jeg tror de ventet på noe
de kunne ta med seg hjem. Og i kirken
der kunne vi sammen føle noe av
høytiden og gleden. En glede som
li~som kom utenfra. En glede vi
mennesker ikke selv kan skape - en
glede vi får fra Gud.
Jeg tenker videre på en annen finstue.
Guds himmel. Julen har vi jo nettopp
for å feire at vi alle har fått
innbydelsen til å gå inn der - ta del i
den gleden og festen som der venter
oss. Og innbydelseskortet det har vi
- det slites ikke ut, det er korset og
Jesus.
Med det i tankene -

en god jul!

Det
skjedde
i de
dager ..
ILLUSTRASJONENE ER VED TOM KRISTIANSEN,
VESTFOLD DØVEFORENING

•
et skjedde i de dager at det
gikk ut befaling fra keiser
Augustus om at hele verden skulle
innskrives i manntall.
Denne første innskrivning ble
holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria.
Og alle drog av sted for å la seg
innskrive, hver til sin by.

losef drog da fra byen
Nasaret i Galilea opp til Judea, til
Davids by Betlehem, siden han var
av Davids hus og ætt,
for å la seg innskrive sammen med
Maria, sin trolovede, som ventet
barn.
.

•
g mens de var der, kom
tiden da hun skulle føde,
og hun fødte sin sønn, den førstefødte, svøpte ham og la ham i en
krybbe. For det var ikke plass til
dem i herberget.
3

et var noen gjetere der i
nærheten som var ute og holdt
nattevakt over sauene sine.
Med ett stod en Herrens engel
foran dem, og Herrens herlighet
lyste om dem. De ble meget
forferdet.

en engelen sa til dem: «Frykt
ikke! Jeg kommer til dere med
bud om en stor glede, en glede
for hele folket:
4

I dag er det født dere en frelser i
Davids by; han er Kristus, Herren.
Og dette skal dere ha til tegn:
Dere skal finne et barn som er
svøpt og ligger i en krybbe.»

.ed

ett var engelen omgitt av
en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang:
«Ære være Gud i det høyeste
og fred på jorden
blant mennesker som har Guds
velbehag! »

Da de fikk se ham, fortalte de alt
som var blitt sagt dem om dette
barnet.

l a englene hadde forlatt dem
og vendt tilbake til himmelen, sa
gjeterne til hverandre: «La oss gå
inn til Betlehem for å se dette som
har hendt, og som Herren har
kunngjort oss.»

I g de skyndte seg av sted og
fant Maria og Josef og det lille
barnet som lå i krybben.

Alle som hørte på, undret seg
over det gjeterne fortalte.

l e n Maria gjemte alt dette i
sitt hjerte og grunnet på det.
Gjeterne drog tilbake, mens de
priste og lovet Gud for det de
hadde hørt og sett; alt var slik som
det var blitt sagt dem.
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Hva tenker han på, redaktøren av juleheftet, når han
skriver til meg midtsommers og ber meg produsere
noe stoff til bladet?
Vel har ikke sommeren vært bedre enn at tankene
godt kan gå til andre årstider - i hvert fall minne en
om andre årstider -, det er jo alltid slik at når folk
skal snakke om klimaet her til lands, nevner de dette
med ni måneder vinter og to måneder med dårlig
skiføre ...
Men når regnet renner ned og skyene er blågrå, og
til og med værmannen i TV ikke har en eneste optimistisk strofe til overs, da går nok helst tankene sørover,
eller bakover i tiden, til den gang det VAR sommer -,
hvert eneste år, og vi badet og solte oss og levde herlige dager ...
Men det er ikke slikt stoff som gjør seg i et julehefte. Da skal det være metertykk snø og dompaper og
gulspurv i neket (ingen nevner at neket er kjøpt godt
innpakket i plast på nærmeste bensinstasjon til inntekt for helselaget eller en annen prektig organisasjon)
-, og det skal være julenisser og Betlehems-krybber
og knask og reven som rasker over isen og julebord
og alt dette som vi kjenner så godt.
Ekte vestlandsk vinter - og for så vidt julevær hører liksom ikke hjemme i den litt romantiske julehelgtradisjonen som helst skal bære preg av gammel bonderomantikk, eller kanskje til nød noen fattige farløse gutter som ror færingen hjem fra handelsmannen
i storm med en enslig liten søtkringle som julegave
fra handelsmannen på neset på andre siden av fjorden, der guttene har vært og levert fire par hjemmestrikkede votter for at familien skal få seg noen få
slanter til jul, ikke til julegave og snop, men til et halvt
kilo nøtter og litt fint mel - - - .
Joda, vi er litt tradisjonelle i juledagene. Ikke så lite heller. Vi vil helst at alt skal skje etter det mønster
som er opptegnet, og som vi har opplevd og levd etter fra vi var små. Hver bygd hadde sine skikker. De
tok vare på dem, holdt dem i hevd, dyrket dem med
stor aktelse.
Helt til fjernsynet kom.
Ja, ja, vi kan godt ta med ukebladene og en del av
avisene også, litt radio i tillegg. Ikke noe galt sagt om
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disse faktorer i vår hverdag og fest, men det er ingen
vei utenom: I samme grad som disse mediene er kommet inn i våre stuer og i vårt daglige liv, i samme grad
- nesten - skjer forandringene med våre skikker og
trad isjoner.
Julematen, for eksempel. I mine bygder var maten
om julekvelden så å si bare en rett: dampet saueribbe. Saltet litt og hengt opp under taket eller i løa og
pleiet og passet på mot kjøttmeis og eventuelt verre
tjuvpakk, høytidelig oppskåret av far sjøl i huset rundt
middagstider julaften, og dampet på rist eller seljekvister eller bjørkekvister til framimot den tid da klokkene ringte helga inn og jul var et faktum.
Vi spiste slik ribbe bare to ganger i året, etter som
vi ikke hadde mer enn en sau å ta livet av, og fordi sauen vanligvis hadde to ribber. Juleaften og nyttårsaften.
Derfor var duften av denne retten ubønnhørlig knyttet til jul-, og bare jul (nyttår var jo en del av juleferien).
I dag spises denne herrerett over hele landet, lansert av blad og radio og TV og jeg vet ikke hva. Og i
stedet har vi fått andre retter inn; kalkun og gås, laks
og ørret og viltsteik og rype og retter med så utenlandske navn at jeg ikke tør tenke dem høyt. Og rettene
knyttet til jul og høytid serveres i hoteller og på andre
spisesteder minst to måneder før jul, og ellers til alle
årsens tider, alt etter som.
Jeg skal ikke klage for høyt over mangel på tradisjonsfølelse. Vi er nok et verk av vår tid. Det er gqdt
å ha noe å unnskylde seg med, om det ikke var det
at det er vi selv som skaper tiden. Og ett er jeg sikker
på: Vi visker bort noe av oss selv ved å viske ut de tradisjoner vårt miljø har skapt og levd på.
Egentlig er vi som store barn, selv om mange ikke
tør innrømme det. Og studerer vi barna, merker vi blant
mye en kjennsgjerning: De elsker å se og høre det de
kjenner fra før. Det som har gitt dem gode opplevelser: et eventyr, en film, en bok, et menneske -, de
smiler og gleder seg ved gjentagelsen.
Og vi er som dem.
Derfor blir vi urolige, flakkende, rastlø~e og misfornøyde når vi stadig skal gå til noe nytt, når vi aldri skal
oppleve gjenkjennelsens store «aha» -, se de samme personer, føle den samme stemning, leve opp igjen
det samme rituale.
Vi skal selv være med på å skape tradisjonene. La
oss ta vare på dem, som om vi var satt til å passe på
noe verdifullt. Det spiller ingen rolle om du spiser
saueribbe julaften, eller om du velger risgrøt. Det viktige er at du lager en ramme rundt et innhold, og at
denne rammen blir holdt ved like. Da skal du kanskje
oppleve at innholdet også får en ny og rikere verdi.
Vi trenger det, ikke minst i julen som dessverre holder på å forsvinne mer og mer i et virvar av kunstige
rammer, og der vi øyner mindre og mindre av
innholdet.
God tradisjonell jul -, i beste mening.

Den døve
amatørastronomen

Olaf Hassel
I forbindelse med at Olaf Hassel fylte 70 år 12.
mai 1968, fikk Døves Tidsskrifts redaksjon overtalt ham til å fortelle sin livshistorie. Det er en
beretning om en bondegutt som fikk en meget
uheldig start i livet - født døv - og med bare
8-årig døveskole som plattform for en karriere.
Men med utrolig viljestyrke og seig utholdenhet
har Olaf Hassel kjempet seg fram gjennom et terreng som for alle måtte synes fullstendig ufarbart
- fram til verdensberømmelse og en stilling ved
Meteorologisk Institutt i Oslo. Olaf Hassel døde
august 1972. Artikkelen her er begrenset og
handler hovedsaketig om hans store interesse for
stjernehimmelen.

Jeg hadde håpet at jeg skulle kunne feire min 70
års dag uten for stort oppstuss, men da jeg har
fått inntrengende oppfordring fra Døves Tidsskrifts
Oslo-korrespondent om å fortelle min livshistorie,
synes jeg at jeg bør etterkomme ønsket. Korrespondenten understrekte at min historie vil kunne
virke inspirerende på mange unge døve av idag,
og jeg håper at hun har rett.
Riktignok har mitt navn ganske ofte vært nevnt i
forskjellige døveblad og aviser, men selv har jeg
levd stille og tilbaketrukket. Det er ikke ofte jeg
har avlagt besøk i døveforeningene, og det er ikke
så mange jeg har fortalt om mine særegne interesser og mitt arbeid gjennom årene. Mitt håp er at
ingen vil oppfatte denne min beretning slik at jeg
er barnslig stolt av meg selv - men innse at det
kanskje ikke ville være riktig om min vel noe
uvanlige livshistorie skulle følge meg i graven og
også forbli ukjent for mine døve skjebnefeller.
Selv leser jeg alltid med interesse om andre døve
som klarer å overvinne de problE:!mer som deres
handikap forårsaker. Jeg håper også at min livs-

Olaf Hassel oppdaget denne kometen 16. april 1939, som
gjorde ham verdensberømt. (På grunn av kometens raske
vandring forbi stjerner er stjernene etter 40 minutters
eksponering tegnet som streker.) Også i 1960 gjorde han
en stor oppdagelse. Blant utallige stjerner fikk han øye på
en ny stjerne, som den første i verden!

historie vil kunne inspirere og oppmuntre unge
døve til pågangsmot og tro på sine muligheter,
slik at de kan nå så langt som deres evner tilsier
- til glede både for dem selv og deres pårørende. Først og fremst gjelder det om ikke å være
motløs - og om ikke å gi opp når vanskelighetene melder seg.
.

eg er født på bondegarden Store Hassel i Øvre
Sandsvær~ nå i~nlemmet i den nye storkommunen Kongsberg.
Min mor trodde at jeg ble døv i ett års alderen
etter rachitis (engelsk syke), men selv er jeg ganske sikker på at jeg er født døv.
I årene 1907-1915 gikk jeg på døveskolen i
Oslo, den gang het den Kristiania offentlige skole
for døve og lå i Ullevålsveien 72, nå Norges
Veterinærhøyskole. Her lærte jeg også snekke,ri
og skomakeri. Etter en god natts søvn før min 13
års fødselsdag, fikk jeg lungebetennelse, som var
en helt annen alvorlig foreteelse den gang enn det

J
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er nå med våre dagers medisiner. Jeg kom på
Rikshospitalet. Lungebetennelsens femte dag (krisedagen) ble avgjørende for liv eller død, men jeg
sto det altså over.
I min sommerferie 1914 brøt første verdenskrig
ut, 1. august. Usikkerheten her hjemme i Norge
førte til at døveskolens ferie ble forlenget til midten av september. Men i denne lange ferien hadde
jeg fått en ny interesse.
Før ferien hadde jeg kjøpt en liten bok for gutter aven eldre skolekamerat, som før hadde gått
på folkeskole. Det var en bok som interesserte
meg. Den inneholdt bl. a. et kart over stjernehimmelen. Jeg tilbød 25 øre for boken, men han ville
ikke selge. Først da jeg kom opp i 60 øre, ble boken min.
I de mørke høstkveldene begynte jeg så å orientere meg på stjernehimmelen ved hjelp av kartet i
boken. Etter sløyden en mørk oktoberkveld, møtte
jeg skolestyrer Anderson i skolens alle, og jeg viste ham da en underlig diffust lysende komet i
stjernebildet Karlsvognen, som jeg et par måneder
tidligere hadde lest om i avisen hjemme.
Da jeg skulle utskrives fra døveskolen i 1915,
ville skolens styrer at jeg skulle gå på tegneskole
eller få plass i Norges Geografiske Oppmåling for
å utdanne meg til karttegner. Men min far bestemte at jeg skulle være hjemme på garden for
ettertiden.

10. juni 1918 fikk jeg en skuffelse, da jeg så i
avisen at en svensk student hadde oppdaget en ny
og usedvanlig stor stjerne 6. juni. Jeg kunne selv
ha oppdaget denne stjernen hvis jeg ikke den
kvelden hadde nøyd meg med å se opp på de fåtallige synlige store stjernene i den lyse sommernatten før jeg gikk til sengs. Med mismot så jeg
nå den nye stjernen flere sommernetter før den etter hvert ble lyssvakere og ut på høsten forsvant.

t år senere oppdaget jeg i kikkerten en
ukjent komet uten hale. En astronom i Oslo
gratulerte meg, men han fortalte at kometen først var blitt sett aven amerikaner ved navn
Metcalf.
24. august 1920 kl. 22 ble jeg overrasket ved synet aven ukjent stor stjerne i stjernebildet Svanen, men jeg skjønte at noen i utlandet måtte ha
oppdaget den et par dager før meg. Jeg hadde
hatt overskyet vær da en engelsk meteorobservatør hadde oppdaget den som en lyssvak
stjerne 21. august, før den ble større. Igjen hadde
jeg mistet sjansen til en belønning så jeg kunne
skaffe meg en stor kikkert.
26. april 1921 fant jeg igjen en ukjent lyssvak
komet på nordhimmelen, men en astronom ved
navn Reid i Sør-Afrika hadde oppdaget den 3-4
uker før den ble synlig i Norge da den dukket opp
over nordhorisonten. - Astronomen Einbu skrev i
sin månedlige avisartikkel at jeg oppdaget komender verdenskrigen 1914-1918 var det spent
ten med et instrument som jeg selv hadde konsituasjon og vanskelige forhold i Norge
'struert av brilleglass.
- dyrtid, matrasjonering og mangel på
Til tross for at jeg til stadighet fortsatte å tråle
en rekke varer som kull, koks og olje. Og mine
stjernehimmelen, lyktes det meg ikke å oppdage
framtidsutsikter virket håpløse enda i flere år etter
noe av betydning før 18 år senere! En av mine
krigens slutt. Fra 1921 til 1939 var det nedgangsbrødre bemerket at min store interesse for stjernetider for norsk industri, som stanset eller gikk med ne ikke førte til at jeg fikk noe igjen for strevet.
innskrenkninger, f.eks. 3 dagers arbeidsuke.
Ja, det syntes som en ørkenvandring ...
Tusenvis av arbeidere ble oppsagt og måtte gå
I en almanakk for året 1919 skrev professor Carl
arbeidsledige.
Størmer om nordlyset, og han ba om meldinger
Tiden falt meg lang hjemme på garden, men jeg fra folk i Sør-Norge som hadde iakttatt merkelig
fant ut at jeg måtte forberede meg på en framtid.
nordlys. Jeg sendte noen skisser av nordlysformer
Først gikk jeg inn for å utvide mine skolekunnskablant stjerner til professoren, som karakteriserte
per ved å lese mine hørende brødres skolebøker.
mine observasjoner som nøyaktige og verdifulle.
Men jeg had<;le heller ikke mistet interessen for
Jeg fortsatte å sende ham melding om nordlysstjernehimmelen. Jeg kikket stadig på stjernene
observasjoner, og jeg fikk ofte takkebrev fra hami
med min fars gammeldagse dobbeltkikkert. Derethvor han betegnet mine bidrag som ytterst verditer fikk jeg i et par år låne min fetters langkikkert. fulle! Til slutt tilbød han meg honorar for å fortSelv hadde jeg ikke penger til å anskaffe meg kik- sette, og det gledet meg selvsagt.
kert. Jeg hadde lest i avisen om en norsk astronom
Høsten 1926 kunne jeg endelig kjøpe en stor,
på Dombås, som hadde fått penger av Nansenfonkostbar stativkikkert, etter å ha spart opp penger.
det til kjøp aven stor fransk stjernekikkert etter at
Det var en stor begivenhet for meg!
han hadde oppdaget en ny stjerne i mars 1912. Da
Julaften 1934 kl. 17 fikk jeg oppleve noe som i
tenkte jeg at også jeg kunne få tak i en slik kikmange år hadde spøkt i min fantasi - å få se en
kert, hvis jeg som den første i hele verden kunne
ny stjerne julaften! Jeg så den i et lite skygløtt, før
oppdage en ny stjerne eller komet.
det tok til å snø igjen.

U
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«Atter en gang har Olaf Hassel
skrevet sitt navn med ildskrift på
himmelen! Atter en gang har Olaf
Hassels navn fløyet på eterens vinger verden over. Det er bare pussig, at han selv ikke kan høre det.
Olaf Hassel er en av våre, han er
døv."
Redaktør Finn Johansen,
Døves Tidsskrift nr. 8/1960.

n enda større opplevelse hadde jeg 5 år
senere. Under en av mine vanlige obser.
vasjoner av de nesten usynlige lysforanderlige stjernene, streifet mitt blikk over himmelen
gjennom prismekikkerten. Det var 16. april 1939.
Plutselig observerte jeg en lang komethale i et av
skygløttene. Jeg tok. min store kikkert. Kometens
nedadvendte hode tok seg vakkert ut. Med det
blotte øyet var det ikke lett å se den, da aprilnatten var lys.
Jeg varslet straks astronomer i Oslo ved hjelp av
telefondamen, men det var overskyet vær i Oslo,
slik at mitt syn ikke kunne bli kontrollert der, og
astronomene trodde ikke på min melding! Neste
dag fikk jeg da telefondamen til å ringe opp astronomen Sigurd Einbu på Dombås. Han telefonerte
straks til observatoriet i København, og der fikk
han til svar at det ikke var mottatt noen melding
om en nyoppdaget komet fra andre astronomer.
Samme dags kveld fant Sigurd Einbu endelig
kometen i et sjenerende nordlys, og han telefonerte til Oslo og bekreftet min oppdagelse. Osloastronomen kunne fremdeles ikke finne kometen
på grunn av overskyet vær, og først to dager etter
telegrafertes det fra Oslo til alle verdens observatorier om oppdagelsen. Om kvelden fotograferte
astronomene i Oslo min komet gjennom observatoriets kikkert og sendte meg forstørrete fotografier
av den. Tredje dag fikk jeg postmelding fra
København-observatoriet om at den nye kometen
skulle bære navnet «Komet Hassel 1939 d».
Naturligvis vakte det stor oppsikt at en døv
nordmann hadde oppdaget en ny komet. Osloastronomens komet-fotografi fikk plass på første side i Aftenposten, og avisen brakte dessuten en artikkelom meg. Og naturligvis fikk jeg telegrammer og brev samt fotografier av kometen fra
utlandet.

E

øbenhavn-observatoriet mottok også et forsinket telegram fra en russisk professor
om at to russere, på hvert sitt sted, hadde
oppdaget samme komet 15. april og at han hadde
mottatt melding fra dem samme dag - Em dag før
min observasjon. Resultatet ble at kometen fikk et
forlenget navn: «Jurlow-Achinarow-Hassels
komet».
Etter komet-oppdagelsen fikk jeg travle dager og netter. I omtrent to uker hadde jeg ikke mere
enn 2-3 timers søvn i døgnet - fra kl. 6 til 9 for~
middag. Det var usedvanlig mange nordlysnetter,
og jeg fotograferte nordlyset med kometen flere
ganger. Noe som forundret meg, var at jeg på
tross av så altfor lite søvn var fri for røde øyne og fri for tretthet! Daglige gleder etter kometoppdagelsen hadde en forunderlig oppkvikkende virkning på meg.
Jeg sendte et brev med fotografier og gratulasjoner til den russiske professoren, med anmodning om å bringe det videre til de to russerne som
hadde vært med på oppdagelsen. Jeg fikk fotografi og brev på russisk fra Jurlow. Fra den russiske
professoren fikk jeg også foto av Achmarow, sammen med et brev fra professoren på tysk. Professoren fortalte at Achmarow var døvelærer og av
sigøynerslekt. Bildet viste at han, til tross for at
han bare var" 26 år, var helt skallet - ikke et hår
på hodet. Døvelærer Achmarow var nok meget
overrasket da han fikk vite at jeg var døv.

K

in kone våknet før meg 1. mars 1960. Da
hun fra sengen så ut av vinduet og merket at det var klar stjernehimmel, vekket
hun meg kl. 5.20, ti minutter tidligere enn vanlig.
Stjernene ville snart forsvinne i morgengryet. Etter

M
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en kort overveielse, sprang jeg opp av sengen, og
jeg skyndte meg opp til takvinduet på loftet. Der
rettet jeg prismekikkerten mot den noe lyse sydøst-himmelen - og da med ett stirret jeg stivt mot
ett punkt, uten å legge merke til himmelens andre
stjerner. Jeg fikk en fantastisk fulltreffer! Det var
en fremmed lyssvak stjerne som jeg aldri hadde
sett før. Med det blotte øyet kunne stjernen ikke
ses i daggryet, men den sto ikke i mine stjernekart. Var det en helt ny stjerne?
Etter frokosten skyndte jeg meg til den samme
Oslo-astronomen som jeg hadde kontaktet i forbindelse med kometoppdagelsen - og denne gangen trodde han meg straks. Han telegraferte omgående til København. Det var en ny stjerne eller
nova.
Neste morgen fikk astronomen selv se min nova.
Han løp da fra sin frokost og tok første fly til Paris
for spektroskopiske studier der.
Norske og utenlandske aviser mottok nyheten
om min oppdagelse fra Norsk Telegrambyrå. Samme kveld kl. 22.40 fikk jeg uventet besøk av to
menn fra Arbeiderbladet. Den ene var journalist,
svoger til tidligere døveprest Skollerud, den andre
var fotograf. Jeg ble fotografert med stjernekikkerten ved loftsvinduet. - Min kone hadde nettopp
lagt seg, og hun fikk ikke vite om pressebesøket
før jeg fortalte det neste morgen. Etter frokosten
gikk hun og kjøpte avisen, og der leste hun mine
ord om at hun hadde hoved-æren for denne novaoppdagelsen!
3. mai 1960 var jeg innbudt til Vitenskapsakademiet, hvor jeg mottok en belønning på kr. 2.500
fra Nansenfondet for nova-oppdagelsen, i nærvær
av kong Olav og ca. 80 vitenskapsmenn.
Det var også 4-5 andre som mottok liknende belønninger fra Nansenfondet ved denne anledningen. Direktøren for Meteorologisk Institutt var også til stede og gratulerte meg. Deretter spiste vi
varm aftens sammen med kongen, mens min kone
satt hjemme og ventet på meg.
Dagen etter fikk jeg en annen belønning på kr.
5.000 fra Universitetet! Hvis min kone ikke hadde
vekket meg de 10 minuttene for tidlig den morgenen, så ville jeg gått glipp av både den store opplevelsen og belønningene.

m mitt varierte arbeid ved Meteorologisk
Institutt fra og med 1941, ville det bli for
omfattende å skrive. Jeg har stort sett hatt
meget kompliserte arbeidsoppgaver, men jeg skal
i korthet fortelle litt.
Gjennom ca. 30 år har jeg brukt en del av tiden
til å bearbeide materiell om klimavariasjoner over
hele Jorden, etter oppdrag fra direktøren og
avdelingssjefen.

O
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Etter den norske antarktiske ekspedisjo~en
1956-57 ville ekspedisjonens leder, Sigurd Helle,
som hadde tatt opp en rekke filmer av nordlys, ha
meg til ca. en måneds tjeneste med å klassifisere
nordlystypene i filmene. Direktøren og avdelingssjefen sa imidlertid at de ikke kunne unnvære
meg, og resultatet ble at filmene ble sendt til klassifisering i Stockholm.
Ofte har jeg fått forespørsler om værforhold på
bestemte steder og bestemte tider, om det var
mørkt eller månelyst osv. f.eks. i forbindelse med
trafikkulykker, da dette har hatt betydning ved
domsavsigelse i rettssaker o. a. I fjor vår kom
f.eks. en advokat til Blindern Universitet, hvor
han ble henvist til meg. Han skulle vite solens retning og dens høyde på en navngitt vei i Bærum
14. mars kl. 7.20. Jeg var naturligvis noe nervøs
ved tanken på mitt medansvar ved domsavgjørelsen, mens jeg regnet og oppga det ønskete, som
advokaten så tok med seg i rettssalen. En annen
advokat skulle ha greie på om tidevannsstrømmen
gikk utover eller innover i Oslofjorden en bestemt
natt. Etter å ha fått oppgitt klokkeslettet, kunne
jeg svare at det antakelig var helt stille like før
strømmen begynte å gå utover. (Jeg har i over 20
år regnet ut klokkeslett for høy- og lavvann ved
Drøbak og Oslo daglig for en Oslo-avis.)

vert år siden 1947 har jeg tegnet planetbaner i 3, 4 eller 5 stjernekart med latinske stjernebildenavn oversatt til norsk til
de nye almanakkene som er utgitt av Universitetet.
Jeg er blitt spurt av Døves Tidsskrifts korrespondent om jeg har noe jeg gjerne vil si til den yngre
generasjon av døv.e. Jeg vil gjerne si: Sløs ikke
med penger til unyttige ting, men tenk på framtiden! Etter 7 fete år, kan det komme 7 magre!
Ungdommen kan få glede av oppsparte penger i
banken. Det kan ha meget stor betydning å ha en
startkapital når en skal gifte seg, skaffe seg leilighet, møbler osv. Hvis en blir nødt til å stifte gjeld,
må en betale dyrt for sitt tidligere sløseri. Dessuten skulle ungdommen vokte seg for å bite på
tobakksfabrikkenes agn og bli nikotinslaver.
Olaf Hassel.

H

I 1970 fikk Olaf Hassel kongens fortjenstmedalje i gull. 23. september det året var
han i audiens hos kongen på slottet, for å
takke for medaljen. «Nei,» svarte kongen,
«det er vi andre som skal takke. De har nemlig utført et stort vitenskapelig arbeid under
meget vanskelige forhold».

Min største hobby har i mange år vært fotografering,
og det er ikke få kasser jeg har stående rundt omkring
hjemme, fulle av bilder som venter på albumet, og likedan med lysbilder, eske opp og eske ned, i et underlig kartoteksystem som verken jeg eller andre forstår det minste av.
Men en gang - - - når jeg får tid ... Og jeg ønsker
meg en vinter med bare storm og spetakkel så innelivet foran lysbordet og albumsidene kunne virke
forlokkende.
Men sjelden trives jeg så godt som når jeg får arbeide med lysbildeprogrammer. Lete opp passende
dikt, finne bilder til dem og så gå igå på hodet i bunken med grammofonplater for å finne musikk til alt.
Når så lyset slukkes i salen og jeg setter hele apparaturen i gang, og spenningen blir utløst - med
svettestriper nedetter armhulene, og alt går som det
skal, og blide ansikter ser mot meg når lyset igjen
kommer på, da skal jeg tilstå at jeg fryder meg litt ...
Og ærlig talt, mye godt har jeg hørt etter utallige
forestilli nger.
Vi var på AI, hadde kurs for døvblitte, og jeg hadde,
nær sagt som vanlig, tatt med lysbilder, lydbånd og
apparater i bilen, i tilfelle det skulle bli bruk for litt

underholdning en kveld. Med på kurset var Asbjørn ~ra
Fredrikstad. For å være ærlig: med sitt svarte skjegg
og litt morske øyne så han Ittt fryktinngytende ut, og
hans skjebne var langt fra oppmuntrende. Som kronisk musikkelsker og ikke minst -utøver gjennom
nesten et helt liv, ble han rått og brutalt rammet av
døvhet. Vekk med klarinetten, vekk med sangen bortsett fra når han var for seg selv - vekk med
platebunkene ...
Men inni seg, der bodde musikken fremdeles. TaR~
ten var i orden, kunnskapene, men savnet av tonene
utenfra holdt på å kvele ham.
Jeg tenkte mye på Asbjørn da jeg forberedte meg
på å vise lysbilder en kveld. Alle de hørende ville ha
glede av musikken tilbildene, men ikke de døve. Men
Asbjørn kjente jo mesteparten av musikkstykkene, det
visste jeg. Så hvordan gi han musikken? En lys ide slo
ned. Og jeg noterte ned alle musikkstykkene etter rekkeføtge,' fra Morgenstemning av Grieg til O bli hos
meg ... Og så ga jeg Asbjørn lappen med uttrykkelig
beskjed om at han måtte sette seg slik at han så meg,
så skulle jeg gi signal når de forskjellige stykkene kom
over høytaleren, og slå an de første taktene slik at han
visste hvor fort det gikk ...
Asbjørn var i fyr og flamme. Dette skulle bli artig
å prøve. Så slukte vi lyset, musikken kom på og samtidig det første bildet. Og så gikk det slag i slag, og
jeg satt og så hvordan han nikket takten med hodet
og halvplystret for seg selv, perfekt etter samme rytme som fra høytaleren.
Jeg svettet. Kjente kald svette renne nedover fra
armhulene, men var på samme tid glad for at det så
ut til å virke. Det siste bildet av min gamle bestemor
med hendene foldet over sin slitte bibel sluknet på
skjermen, musikken tonet ut og lyset kom på. Alle
klappet, og en etter en gikk de ut av rommet. Bare
Asbjørn ble sittende igjen.
Så kom han ned til meg, og jeg så to store tårer bak
brilleglassene. Han grep meg hardt om ene skulderen
med hånden sin og sa bare disse ordene:
- Du er en hårding!
Så gikk han ut, og jeg stod igjen og begynte å pakke sammen. Jeg følte noe inni meg som jeg aldri før
hadde følt. En usigelig glad følelse, som om jeg hadde vunnet noe stort i tipping. Asbjørn kom inn igjen
etter en stund. Jeg forstod han hadde vært alene. Vi
snakket litt om bildene og om det hele. På en måte
hadde han vært hørende igjen, og det hele var
fantastisk.
Jeg skal innrømme at jeg har hørt mange gode ord
om mine lysbildeprogrammer. De har alle gledet meg,
men aldri noen gang har jeg følt ærligheten større og
inderligheten mer intens enn i Asbjørns grep om skulderen min og de fire ordene han maktet å si: - Du
er en hårding !
Og jeg følte at nettopp disse ordene var mer enn
verdt alt arbeid jeg hadde hatt med dette programmet.
11
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----------------------------------Oversatt fra det amerikanske juleheftet «Christmas»,
~~~~~-----------------------------

MEXICO

1981, av Eina W. Anda. Illustrasjon v/Judith Meyeraan.

Mexico starter julefeiringen lenge før selve juledagen.
Den 16. desember starter «posadas». Dette er til minne
om vanskelighetene Maria og Josef hadde da de lette
etter herberge i Betlehem.
I 9 dager feirer en «posadas». Det er spill og opptog
gjennom gatene som viser Maria og Josef på leting i
Betlehem. Av og til vises et religiøst drama på scenen.
Oftere blir «posadas» feiret ved at folk går i besøk til
hverandre. Tradisjonelt synges litaniet etter en prosesjon
foran huset. Gjestene blir ofte delt i to grupper: de
grusomme vertshusholderne som synger avvisninger
innenfra, og utenfor står pilgrimene som tigger om
husly. Hver pilgrim holder et stearinlys. Når endelig en
gOdhjertet vertshusholder inviterer pilgrimene innenfor,
ber de, synger gamle hellige sanger og fortsetter til
alteret som er nydelig dekorert med glitter og blomster.
Så følger en rolig vuggesang mens noen legger Jesusbarnet i krybben.
Kveldens besøk avsluttes ofte med knusing av «pinata».
Dette er en keramikk figur som henger utenfor huset.
Figuren er pyntet med stoff og silkepapir. Figuren kan
være formet som en okse, fugl, esel eller kanskje
tyrefekter. Pinata er fylt med sukkertøy, frukt og nøtter.
Barna får bind for øynene, etter tur, og snurres rundt
slik at de blir litt svimle før de får en sjanse å slå
pinata i stykker med en stokk.
Det er mye moro mens barna forsøker å knuse pinata.
Den senkes og heves og flyttes inntil den blir knust og
lykkelige barn kan samle godter som «regner» ned på
dem.
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HOLLAND
Nederland er St. Niklas' hjem. Juletradisjonene i dette
lille landet er fremdeles bygget opp rundt St. Niklas'
ankomst den 6. desember. St. Niklas dag's aften er
fremdeles den største dagen i året for barna. Denne
kalles for «strooivand». Før barna legger seg legger de
tresko foran peisen i håp om å finne dem fylt med
sjokolade, frukt, nøtter og annet godt neste morgen. De
gamle treskotypene er de beste å bruke! Her anser en
sko som lykkesymboler. Når en er virkelig heldig blir de
gamle skoene forbigått og i steden finner en en
sjokolade formet som tresko fylt med frukt og godter.
St. Niklas kommer, ikledd prestekappe, hvite hansker
og med en stor ring på venstre hånd, ridende på en
hvit hest. Hans faste følgesvenn, Svarte Peter er med.
I gamle dager kom han reisende i det stille. Nå til dags
er det mer vanligJ havnebyene at han kommer reisende
ombord i et skip og blir mottatt med hurrarop og
applaus fra mengden på kaiene.
Ifølge tradisjonene, i ukene før 5. desember går St.
Niklas og Svarte Peter på hustakene og lytter ved
skorsteinene om barna har vært snille og fortjener
gaver. Den 6. desember går de så fra hus til hus og
spør barna om de har vært snille. Hvis ikke de har vært
det, får de ris av Svarte Peter og får ikke noen
godtepose.

ARGENTINA
DeJleste juletradisjonene i Argentina er fra Europa og
da helst Spania. Juletrær finner en i Argentinske hjem,
men ikke så pyntet som i Amerika og Europa. Der hvor
bartrær ikke fåes lager en trær av stykker ved som er
dekket med grønn silkepapir og pyntet med hvite
bomullskuler.

JLrgentina

Julegaver utveksles ikke julaften men aftenen til
6. januar. Noen barn setter skoene sine utenfor dørene
med vann og høy til «magi» og hans hester. Andre barn
setter skoene sine under juletreet i håp om å få gaver
fra Magi om natten.
Argentina har et varmt og tørt klima i julesesongen. Der
finnes det ikke noen julenisse med slede og reinsdyr.
I stedet har de Magi og hans hester og kameler som
krysser ørkenen.
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AV ARNE OLA GRIMSTAD

eg så Jon første gang en kald novemberkveld.
Programmet på TV var tydeligvis slutt, vi hadde ikke sett på TV den kvelden, der vi satt ved
det store karnappvinduet i andre etasje i personalboligen ved Den Samiske Folkehøgskole og tittet ut
på skoleplassen. Det stod hvit røyk opp fra pipa fra
fyrrommet, hastige skikkelser skimtes nå og da i vinduene på internatet. De fleste var glade for å være
innendørs. Gradstokken viste minus tretti.
Da kom en spenstig liten kar over skoletunet og mot
skolebygget. Det var Jon. Noen minutter etter kom han
tilbake, veivet med lommelykten opp mot vinduet der
vi satt, snudde seg halvt og tittet mot kjøkkenbygget,
før han forsvant inn på gutteinternatet ...
Godt og vel ett år etter, i brennende sommerhete
og med mygg og knott så grusomme som jeg kanskje
aldri har opplevd dem, kom vi rullende inn på det samme skoletunet med flyttelass og hele vårt jordiske
pikkpakk.
Jovisst var Jon der. Vi hadde i mellomtiden fått høre litt om denne «vaktmesteren» ved skolen, denne
døve gutten fra Øst-Finnmark, han som etter endt sko-

J
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legang ved den samme skolen mer eller mindre gled
inn som fast ansatt -, og som i skrivende stund fortsatt er ett av de få stabile punkt som er igjen ved denne skolen.
I mellomtiden er Jon blitt 62 år. Ingen ungdom lenger - av alder - men fortsatt med den samme spenst
og det samme lyse sinn som han alltid har hatt som
personlig varemerke.

er kan sikkert trekkes fram utallige historier om
hva døve barn måtte gjennomleve i ikke altfor farne tider. Det snakkes og tales og skrives mye om mange skjebner, funksjonshemmede av
nær sagt alle kategorier. Men det skrives og tales lite
om de døve.
Slett ikke alle vil at det skal skrives eller tales. Kanskje har de sørgelige erfaringer med at fine taler og
ditto skriverier ikke har ført til noe positivt, verken for
dem eller for de som kom etter dem.
Som de fleste andre, hadde også Jon en «normal»
start i livet, vaskeekte samegutt fra den vesle bygda

D

Gandvik ved Varangerfjorden. Så slo livet til, hardt og
brutalt, og det gikk med Jon som med så mange andre, det ble atskillelse fra hjem og hjemmemiljø, en
tung og uforståelig reise til en ny verden, så fjern og
annerledes enn noen egentlig kan forestille seg: Fra
et stillferdig, men travelt sjøsamisk miljø, der mennesker og natur på mange måter var ett, og til en byjungel i en annen kant av landet, der bare de aller færreste hadde kjennskap til hva Finnmark var, og langt
mindre hva Gandvik var.
I voksen alder vendte Jon tilbake til sitt «hjemland»,
og siden midten av femtiårene har han vært stasjonert ved Den Samiske Folkehøgskole i Karasjok.
Det tales sjelden store ord om folk som lever. Først
når de er borte, våkner plutselig veltalenheten hos
folk, og det snakkes pent og skrives store ord.

on hører med rette til den slags mennesker som
går gjennom livet og høster lite roser. De bare
er der, de oppfattes som en del av samfunnet,
av miljøet. Med sine sterke og helst svake sider blir
de snakket om, hilst på, sagt adjø til. De gjør sin gjerning - eller de lar være av forskjellige grunner.
Når de er borte, merkes det at de er savnet. Da løper folk til blomsterbutikken og kaster noen roser på
en kald kiste ... Derfor vil jeg skrive disse ordene om
Jon, her og nå, mens jeg vet at han lever og ~r i beste
form.
Fordi han er ett av de mennesker jeg ofte savner.
Jon hadde et eget godt lag med barn. Hans store
tragedie er at han ikke fikk oppleve å ha sin egen barneflokk rundt seg. Kanskje derfor har han alltid vært
glad i og snill med «barna på bruket», som vi ofte sa.
Forholdet mellom Jon og vår vesle toårige Elias var
så hjertelig som det kunne bli den første vinteren i
.Karasjok.
Aven eller annen grunn kom Jon til å nevne det for
oss at vi skulle begynne å lære tegnspråk. Midtsidene på Døves Tidsskrift var den tiden tegnspråkbilag.
Og Jon samlet på disse.
Lite ante vi da at dette skulle komme i et annet lys
ganske snart. Og da «lynet» slo ned i vår familie, og
Elias, tillike med Jon ble rammet av sykdom med døvhet som følge, sto forferdelsen mer å lese i Jons ansikt enn i våre egne. Hva vi ante konturene av, forstod
Jon med tindrende klarhet. Jeg kommer aldri til å
glemme hans ansikt da jeg fortalte han sannheten.

J

å ble Jon vår redningsmann på mer enn en måte.
Rådgiver og trøster. De råd han ga, stod uheldigvis i skarpt motsetningsforhold til de proffesjonelle råd vi sporadisk mottok. Men ubevisst visste vi at de var riktige, og tiden fikk også vise at de
råd Jon ga, holdt. Trøster var han, både ved å forsikre

S

oss om at Elias, tross alt, ikke var rammet aven ulø-.
selig katastrofe, og at han kunne bli en normal gutt,
selv om han ikke hørte -, men kanskje enda mer ved
å vise i praksis at livet var verdt å leve, og ga mange
gleder og muligheter, tross alt.
Nå vil jeg ikke være ærlig dersom jeg sier at hele
Jons liv har vært medgang og hygge. Kanskje mer enn
noen vet Jon hva det vil si å være døv alene i et stort
distrikt. Tunge stunder har dukket opp, perioder med
motgang og fortviling, da ingen har hatt «tid» til å
snakke og alle har hatt nok med sitt. Da har det vært
helse i å bli beordret noen dager på sykestua der han
direkte har vært gjenstand for omsorg og pleie.
Men selv når hekseskuddene i ryggen har lagt han
flat, eller blåveisene etter akrobatiske himmelsprett
med sørgelig nedkomst har gitt han vonde netter og
mange flir, har han beholdt evnen til å være seg selv,
til å yte en hjelpende hånd, til å le åt galskapen.

'preSiS har han gått sine runder, trofast har han avlevert posten og hentet post, kjærlighetsbrev
til elevene, pakker til store og små. Ikke en fyrkjel i hele Finnmark har vært renere og bedre stelt enn
de Jon har hatt tilsyn med. Ikke noen glemmer Jon sine fantastiske pantomimer når han fikk slippe til på
festkveldene.
Men jeg husker også altfor godt alle kveldene vi koste oss og flirte og hadde det morsomt på ymse vis
-, og Jon satt alene i en krok og bare smilte fordi vi
andre lo, uten at noen fortalte han hva vi lo av.
Det er så lett å glemme at noen er utenfor.
Så kom TV som en kjær «venn». Men vi så det altfor tydelig: Det ble også de manges unskyldning for
ikke å gå på besøk til Jon, eller for å la være å invitere han. Dessverre kan ofte TV-en bli kroken på døra,
enten den burde åpnes innover eller utover.
Der er hundrevis av mil mellom oss nå. Men jeg minnes hans glade ansikt, hans hjelpsomme hender, hans
glede ved å kunne være til hjelp og nytte, hans spenstige skritt og bevegelser, enten det var på ski eller
i gymnastikksalen.

eg VET at mange husker året eller årene ved sko• len med stor glede. Ikke minst takket være Jon.
Og om ikke alle dager var like lyse, og selv om
det kunne ryke litt, og Jon med kvass stemme gneldret skjennepreken over elevpåfunn og uregelmessigheter, ja, kanskje over oss lærere også, så har han
vært et menneske som har satt spor etter seg, inni
mange av oss som lærte han å kjenne og som ble
hans venner.
«Gi meg en blomst mens jeg lever.» Jeg vet at Jon
slett ikke ber om en slik blomst. Men jeg vet også at
han er ærlig nok til å sette pris på en blomst. Så derfor denne - til en god venn.

J
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OPPGAVE 1:
3 gamle venner tilbrakte en kveld på en restaurant og da de skulle gå betalte de 10 kroner hver, altså tilsammen
kr 30. Kelneren leverte de 30 kronene tilverten, som syntes at de 3, som var hans gamle venner, hadde betalt
for meget. Han ga kelneren 5 kroner som han skulle levere til gjestene.
Kelneren beholdt 2 kroner selv og leverte 3 kroner tilbake til gjestene. Disse hadde nå betalt 9 kroner hver,
altså tilsammen 27 kroner. Kelneren hadde 2 kroner, altså tilsammen 29 kr. Men hvor er det blitt av den siste
kronen?

OPPGAVE 2:

OPPGAVE 4:

En bok koster innbundet kr 110.
Tallkryssord
Boken er kr 100 dyrere enn
Kan du prøve å løse en annerledes
innbindingen. Hvor meget
kryssord, hvor vi bare bruker tall? I motsetning
koster boken og hvor
til vanlig kryssord, er de såkalte «kodeordene» erstattet
meget koster innmed tall. Hvis det i en rute står et tall over og et tall under
bindingen?
en vannrett strek, betyr det, som i vanlig kryssord, at det øverste tallet er «kodetallet» for den vannrett~lekken, og tallet
under streken er «kodetallet» for den lodtlrette rekken.
De tomme feltene i oppgaven skal fylleiut med en-sifrede
OPPGAVE 3:
tall, dvs. bare tall fra O - 9. øverst, under d~ffi1ørke feltet,
står det 30 ut for fire vannrette felter. Det be\Yrat vi i disse
I hvilke julesanger finner du disse:
feltene skal skrive fire tall som multiplisert ntØd hverandre,
1. Men gi at all vår lengsel må
gir 30. Det kan være 2x3x5x1 eller 6x5x1x1 eller1x2x3x5 osv.
2. Slekt skal følge slekters gang
3. Bringer oss glederikt bud
Det er altså mange muligheter, og det er ikke likegyldig hvil. ken vi velger. Oppgaven skal jo, som i vanlig kryssord, pas4. Toner julenatt her ned
se begge veier. Bare en av de mange kombinasjonene kan
5. Av Saba kom de konger tre
brukes når regnestykkene skal være riktige både vannrett og
6. Jeg er så glad, så glad!
7. Så vidt og bredt i verdens land
loddrett. Lenger ute i samme vannrette rekke står tallene 8
og 20. De markerer at vi i de to vannrette feltene skal skrive
8. Vi der skal holde jul.
to tall som multiplisert med hverandre blir 8. I de fire loddrette
9. Med julelys og med norske flagg
feltene skal vi skrive fire tall som multiplisert med hveran10. Og når vi den følger gjerne
11. Da åpner han for alle små
dre gir 20.
Lykke til. Prøv ikke å titte på løsningen på side 20 før du
12. Titusener ganger velkommen
selv har forsøkt.

OPPGAVE 5:
Finn 10 steder/byer i Norge!
(ByeneIstedene er skjult i setningene.)
1. «Jeg ser etter julenissen», sa Axel Berge nylig.
2. Her lar vi kongen passere først.
3. Ta deg en dram, men vær forsiktig!
4. Tjen akkurat nok til å kjøpe et par ski, en
kjelke og ei lue.
5. Badestranden inneholder mye sand, nesten to
I
kilometer lang.
6. Antall matvarer i familiens matbod øker.
7. Denne mannen var døv siden fødselen.
8. De spiste middag før de dro ut for å se på
cupfinalen.
9. La alt det jeg sier bli mellom oss!
10. Jeg har alt annet, og mangler bare en
svømmebasseng!
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OPPGAVE 6:

OPPGAVE 7:

Her finner du 21 forskjellige land som
du kan fylle ut i oppgaven nedenfor,
men slik at landenes navn blir riktig.

Det kan se ut som om bokstavene nedenfor er strødd rundt
aven løpsk settemaskin, men ved nærmere ettersyn viser det
seg snart at mange av dem er ordnet i et bestemt mønster.
De danner nemlig en mengde navn på Europas hovedsteder.
Dels står de forlengs, dels baklengs, og de kan stå vel såvel
vannrett som lodrett, de står på skrå i fire retninger og til·
dels inni hverandre. Tegn en strek rundt alle dem du får øye
på, gjerne med forskjellige farger, så skal du se at resultatet
blir ganske pussig.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

REGILAE
GLADNEN
TYPEG
ANDLERDEN
SITVES
GLABIE
REVGISE
GREON
PAANJ
GURYAUU
LOPEN

12.
13.
14.
15.
16.
17.
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20.
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AAITIL
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OPPGAVE 8: Kryssord
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VANNRETT:
1. Kommer julaften
9. Dyr som hopper lett
10. Egennavn
11. Det går ..
12. Nær
13. Bedrar
16. Tone
17. Hviler
20. Terge
22. KV.navn
23. Vel
24. Uråd

26.
27.
28.
31.
32.

Mynt
Like
Ha
Ergo
Korrespondanse

LODDRETT:
1. Måned
2. Måler
3. Gi
4. Geni
5. Retning
6. Vann

7. Skue
8. Rogn
9. Jubel
14. Tall
15. Er
17. Vokse
18. Varsler
19. Original
20. Repet
23. Ytre
25. Studer
29. Ingmar Berg'mann
30. Prep.

Løsningene finner du på side 31.
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Denne kan du øve deg på
Denne oppgaven syntes vi var litt for enkel til å lage premiekonkurranse av den.
Det er tre fiskere som fisker gjedde, og
det går som så ofte i livets fiskevirkelighet: den ene fiskeren får fisk i lange
baner, de som står kloss inntil ham, får

ikke fjæra av fisk, som fiskere sier.
Prøv å følge snørene, så får du se. Det
går an, særlig hvis du markerer de enkelte snører med rød farge f. eks.
Løsningen? Ja, den står nederst på
siden.

1.
2.

Geografisk rebus
består av hele seks ledd. Samtlige seks
løsninger er geografisk, dvs. navnet på
byer og steder i Norge.
Det ene stedet er faktisk å finne på
flere steder i landet, hvis du forstår hva
vi mener. Fyll kupongen med de «riktige» navnene. Vi setter opp hele ti premier, hver på 25 kroner i lommepenger.

3.

,

-•

•

•
•

Svar på geografisk rebus:
Nr.1

.

Nr. 2

.

Nr. 3

..

Nr. 4

.

Nr. 5

.

Nr. 6

.

Navn:

..

Adr.:

.

Svarfrist: 31. des. 1983.
10 premier å kr. 25,-.

4.
5.

6.

Oppgaven sendes til Døves Jul, Postboks 97, 5001 Bergen.
'8 >{OJ>{ ?d Ja ua>{s/::J :a/æf5ddosf5u//lØ ?d f5U/USØ7
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De
døves
verden

TEGNET AV DEN DØVE TEGNEREN, WILBUR J. RUGE, USA. FRA BOKEN .OEAF HERITAGE, A NARRATIVE HISTORY OF DEAF AMERICA».

C€CCC€CC€CCæC€OCcccccc€CccccæcccccccCCC€€€C€€€€CCCCCCCCcccæccCC€C€CCCCCCECCCCCCC€Ccæcc€CCcccccccccccæCCCECCCCCCC€Ccceccccccccc€Ccccccc€Cmmn:

Humor fra klasserommet
En lærer på døveskolen merket at en av elevene
var ofte litt mutt og tankefull. Han pratet litt med
gutten og fikk vite grunnen. Gutten klarte ikke å
se frem til å reise hjem fordi han ikke hadde så
god kontakt med foreldrene. Læreren nevnte dette for foreldrene da de var på skolen for konfe-

ranse. Han oppmuntret moren til å lære tegnspråk.
Moren syntes det var en god ide og i all hemmelighet begynte hun på kurs for å overraske sønnen når han kom hjem i ferien.
Etter feriens slutt kom gutten tilbake til skolen
i strålende humør og fortalte hele klassen: «Nå
er min mor blitt litt døv!»

CCCCCCCC€Ccæccæ€CC€Ccccceccccccæccccccccccccccc€C€CC€CCCffC€Ccccccccæcc€CcC€CcccC€CecccceccccccC€CccccC€C€C€CCC€CCC€CCCCCCffC€CC€C€CcccccccC€C€ccæHH:
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Gjestene kommer

Det er lørdag ettermiddag. Disponent Eberhart Frønsdal har
invitert alle sine 14 ansatte og deres ektefeller på Frønsdals trykkeri til middag i trykkeriets kantine. Disponent Frønsdal fylte 50
år torsdag, og da hadde han besøk av slektninger hjemme hos
~eg i 4. etasje i samme bygning som trykkeriet. Der bor han sammen med sin to år yngre kone, Marie, og deres datter Anne. Denne
gangen blir middagen altså holdt i samme lokale som de ansatte
har sine spisepauser. Marie Frønsdal er snart ferdig med å ordne
med bordplasseringen. Hun har ordnet det slik at alle ekteparene skal sitte ved siden av hverandre, og at trykkeriets 3 døve og
en tunghørt skal sitte ved samme bord som disponenten og hans
kone og datter. Det var Eberhart som ville ha det slik, fordi datteren - som er døv - skulle få anledning til å prate med døve.
Sjefen kan litt tegnspråk, men ikke godt nok til å kunne oppfatte
kjappe tegnbevegelser mellom to døve.
Anne ber om å få være hjemme. Hun liker ikke å være med
på en fest som nesten bare består av «oldinger». Men faren smiler lurt: «Det er en ny døv gutt på trykkeriet som er 20 år. Han
er grei og snill, og vil sikkert ta en prat med deg. Han heter Paul,
og begynte her for en uke siden.» Anne ser på bordplasseringen
og oppdager at hun og Paul er plassert ved siden av hverandre!
Uten å nøle bytter hun Paul's kort med Ottar's. Ottar er 23 år og
godt likt av sjefen. Det vet Anne. «Jeg blir bare til middagen»,
sier Anne til faren sin, «og så skal jeg opp på rommet mitt.»
Anne har nettopp avsluttet sin 9. årig skolegang på døveskolen og er kommet hjem på sommerferie. Hun er 17 år og lys blond,
og gutta på skolen har alltid kalt henne «skjønne Anne». Til høsten ønsker hun å utdanne seg på Al folkehøyskole og kurssenter
for døve, og deretter kanskje på Briskeby skole i Oslo. Hjemmet
deres - og trykkeriet -ligger i utkanten av Oslo's nordlige del.
Det er ikke lett å se at det er et trykkeri idet hagen med eple- og
plommetrær omgir huset. Selve trykkeri er i 1. etasje, fotosats og
ferdiggjøring i 2. etg., kantine og disponentens kontor i 3. etasje
og endelig hjemmet til familien Frønsdal i 4. etasje.
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De første gjestene kommer, blant dem Willy Kristiansen (trykker, tunghørt) og Ottar Paulsen (fotosetter, døv). Disponenten blir
overrakt gaver og gratulasjoner. Litt senere kommer ekteparet
Finn og Berit Hansen (begge døve) i pent festantrekk. Paul Nesse er blant de siste som kommer. De andre har allerede tatt plass
ved bordene. Før Paul skal til å lete etter plassen sin, vinker Ottar ham til den ledige plassen med Paul's navn på bordet. Paul
går rundt, løfter stolen forsiktig ut og setter seg, merker seg kortet med sitt navn og ser rundt. Fordi faren hadde fortalt Anne om
Paul, studerer hun ham, men snur seg vekk hver gang Paul ser
på henne. Anne sitter mellom Finn og Ottar. Paul, Finn, Ottar,
Willy og Berit prater med bevegelige hender om dagligdagse ting.
Mens de andre er ivrig opptatt med å se Finn fortelle om melkemannen som snublet og knuste melkeflaskene, tar Paul til med
å spørre Ottar om hvem denne piken er. «Spør henne selv», sier
Ottar. Anne merker dett vinker Pauls blikk mot seg og peker på
faren: «Han er min far,» med små, sjenerte tegnbevegelser. Paul
blir forbauset: «Du kan jo tegnspråk! Er du døv?» Anne nikker
varsomt og smiler. Hun holder på å sprute ut i latter. Hun hadde·
forstått alt det Paul sa med tegn til sine døve venner uten at han
visste at hun var døv. Fru Frønsdal, som har sin plass ved siden
av sin mann ved bordenden, reiser seg og ønsker velkommen til
festen. Willy som er tunghørt oppdager at hun i sin tale ikke bruker tegn, så han synes nok det er best å tolke. Det gjør han med
små, rolige tegn til den døve forsamlingen. Til å begynne med
ser Paul på Willy, som sitter til høyre for ham, men tankene hans
dreier seg hele tiden om den unge piken så han vil heller se på
henne framfor å få nakken stiv av å glo på «tolken». Med det samme Paul ser på Anne, slår hun blikket ned en stund. Men det varer ikke lenge før de begge blir «moden» til å møte hverandres
blikk og smil.
De prater ikke mye med hverandre under middagen, heller ikke ved desserten. Ottar er den som dominerer praten. Han er både morsom og spennende på samme tid. Willy ser på ham og tolker hans morsomme vitser for disponenten og de andre hørende

slik at de får del i moroa fra den døve herren. Latteren stiger når
Ottar kommer med fantastiske og morsomme vitser om disponenten og gjestene.
Så er det dans. Paul får tak i Anne og danser en rolig vals med
henne. De prater litt mens de danser. De andre døve, Finn,
Ottar og Willy sitter sammen og diskuterer politikk og sport. Et
sted under samtalen forteller Ottar at hans eldre bror skal stå i
mål for Gjøvik/Lyn hjemme på Gjøvik i cupens 3. runde i morgen kl. 13. «Jeg har lyst til å ta en tur dit for å heie på ham og
laget hans, men jeg vil gjerne besøke ham før kampen begynner. Jeg kan ikke rekke det med toget.» Ottar vender seg mot Finn:
«Noe imot at jeg låner bilen din i morgen?» Finn forstår, men:
«Jeg må snakke med min kone om det først», svarer han, <:for vi
hadde planlagt å besøke kjente i Drammen.» Willy griper inn (han
har en gammel Ford Anglia): «Jeg ville gjerne ha lånt deg bilen
min, Ottar, men den er ikke helt bra. Motoren stopper når bilen
går på tomgang, dessuten er det stor dødgang på rattet.»
Paul spøker litt med Anne mens de danser: «Jeg kan kysse deg
, uten å komme nær deg.» -'- «Hva? Du tuller!» <<Jo, jeg kan. Skal
vi vedde en krone?» spør Paul. Anne tar en liten betenkningstid:
«La gå, men jeg tror deg ikke!» Paul omfavner henne og kysser
henne lenge, hett og inderlig. Da han omsider slipper henne, tar
han en krone opp av lommen og sier: «Nåvel, jeg tapte - men
det var pengene verdt!»
Musikken stopper og gjestene går tilbake til bordene som nå
er dekket til kaffe med små og store kaker. Fru Frønsdal skjenker
kaffen. Gjestene inntar de samme plassene som de hadde under
middagen. Ottar og Finn prater fremdeles om cupkampen i morgen, mens Anne - som sitter mellom dem - snakker litt med
Paul. Ved siden av Paul reiser Willy seg og går bort til garderoben for å hente fotoaparatet sitt. Willy er en dyktig fotograf. Han
har sitt eget mørkerom i kjelleren der han bor på hybel.

I/!

Innbruddet
Klokken er tre natt til søndag. En mannsskikkelse i mørke klær
og med silkehansker går ut fra bostedet sitt - i ferd med å sette
planen sin ut i livet. Det første han gjør er å gå bort til hybelhuset. Hoveddøren er ulåst. Forsiktig går han opp trappen og finner døren hvor det står «Ottar Paulsen» på. Også denne døren
slipper han å fikse, for den er åpen. Siden Ottar er døv, er det
ikke så farlig med å lage lyd, men det er likevel best å være forsiktig. De andre som bor i hybelhuset er ikke døve.
I gangen hos Ottar finner den mystiske personen noen klær som
henger. Han kjenner etter i jakkelommene og finner til slutt det
han leter etter: en bilnøkkel med merket VW på. Den putter han
i sin egen lomme, og lister seg rolig ut av hybelhuset. Så går han
et stykke bort til huset hvor Berit og Finn Hansen bor. Hoveddøren er godt synlig fra veien og lett å iaktta fra 'nabohusene. For
å være på den sikre siden, går mannen rundt huset og finner bakdøren, fra hagen. Den er låst. Han prøver å lirke opp låsen, og
får det til. Han tenker at her er det ikke nødvendig å fare svært
varsomt frem siden han vet at både Finn og Berit er døve. I stuen
finner han skrivebord og en skrivemaskin. Han finner et ark og
skriver noen ord på skrivemaskinen. Det er ikke særlig mørkt nå
som det snart er sommersolhverv. Det mannen ikke tenker på er
at ekteparet Hansen's datter Marianne på 7 mnd. kan høre. Foreldrene og Marianne sover i samme rom i etasjen over. Barnet
våkner av lyden fra skrivemaskinslagene og begynner å skrike.
Lyden fra henne når en nærplassert mikrofon, og når hun skriker sammenhengene i minst 3 sekunder, vib~erer et spesiell varselsinstrument under morens pute. Samtidig blinker en varsellampe i stuen i rask rekkefølge (Berit eller Finn hadde nok glemt
å slå av dette systemet da de la seg). Mannen skvetter til og hjertet hans tar til å banke raskere.
Berit våkner og går bort til Marianne, tar henne opp og holder
henne litt. Mannen i stuen tenker nå at sannelig har ekteparet en
baby som skriker. Han kjenner til de forskjellige tekniske hjelpemidler som døve har - og visste at dette lysblinktempoet varsler
barneskrik. Hadde den blunket i litt langsommere tempo, var det
noen som ringte på døren, men det er også en annen hastighet
som varsler om at telefonen ringer. Omsider er barnet kommet
til ro og Berit legger henne tilbake i barnesengen. Så går hun
selv tilbake til sin egen seng, og sovner.
Lampen i stuen har sluttet å blinke, og mannen venter en stund
til. Så skriver han videre. Han putter nå det maskinskrevne arket
opp i en konvolutt hvor han også har skrevet med maskin: «Til
Ottar». Nå går han tilbake, ut gjennom bakdøren, som automatisk låses ved at den blir lukket igjen. Ved utkjørselen står den
hvite VW'en som tilhører Finn Hansen. Mannen tar fram nøkkelen som han fant hos Ottar og låser opp bildøren. Med denne bi-

Noen av festdeltakerne. Fra venstre: Paul, Willy, Finn, Anne og Ottar.

Berit sier at det er i orden at Ottar får låne bilen. «Jo, vi bør
ikke nekte ham når vi skylder ham 3.000 kroner som vi lånte for
noen måneder siden!» bemerker Berit. Ottar takker, og sier at han
gjerne vil låne bilen fra kl. 07 neste morgen. «Det var tidlig,» mumler Finn, «istedenfor å vekke oss for å hente bilnøkkelen, kan du
like godt få den nå.» Finn tar opp bilnøkkelen av lommen og leverer den til Ottar. I samme stund blitzer det fra Willy's fotoapparat. Finn snur seg og ser Willy: «Du har visst bare fått bakhodet mitt, du!» <<Ja, det så jeg», sier Willy, «men jeg vil ta et
bilde igjen for din skyld.»
Klokken er blitt 24 og fru Frønsdal takker gjestene for kvelden.
Disponenten gjør det samme. Gjestene takker for seg, tar på seg
ytterklærne og går hjem. Paul gir Anne en god klem og hvisker
med tegn: «Skal vi gå en tur i morgen?» Anne smiler: «Hvorfor
ikke!» Da alle var gått, smiler disponenten til Anne og sier: «Hva
sa jeg!» Anne rødmer og farer opp på rommet sitt.

Lyden fra barnet når en nærplassert mikrofon, og når hun skriker
sammenhengende i minst 3 sekunder, vibrer et spesiell varselsinstrument
under morens pute.
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len kjører han bort til Frønsdal trykkeri. Denne gang tenker han
å være ekstra varsom, for både disponenten og hans kone er hørende. Mannen åpner et vindu i 1. etasje - som han hadde åpnet og latt stå på gløtt før han og de andre gjestene gikk fra festen - kommer seg inn og går trappene opp til 3. etasje. Varsomt åpner han døren til kontoret, går rolig bort til disponentens
skrivebord, åpner skuliene, og der finner han en nøkkel. Med denne åpner han den brannsikre safen. Der finner han en stor bunke
med nye sedler, som de ansatte skulle ha i feriepenger. Pengene
putter han i sin medbragte plastpose. Safen lar han stå åpen, likeså døren til kontoret. Planen hans kan best bli vellykket når dette
blir oppdaget tidlig, tenker han.
Han går tilbake til folkevognen og slår på fjernlysene. Naboens hus ved enden av veien står fint til for planen hans. Han blinker med lysene mot vinduet til naboens soverom, og håper at de
som sover der, vil titte ut av vinduet og klage over forstyrrelsen.
Ganske riktig, det dukker opp en mannsperson bak gardinene,
og han knytter neven og ser sint ut.
Samtidig fortsetter mannen sin planlagte operasjon; han snur
bilen og kjører bort, vel vitende om at naboen hadde sett bilen.
Folkevognen blir plassert på samme sted, ved utkjørselen hjemme hos Finn og Berit Hansen. Der, i bilen, teller han pengene:
92.000 kroner. Av disse plasserer han 3.000 kroner i konvolutten
til Ottar sammen med det maskinskrevne arket. Konvolutten plasserer han på rattet.
Folkevognen blir låst, og han spaserer rolig bort til hybelhuset
hvor han legger bilnøkkelen tilbake i den samme jakkelommen
som han hadde funnet den. Deretter går han hjem med tyvegodset. Nå er planen hans fullført - og det hele tok mindre enn en
time.

Alarm
Det er tidlig søndag morgen. Solen har forlengst kommet opp,
og klokken er halv syv. Herr Frønsdal har stått opp, og han går
ned til «festlokalet» for å rydde litt og hente presangene sine opp.
Da han åpner døren til lokalet ser han at døren til kontoret er åpen.
Han kan ikke huske at noen har vært der inne. Han får et sjokk
da han oppdager at safen er åpen, og ved nærmere undersøkelse kan han konstatere at feriepengene til de ansatte er forsvunnet. Fortvilet ringer han politiet. Fru Frønsdal kommer ned for
å si at frokosten er klar. Men hun oppdager mannen sin gråtene
av sinne og fortvilelse mens han stirrer på safen. «Hva er skjedd?»
spør hun, og nærmer seg mannen sin. «Ikke rør noen ting!» skriker han, «det skal stå slik det er til politiet kommer.»

Finn tar på seg slåbroken sin, åpner hoveddøren i sinne og ser forbauset
på de to politifolkene.
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Fra vinduet ser de en politibil komme og parkere ved inngangen. Ut av den kommer 3 politimenn. Kona går opp til kjøkkenet. Anne sover fremdeles. Herr Frønsdal åpner for politiet, slipper dem inn og forklarer hva som ble stjålet, og at tingene står
slik som da ugjerningen ble oppdaget. Mens to uniformerte politimenn gjør sine undersøkelser, snakker etterforskeren med herr
Frønsdal. Disponenten viser fram notisblokken sin med de forsvunnede sedlers nummer. I samme øyeblikk ringer det på døren. Det er naboen som vil vite hva som foregår, siden han så en
politibil utenfor. «Innbrudd her i natt», kommer det kontant fra
en nedtrykt herr Frønsdal. Naboen kom til å tenke på hva han
så i natt, og forteller det. «En hvit folkevogn? Hmmmm. Sier det
deg noe?» spør etterforskeren herr Frønsdal. «Det er jo mange
som har en hvit folkevogn, f.eks. en av mine ansatte, Finn Hansen. Men han er ingen tyv." Etterforskeren ber om Hansens adresse som disponenten motvillig noterer, men han ber politiet om
ikke å arrestere ham så lenge det ikke finnes noe bevis. «Dessuten er både han og hans kone døv."

Etterforskning
Klokken er ti på syv. Ottar har pyntet seg med de samme klærne
som han brukte på festen i går kveld. Han spaserer bort til folkevognen som han skal låne hele dagen. Han tar opp bilnøkkelen
, av jakkelommen, låser opp bildøren og setter seg til rette bak rattet. Da får han øye på en konvolutt på rattet med «Til Ottan> på.
Han undrer seg, åpner konvolutten, merker seg at det er penger
der, og leser brevet: «Takk for i går, Ottar! I dag kan du få låne
bilen hele dagen, som avtalt. For å glede deg mer, gir vi tilbake
de pengene vi skylder deg. Ta dem. Kom ikke og vekk meg. Jeg
vil heller sove lenge. God tur! Hilsen Finn." Ottar teller pengene og kommer til at det er 3.000 kroner - akkurat det de skyldte
ham. Han titter mot vinduene til huset og smiler: - Neimen, han
er sannelig grei, han Finn! Så kjører Ottar gladelig avsted med
3.000 kroner i jakkelommen.
Vibratoren som er plassert under puten til både Finn og Berit,
vibrerer og vekker dem begge. Finn ser på klokken: Ti over syv.
«Fy f. .. ", hveser Finn, «det må være Ottar. Jeg ba ham om ikke
å vekke oss. Han har jo fått bilnøkkelen!" Finn tar på seg slåbroken sin, åpner hoveddøren i sinne og ser forbauset på de to politifolkene. «Hva?" Politiet viser fram en papirlapp som de har skrevet noen ord på underveis, hvor det står: «Det har vært innbrudd
hos herr Frønsdal i natt. Vi vil gjerne snakke litt med Dem. Kan
vi få komme inn?" Finn viser dem til stuen og ber dem ta plass
i sofaen. Etterforskeren forsøker å si noe uten å skrive på papiret. Finn - som naturligvis kan avlese på munnen når vedkommende taler tydelig - oppfatter ikke etterforskerens små munnbevegelser. Han kan bare oppfatte det første ordet: «Hvor ... ",
men etterforskeren blir bedt om å skrive det. «Hvor er bilen Deres?» Finn ser på klokken og svarer: «Min venn hentet den for
et kvarter siden. Han er på vei til Gjøvik med den. Hva har bilen
min med innbruddet å gjøre?" Etterforskeren har oppfattet hva
FInn sa, og skriver raskere på papiret nå: «Vi har grunn til å tro
at det var bilen Deres som ble sett utenfor Frønsdals trykkeri i
natt." Han skriver videre: «Så du at din venn hentet bilen din for
et kvarter siden?" «Nei,,, svarer Finn, «men det var avtalt i går
kveld ... " Etterforskeren tenker: Vennen til Hansen - som etterforskeren har fått vite heter Ottar Paulsen - kan ha hentet bil~n
i natt, kjørt til Frønsdals trykkeri og deretter rett til Gjøvik. Men
hvis han nå er på vei, er han snart ved Harestua på riksvei 4 eller
ved Jessheim (E6). Etterforskeren gir melding til politikamrene
på begge steder, og de står snart klare til å sperre veiene.
Flukten
Ottar kjører smilende i en fart som er litt over fartsgrensen på strekningen. Han nærmer seg Harestua da han ser politifolk på veien.
Ottar bremser ned farten, men blir ikke overrasket da politiet gjør
tegn til at han må stoppe. «Vel, de har oppdaget meg på radaren», tenker Ottar. Han stopper, og åpner sidevinduet. Politiet

for å få nærmere forklaring. Etter å ha kjøpt avisen går han over
gaten i retning Finns bolig. Da han kommer halvveis over gaten
blir han sjokkert over å se følgende tekst: INNBRUDD pA
FRØNSDAL TRYKKERI I NATT. DEN MISTENKTE ER DØV, OG
ANSATT pA TRYKKERIET. Ottar bråstopper midt på den lille
enveiskjørte gaten. Samtidig kommer det en bil bak og tuter.
Ottar leser videre: «92.000 kroner i nye sedler er forsvunnet fra
safen. Bare 3.000 kroner med de etterlyste numrene ble funnet
i jakkelommen til den mistenkte. Den døve unnslapp politiet på
en smart måte ved å be dem skrive hva det gjaldt fordi han ikke
kunne høre.» En irritert mann går ut av bilen - etter å ha tutet
lenge - og slår hardt på skulderen til Ottar, som skvetter:
«Æææææ». Bilisten flakser med armene i sinne fordi han ikke
brukte fortauet. «Unnskyld», mumler Ottar og puster lettet ut. Han
trodde det var politiet som hadde oppdaget ham.
Ottar er nå nær huset til Finn og Berit Hansen. Han ser seg
om, forvisser seg om at det ikke er noen politimenn der, og rinOttar legger begge hendene på biltaket slik at politiet kan kroppsvisitere
ham. I jakkelommen finner de 3.000 kroner.
ger på døren. Finn åpner og drar Ottar i armen og trekker ham
rask inn. Han vil ikke vente: «Har du gjort noe galt, Ottar?» spør
Finn. Ottar spør om Finn hadde lagt 3.000 kroner i bilen. «Nei,
var det i bilen du fant dem eller har du funnet dem hos sjefen?»
ber om å få se på sertifikatet. Det var tydelige munnbevegelser,
undrer Finn. <<I bilen», sier Ottar bestemt. <<Jeg tror deg, Ottar.
så Ottar oppfattet raskt. Han viste fram sertifikatet sitt. Politiet leJeg
kjenner deg så godt at det ikke kan være deg, men hvorfor
ser navnet og nikker til sin kollega. «Hva skal det bety», tenker
stakk du pengene i jakkelommen din?» Ottar skjønner at Finn
Ottar. «Vil De vennligst komme ut av bilen» sier en politimann,
ikke hadde lagt sedlene i bilen og det maskinskrevne papiret på
men Ottar er ikke i stand til å lese en munn som plutselig virker
gravalvorlig. «Hva?» (Han ber om en gjentagelse av det som ble . rattet, men forteller som sant er: <<I bilen fant jeg en lapp der det
sto at du ville gi meg det du skyldte meg. Jeg ble forbauset, men
sagt, for om mulig å forstå hva som ble sagt.) Politiet gjør tegn:
trodde likevel på det.»
Ut, ut, ut. De vet ikke at Ottar er døv, det var det ikke sagt noe
En uniformert politimann er kommet for å levere folkevognen
om i meldingen. Ottar forstår politimannens tegn og lystrer fortilbake
til Finn. Han parkerer den utenfor huset, slår av motoren
bauset og uforstående. Han legger begge hendene på biltaket slik
og
går
bort
til døren med bilnøkkelen, da han gjennom vinduet
at politiet kan kroppsvisitere ham. I jakkelommen finner de 3.000
ser at Ottar er der inne. Uten å ringe på, åpner han døren forsikkroner. «De er mine!» skriker Ottar. Men politiet kan se at sedletig. Han ser Ottars bakhode gjennom den åpne kjøkkendøren. Pones nummer stemmer med det som ble sagt i meldingen, og komlitimannen
tar ingen sjanser og griper raskt tak i Ottar. Finn og
manderer Ottar: «Vennligst bli med til politistasjonen». Ottar har
Berit undres på hvordan politiet kunne vite at han var her, men
ikke oppfattet ordene og sier: <<Jeg kan ikke høre. Jeg er døv. Skriv
da Finn får tilbake bilnøkkelen, skjønner de at politiet fant Ottar
på papiret hva slaks lek dette er!» «Hører ikke?» undrer en av
tilfeldig.
Politimannen viser Finn en papirlapp, skrevet av etterpolitimennene delvis overrasket, med pekefingeren pekende mot
forskeren: «Vi må få låne skrivemaskinen Deres til kontroll på staøret sitt. Politiet tar fram papir og penn/ legger papiret på bilsjonen, for vi fant et maskinskrevet papirlapp i bilen din, som kan
taket og skriver mens Ottar ser på: <<Innbrudd på Frønsdals trykhenge sammen med innbruddet.» Politiet tar dermed med seg skrikeri i natt. Du er mis ... >, Før politimannen rekker å avslutte setvemaskinen, og kjører tilbake til politistasjonen i sin kollegas
ningen springer Ottar som en gal nedover veien i fortvilelse med
politibil sammen med Ottar.
to politimenn i hælen. Fra veikanten og nedover til skogen er det
bratt. I ren desperasjon hopper han nedover og glir, ruller, glir,
hopper, løper, glir. Avstanden mellom Ottar og politimannen
øker, men han følger etter ham. Ottar bare løper og løper videre
Bilder fra festen
inn i skogen som etterhvert blir så tett at det ikke er mulig for
«Jeg vet at Ottar er uskyldig. Han ville aldri lyve for meg.» Finn
politimennene å se ham på mer enn ca. 20 meters avstand. Politiser på sin kone og sier: «Den skyldige må være en av gjestene
mennene som nå må nøye seg med å gå og følge sporet, må snart
på festen, en som visste at vi skyldte Ottar akkurat 3.000 kroner
innse at de mister ham. Ottar fortsetter å løpe og innbiller seg
og at Ottar hadde bilnøkkelen min. Vedkommende stjal bilen min
at politiet fremdeles er like bak ham. Politiet gjør nå noen underog brukte den til å villede politiet. Så mye er sikkert. Siden bilen
søkelser i folkevognen. Der finner de en prismekikkert i hanskemin var innblandet, vil jeg finne den skyldige. Jeg gir blaffen i
rommet som de nå forsøker å se nedover dalen etter Ottar med.
jobben i dag» ... (Finn tenker) ... om jeg bare visste- hvem ...
Nytteløst. Etter en times løping finner Ottar et skjulested, nesten
Berit kommer til å tenke på noe: «Finn, husker du at Willy tok
som en grotte. Han hviler der. Fra sitt skjulested kan han se at
mange bilder av oss under festen. Kanskje noen av dem vil vise
politibilen og folkevognen er i ferd med å fjerne seg langt borte.
hvem som så på oss.» Finn lyser opp: «Ja, kanskje! Han tok fakUtmattet tenker Ottar på hvorfor mistanken akkurat var rettet mot
tisk et bilde da jeg leverte nøkkelen til Ottar. Han fikk bare med
ham.
bakhodet mitt. Kom, vi besøker ham nå. Kanhende han er ferdig
Klokken er nå 09.30, og Anne står opp, kler på seg, vasker og
med å fremkalle bildene i mørkerommet sitt.»
pynter seg før hun farer avsted, uten å spise frokost - og uten
Finn og Berit kjører bort til Frøshaug Trykkeri og finner Willy
anelse om hva som var skjedd i morgentimene - ut for å treffe
på trykkeriet. De spør om bildene er ferdige. Willy nikker, og
Paul Nesse. De er sammen hele dagen.
henter dem i skapet. <<Jeg har vist bildene til alle hen" sier Willy,
«Dere er med på mange av dem.» Finn er opptatt med å finne
«Den mistenkte er døv»
et bestemt bilde, og finner det han søker. «Der er deh>; Finn peDet er mandag morgen. Ottar er kommet tilbake til hovedstaden
ker på sitt eget bakhode på bildet. Bilnøkkelen som Ottar tok imot,
etter å ha gått fra Harestua - med et par timers søvn på en låve
vises også på bildet. Finn studerer det nøye. «Det ser ut til at det
nær Oslo's ytre bygrense. De fine klærne hans er dels tilgriset,
bare var Paul som så på nøkkelen?» bemerker Berit. Finn nikker
dels revet i filler av skogen. Han kjøper Aftenposten for å se om
samtykkende og spør om Paul er på jobben. Willy nikker. Finn
det står noe om innbruddet der. Ottar tenker på å gå bort til Finn
spør igjen: <<Vet du hvorfor jeg ikke er på arbeid i dag?» «Kan-
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skje, disponenten fortalte om innbruddet forrige natt, og at bilen
din var sett utenfor. Han håper at du er utenfor mistanke. Forresten, ser du etter noe på bildene som har med saken å gjøre?»
spør Willy. "Kanskje», svarer Finn, "hvis den skyldige blir tatt
pga. disse bildene, har vi deg å takke!» Finn får lov til å låne det
viktigste bildet og kjører direkte til politistasjonen. Der stopper
han og sier til sin kone: «Vi har ikke spist frokost i dag. Mens jeg
er hos politiet en stund, kan du kjøre til cafeen like om hjørnet
der nede og bestille frokost til oss to før jeg kommer. Jeg spanderer!» Berit kjører til cafeen og Finn treffer etterforskeren. Han
viser bildet og forteller hva han tror, men håper at hvis Paul virkelig er den skyldige, må han få mild straff. Etterforskeren mumler: «Vi har for mange spor, og mange av dem er sikkert falske»,
han fortsetter å skrive mens Finn leser, «Foreløpig har vi to "bevisen>: l) at Ottar var i besittelse av de stjålne pengene, og 2)
at skrivemaskin-typene på papirlappen som lå i bilen Deres uten
tvil var skrevet med Deres skrivemaskin. Beklageligvis står De på
listen over mistenkte.» Finn liker det ikke, men ... Etterforskeren opplyser videre at han skal sende to av sine folk til trykkeriet
for å hente Paul hit, slik at han kan kan bli forhørt.

Hva har Paul gjort!?
Anne har stått opp og spist frokost. Hun tenker på den fine søndagsturen hun hadde med Paul. Fru Marit Frønsdal leverer
Anne en liste over matvarer hun skal kjøpe i butikken. Anne går
så til butikken. Mens hun er der, kommer 2 politimenn med politibilen til trykkeriet. De går opp til disponentens kontor og meddeler at de må ta Paul Nesse med til politistasjonen. "Nei!» utbryter Eberhart Frønsdal, «han er ingen tyv!» "Det er det vi vil få
oppklart,» sier den ene politimannen. Begge går ned til 2. etasje
og venter i gangen mens Eberhart forklarer Paul. Ja, han kommer frivillig og følger de to politimenn til bilen. Samtidig er
Anne kommet tilbake fra innkjøpet og er overrasket over å se Paul
bli kjørt bort i politibilen! Hun løper opp til farens kontor og spør
hvorfor Paul er ført bort. «De vil bare snakke litt med ham,» opplyser faren. "Hør,» sier Anne irritert, "jeg er ikke noe barn. Du
skal ikke holde alle de farlige nyhetene hemmelig for meg, spesielt ikke når det gjelder Paul! Fortell hva det gjelder, eller skal
jeg gå til politistasjonen selv?!» Faren ber henne ta det rolig: "Han
er der for å hjelpe politiet.» "Du vil ikke si noe!» Anne legger
vesken fra seg og springer ut.
På politistasjonen sitter alle tre - Ottar, Finn og Paul - og
svarer på etterforskerens spørsmål med hjelp aven døvetolk.
(Politiet hadde i mellomtiden fått tak i den nærmeste døvetolk de
fant på døvetolk-listen sin.) Anne kommer springende inn, og spør
etter Paul. Paul viser henne bildet og forklarer mens inspektøren
snakker med de to andre. Da Paul er ferdig med å fortelle, utbryter hun: «Det var meg du så på, ikke bilnøkkelen! Han som fotograferte kan også ha sett at nøkkelen ble gitt til Ottar!» "Mener
du Willy?» spør Paul henne. «Så er det altså Willy. Jeg skal snakke med ham!» kommer det brått fra Anne, og hun forsvinner like
fort som hun kom. Paul forsøker å stoppe henne, men forgjeves.
Han forteller det til Finn og Ottar, og det begynner nå å gå opp
for dem alle hva som virkelig kan ha skjedd. «Forteller vi det til
etterforskeren, vil han få enda mer hodebry. Det blir jo hele 4
mistenkte!» mener Finn.
Oppdaget!
Anne oppdager at Willy ikke er på trykkeriet nå. Arbeidskameratene sier at han følte seg uvel og gikk hjem. Hun vet hvor han
bor, og skynder seg dit. Hun finner huset, går bak det og åpner
kjellerdøren. Der inne står det et navneskilt på hybeldøren til Willy
og hun åpner uten å banke på. Begge to blir like forskrekket, fordi
Annes mistanke blir bekreftet idet hun ser Willy telle pengene
på bordet, og Willy fordi Anne har oppdaget ham. Anne blir så
stiv av skrekk at det gjør det vanskelig å tenke klart: Løp, løp,
løp! Men før hun rekker å komme ut kjellerdøren, blir hun dratt
tilbake av Willy. Han setter henne ned på en stol i hybelrommet
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sitt mens han banner uavlatelig. Han binder henne slik at hun
ikke kan flykte. Willy tenker, og kommer med et forslag: «Vi kunne
dele, vi to, og så holder vi det hemmelig, hva?» Anne er bundet
på hendene, men hun skriker: «Nei!» «Men det blir jo 44.500 kroner på hver!» opplyser Willy. Anne nekter igjen: <<Jeg vil ikke
røre de skitne sedlene som du har tatt. Min far er ansvarlig for
dem. Min far! Og Paul er en av de mistenkte. Han skal ikke sitte
i fengsel, din idiot!» Willy har nå bare en ting å gjøre: Forsvinne. Langt vekk med tyvegodset. Han stirrer på henne og grubler
over hvordan han skal komme seg vekk.

Vill fart i sentrum
To pressebiler kjører inn og stanser ved politistasjonen. De har
fått greie på at der inne sitter flere mistenkte, og journalistene
vil ha nyheter til avisen i morgen. De graver og spør. Etterforskeren svarer lite. Mens de er opptatt med journalistene, øyner
Paul sjansen til å stikke av. «Jeg må redde Anne hvis hun er i
fare», tenker han, og med ett løper han og får 2 politimenn etter
seg. Journalistene og etterforskeren ser etter dem og da får også
Finn sjansen til å komme seg ut! Han springer rett forbi dem, samme vei som Paul tok. Etterforskeren ber journalistene om å passe
på Ottar, før han løper etter Finn. På veien roper etterforskeren
til vakten at han må til forhørsrommet for å ta hånd om Ottar, og
så løper han nedover trappene.
Utenfor politistasjonen løper Paul til venstre og hopper over
et høyt gjerde. Den ene av de to politimennene gjør det samme,
mens den andre bråsnur og oppdager Finn på vei ut. Samtidig
ser Finn en pressebil stående med nøklene i. Han hopper inn,
starter motoren og kjører. Den ene politimann hopper inn i bilen
sin, lar etterforskeren bli med, og følger etter pressebilen i vill
fart mot sentrum. Finn tenker ut en plan underveis. Han vet nå
hva han vil gjøre. Han kjører i retning kafeteriaen der hans kone
sitter og venter på ham. «Om hun bare sitter ved vindue!», tenker Finn. Ja, det stemmer. Finn blinker med lysene rett mot vinduene til kafeen og svinger til venstre. Berit merker forstyrrelsen
med blinking utenfra, og titter ut. En pressebil og en politibil i
rasende fart! Hva? Hun undrer. - A, hvorfor blinke med lysene? .. Kan det være min mann? Igjen ser hun de to bilene komme tilbake. Pressebilen blinker igjen og kjører roligere, for politibilen kan ikke kjøre forbi i den trange gaten! Finn viser seg og
peker på sin folkevogn og forklarer med tegn hva Berit kan gjøre. Berit forstår, og hun ser de to bilene kjøre bort i samme retning som de sist forsvant. Berit legger pengene for frokosten på
bordet, skynder seg ut og setter seg inn i folkevognen, samtidig
som Finn og politiet kjører forbi. Finn ser nå at Berit gjør seg klar.
Nå har Finn kjørt rundt 3 ganger med politibilen etter seg, og
dette blir siste runde. På den andre siden av kafebygningen stanser
han, springer inn i bygningen og påfører etterforskeren noen sekunders tap. Finn har vært her ofte og han kjenner til hvor gangen fører hen. Etterforskeren og politimannen følger etter. På den
andre siden stormer Finn ut, og priser seg lykkelig over at Berit
holder bildøren åpen med foten klar på gasspedalen. I samme
øyeblikk som Berit gir gass - etter at Finn var kommet inn i folkevognen - slår etterforskeren med et dunk i bilens bakpart, han skjønner han har tapt jakten.
Berit har kjørt et lite stykke da de uventet får se Paul. Han sier
at Willy ikke er på trykkeriet. Med Finn og Paul som passasjerer
kjører Berit i retning av Willys hjem. Vel framme ser de Willy
ta med seg Anne inn i bilen sin, og kjører avsted. Berit trår gasspedalen i bånn og opptar forfølgelsen.
Willy ser i speilet at en hvit folkevogn følger etter ham. Det er
ingen tvil for Willy hvem den tilhører. Willy kjører nå i rasende
fart ut av Oslo, men det er risikabelt. Bilen hans kjører i siksak,
det er vanskelig å kjøre rett fram pga. den store dødgangen i rattet. Han er nødt til å kjøre forsiktig og ikke med for stor fart. Berit
følger etter ham og tar innpå. Willy får motortrøbbel og bilen stopper. Willy er rasende, hopper ut, skynder seg rundt og tar Anne
ut. Han holder om henne med den ene armen sin. I den andre

hånden har han en lommekniv pekende mot halsen hennes, før
Finn & Co. rekker å få tak i Willy. De kan ikke angripe ham i
denne situasjonen. Willy vet at Anne er blitt Paul's pike. Willy
vil nå bruke folkevognen til videre flukt. Han beordrer Finn, Paul
og Berit å gå langt vekk fra bilen (stadig med kniven faretruende
mot halsen til Anne). Motvillig går de et stykke bakover. Anne
er vettskremt, hun blir plutselig vill; skyver kniven vekk fra halsen og biter hånden hardt så kniven faller ned. Willy slår henne
så hun faller nedover skråningen ved veikanten. Willy er plutselig uten «skjold». Han tar opp lommekniven, og med en koffert
i hånden springer han inn i skogen. Paul er sjokkert, han skynder seg bort til veikanten og ser Anne ligge langt nede, tilsynelatende livløs. Berit løper ned for å se hvordan det står til med
henne. Finn gjør tegn til at han og Paul skal få tak i Willy. Paul
er nå full av hevnlyst; han vil få kloa i ransmannen. Finn og Paul
løper mot skogen, men før de kommer dit, oppdager Finn en
telefonkiosk et stykke borte på veien. «Ta ham, du! Jeg ringer
sykehus og politiet!» Paul nikker, og legger på sprang. Willy
løper og løper og klatrer oppover fjellskråningen med kofferten
(som inneholder pengesedler) i hånden. Paul følger etter.

Politi! Politi!
Finn er nå inne i telefonkiosken. Han finner to kroner i jakkelommen, putter dem inn, og slår sykehusnumrene. Han stirrer intenst på kronestykkene og venter på at de skal falle ned i automaten. I samme øyeblikk som ambulansevakten tar telefonrøret
faller myntene ned, og Finn - som altså er døv - vet nå at de;
er noen på den andre siden av tråden. Han skriker inn i røret:
«Jeg er døv! Jeg kan ikke høre deg! Men du må høre på meg!
En pike har falt utfor skråningen ved Trondheimsveien nord for
Oslo, det er alvorlig! Det haster! Dere finner to biler der, en hvit
folkevogn og en Ford Anglia. Stopp der og se ned. Der finner
du piken! Kom med en gang!» Ambulansevakten nøler ikke, gir
beskjed til sjåførene, og de uler avsted.
Finn finner et par kroner til, putter dem inn og slår numrene
til politiet. Igjen stirer han på myntene. Han svetter og er urolig.
Mynten faller. «Jeg er døv! Jeg kan ikke høre deg! Dette er alvorlig! Han som stjal 92.000 kroner er her ved Trondheimsveien litt
nord for Oslo. Du må stoppe når du ser to biler parkert på veien.
Det haster! Kom med en gang!» Politimannen på den andre siden av tråden er ingen ringere enn etterforskeren selv! Han skjønner at det var Finn som ringte. Han er redd det vil ta for lang
tid for ham å komme frem, så han ringer til alle politibiler som
er ute og patruljerer. Alarmen kommer til radioen på politibilene. En av dem er nær det stedet hvor Finn ringer fra, og kjører
dit etter oppfordring fra etterforskeren.
I mellomtiden har Paul tydeligvis mistet sporet. Willy holder
seg godt skjult og ser hvor Paul går hen. Da Paul fortsetter oppover fjellskråningen, legger Willy på sprang nedover den andre
siden.
Nede ved veien ser Berit en ambulanse komme, springer opp
mot veien og vinker, som tegn på at den må stoppe. Det gjør den,
og ambulansesjåførene kommer ut, tar med seg båren og går ned
til Anne. B~rit følger med.

Finn ringer til politiet igjen, og sier de samme ordene som fø'r.
Han er ikke sikker på om politiet virkelig hadde hørt ham. Det
er best å gjenta, tenker han. Anne blir nå bragt opp og inn i ambulansen. Berit sitter ved siden av henne. Sykebilen farer nå avsted med full fart mot sykehuset.
Paul er på toppen av fjellet. Han har fin utsikt. Langt nede ser
han sykebilen kjøre avsted. På den andre siden ser han Willy!
For langt nede til at Paul vil kunne ta ham! Willy løper ned på
veien, og haiker. I samme stund farer en politibil i motsatt retning på den samme veien. Paul er fortvilet, skulle ønske at Willy
ble tatt av politiet nå! Paul ser at Willy nå får skyss i en mørk
SAAB, på vei mot Hamar!
Politibilen stopper ved siden av de to bilene. To politimenn i
uniform kommer ut av bilen, og speider omkring. Ingen folk å
se. De ser Finn i telefonboksen, og springer dit. Finn ser dem,
slipper telefonrøret og peker mot skogen: «Willy løp denne veien,» sier Finn, «han har pengene i kofferten!» Nå ser alle en skikkelse langt oppe på fjellet som veiver med armene fram og tilbake, som om han vil si noe. «Det er Paul, min venn», opplyser
Finn. Han kommer til å tenke på at han har en prismekikkert i
bilen sin, og skynder seg dit for å hente den. Politimannen rekker fram hånden og ber: «La meg få låne den». «Nei!» skriker Finn,
«jeg vil se hva han der oppe har å si!» Finn retter kikkerten mot
Paul og ser tegnbevegelsene. Paul gjør store tegn: «Willy har haiket. Han fikk skyss i en mørk SAAB. På vei mot Hamar!»
Finn oppfatter. Han gjengir ordene for politiet. De undrer seg
over at han kunne forstå tegnmeddelelser på lang avstand. Men
det er ikke tid til å være imponert. Politiet tar mikrofonen og alarmerer Hamar politikammer og andre politimenn på veien. Der
sperrer de veien og undersøker alle biler (ikke bare SAAB) for
å se etter mannen med kofferten. Denne blir snart tatt i en sperring.
«Du har æren»
Senere på sykehuset er Anne kommet til seg selv igjen. Moren
hennes, Marit Frønsdal, og faren, Eberhart Frønsdal, sitter ved
siden av sengen hennes. Så kommer Finn, Berit, Ottar og Paul
inn med blomster til henne. Alle er enige om at Anne har en stor
del av æren for at Willy ble tatt. «Der ser du, pappa», sier Anne
triumferende, «jeg er ikke et barn!» Etter en stund går de besøkende ut igjen, men Paul blir værende en stund til, alene sammen med sin Anne. Ingenting er bedre enn å være alene sammen med sin elskede.

Paul blir værende en stund til, alene sammen med sin Anne.

25

Min kats Strygen
d min kind
latter alle
jertesaar»
J

ulen oppleves helt supert! Først er det juletreet. Det skal
være av furu, hugget på landet - i vår egen skog. Når
det vel er kommet i hus, skal det behørig studeres - først av
kattene, deretter hundene og så meg. Det skal klatres i, snuses
på - undersøkes om det er spiselig - og så veltes! Vel - når
det er unnagjort, er det pyntingen - og den er det mye arbeid
med. Glitter og flagg lenker rives ned to-tre ganger, så får det
henge i fred. Det samme får kongler og lys. Men - alle kulene!
Etter første året med gamlepus ble samtlige skiftet ut til
uknuselige - så de holder seg hele, men ... De skinner og blinker - ruller så morsomt. Sa du fotballer? Nei - POTEballer!
Nøtter er det som er mest spennende, spesielt hasselnøtter. De
finner vi overalt; i sengen, sofaen, stoler og rundt omkring, bare
ikke i nøtteskålen. Så hos meg varer julen til påske i form av
nøtter som dukker opp som små overraskelser her og der ...
Maten er «toppen av kransekaken» julaften. Daisy og Alpha
som vanligvis får mat bare om kvelden ellers - tørrf6r med
vann - starter opp med ferske, fine kjøttbein til frokost. Kattene starter gjerne med litt rå okselever. Ingen boksemat, takk!
Lunsj taes gjerne imot - en stor tørrfisk til hver av hundene, litt
rekeost og leverpostei til kattene. Hovedmåltidet, middagen må
være litt spesiell denne dagen. (Vi skeier nok ut - men har
«slankedager» etterpå!) For hundenes vedkommende er det helt
store å få sagavfall med skummet melk, istedenfor tørrf6ret. Kan
tro at de nyter det - det høres lang vei at de koser seg. Kattene skal ha sitt - og det beste de får er rundbiff skåret i terninger. Da er det fest!!! Tror nesten at jeg som gir dem maten
koser meg like mye som «de små» som får den!
- Og julepresanger?
- Julepresanger? Er ikke den menyen julepresang, da? Jo det blir alltid noe under treet til dem også. Hundene får store
tyggebein - de storkoser seg med dem. Kattene får skinnmus
eller baller, alt ettersom, noe de kan leke med blir det som
oftest. Eller en ny kurv, kanskje. Men - det rareste er at jeg
bestandig får noe av dem også - alltid noe jeg ønsker meg.
Bøker, plater. Og hengivenhet. Tre fornøyde katter som legger
seg i fanget og maler - en hund - nå to - som sitter eller ligger på gulvet (eller helst på fanget de også!) og ser på med det
varme blikket!
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Solveig Sandalsnes (36) er «en
blanding» av østlending og sogning, men er født og oppvokst i
Bergen. I de siste ni år har hun
jobbet som buss-sjåfør i Bergen
Sporvei. Av hennes allsidige fritidsaktiviteter er hun sekretær i Bergen Rasekattklubb og kasserer i St.
Bernhardskameratene (hundeklubb). For tiden har hun 3 rasekatter, 2 St. Bernhards-hunder og
et par akvarier. Døves Jul spør om
hennes juleopplevelser sammen
med sine små og store venner.

Henrik Wergeland skrev slik:
Min kats Strygen mod min kind
udglatter alle Hjertesaar
I min Hunds øje sænker jeg mine Sorger
som i en dyb Brønd.
Jo, julen er en fin tid for både dyr og mennesker
her i huset! Det er mye selskap i dyr. De er forskjellige som natt og dag - men noen store «personligheter» alle sammen. Ville ikke ha vært dem
foruten!
- Er det noe spesielt som gjorde at du er så interessert i dyr, Solveig?
- Vet ikke - er vel kanskje arvelig?? Utallige
er ihvertfall de skadde fugleungene som skulle helbredes, og vel flere av dem som skulle begraves i
skoesker eller lignende både i byen og på hytta.
Har vært så heldig å ha et deilig landsted å reise
til - så lenge jeg kan huske tilbake i tid - hele
sommeren ble tilbragt der, og weekendene året
igjennom. Der ble vel grunnlaget lagt - å se livet
oppstå og gå til grunne igjen. Vi lærte vel respekten for alt liv - at alt har livets rett på denne måten - og ikke minst se noe bak Albert Schweitsers ord: Ærefrykt for livet! Det jeg husker best, er
vel at far lærte oss dyreartene, å skille deres lyder
og ytre kjennetegn fra hverandre, se deres
egenarter.
- Hvorfor valgte du katt og hund og fisk?
- Katt, hund og fisk. Ja - det er det jeg har
pr. i dag. Men, jeg har hatt undulater, gullhamstre
og skilpadde også. Hvorfor? Tja, - tilfeldigheter
igrunn. Fikk den første katten min for 8 år siden
- han er «overhodet» blant dyrene. Stamtavlen
hans forteller at han heter Cæsar, men til daglig
kalles han Kiss, - eller Gamle, store, hvite høvding. Hunden overtok jeg som voksen - den skulle omplasseres fordi den «gamle» eieren flyttet til
Sverige og ikke kunne ha den med. Og fiskene?
Det begynte med fem gullfisker i et lite akvarium
- i dag er det et på 105 og et på 150 liter i stuen
min ...
- Hva slags tiltak arbeider hunde- og' katteklubber med?
- Tiltakene kan være av så høyst
forskjellig art. I utgangspunktet er de
forskjellige klubbene en spesialklubb
for en dyreart - f.eks. er det 15 rasekattklubber spredd over hele Norges
land, - en hundeklubb, som kan være
spesielt for en rase, eller en sammenslutning av flere. Hovedtanken bak
klubbene er at de skal arbeide for
«sin» dyreart, men klubbene har omsorg for alt dyrehold og ønsker å nå
frem til alle som har dyr! De ønsker å
simulere medlemmene til å engasjere
seg på lokalplanet, og ofte ser vi at
aktive medlemmer fremstår som naturlige kontaktledd eller talsmenn i et lokalmiljø når det har vært snakk om
dyrehold. I slike saker kommer klubbene ofte med i arbeidet - og vi ser
også samarbeid klubbene I Dyrenes
Beskytter. Dessuten ser klubbene det
som sin oppgave å spre opplysninger
og kunnskaper om korrekt dyrehold.

Det er med på å øke respekten for dyr generelt skapninger som i vårt samfunn dessverre ikke har
den beskyttelse og status de fortjener.
- Er det forskjell på rasere ne dyr og andre dyr
(ikke raserene)?
- Forskjell - hva mener du? Jo - det er vel
det igrunn. Et dyr som er renraset har en stamtavle
generasjoner bakover, - det er kommet til verden
fordi oppdretterne har ønsket det - det har skjedd
gjennom såkalt «kontrollert avl» - ofte er det en
lang prosess bak, med søknader om godkjenning til
et avlsråd om parring av det og det dyret. Slik vet
man da nøyaktig hele dets slekt, kjenner lynnet,
svakhetene og styrken - kan si litt om muligheter
i utstillingsøyemed osv. Men - det viser seg jo at
dyrene ute i naturen kan klare å sørge for «slektens
etterfølgelse» også! Forskjellen her er vel at i naturen gjelder den sterkestes rett av det som overlever, og ikke minst: Svært mange - vel de fleste
av dem som kommer til verden «på egenhånd» kommer uønsket og går en usikker, ofte vond skjebne i
møte. Riktignok kan man få de mest elskelige dyr
av ukjent opprinnelse, men hva tilbys de som må
klare seg selv fordi de ikke kan dokumentere sin
herkomst?
- Hvorfor må man betale noen tusen kroner for
rasedyr når dyr som ikke er raserene, er gratis?
- Egentlig er dette besvart ovenfor, er det ikke?
Det ligger mye arbeid bak et kull hvalper eller kattunger av «god familie». Kjøper man hund eller katt
gjennom et medlem i en klubb, er man garantert et
dyr av edelt oppdrett - det er en ting. En annen
ting er at man som eier av et raserent dyr og som
medlem i en klubb, kan man delta på utstillinger!
Ikke raserene dyr er - som sagt - ofte uønskete
dyr. Derfor gir eierne dem bort for å «bli kvitt problemene», så og si. Dyr det betales for - kanskje
3-4 tusen kroner, betyr en økonomisk uttelling, og
der ligger det som oftest mer planlegging bak en
slik anskaffelse enn en <<impuls» på en avisannonse
der'søte små ønsker gode hjem ... Det som glemmes er at de søte små vokser og forandrer seg ...
... sier Solveig Sandalsnes, som ønsker Døves
Jul's lesere en riktig god jul. Hun skulle forresten
hilse fra de kjære dyrene sine ...
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ET JULENISSE-EVENTYR AV RUNE ANDA
TEGNING: KURT OKSNES
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«Næææ, seeee!» Døveskolebarna samler seg
i flokk ute på skoleplassen den siste skoledagen før de skal reise hjem til mor og far og
bror og søster for å feire jul. «Det er julenissen!» Elegant lander julenissen med himmelvognen sin og alle reinsdyrene sine på den store skoleplassen. Julenissen ser på alle de gla~
de barna som løper mot ham. «God jul!» sier
julenissen med tegnspråk. Barna stanser brått
og ser på hverandre med store øyne: «Julenissen kan tegnspråk!» Jubelen blir stor da julenissen forteller barna at alle skal få hver sin
julepresang av ham. De døve barna forstår hva
julenissen sier. Derfor blir de enda gladere. Og
julenissen forstår hva de døve barna sier til
ham. Før julenissen drar videre, forteller han
en morsom historie til disse barna, som aldri
hadde trodd at en julenisse ville bry seg om å
lære seg tegnspråk. Og da julenissen kjører videre med reinsdyrene sine, samler alle de
døve barna seg i flokk og sier med tegn sammen: «Gledelig jul, julenissen!»
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Midt i all travelheten har «Døves Jul» klart å få kontakt med
julenissen mens han var hjemme på Nordpolen for å hente
flere julegaver til all verdens barn. Vi kalte ham opp over en
tekst-telefon. Julenissen hadde på en eller annen måte fått
tak i en lignende tekst-telefon, har vi fått vite. Derfor kan vi
«snakke» med hverandre over et skrivemaskin-lignende
apparat som er koblet til en telefon.
- Hallo! Er julenissen hjemme?
- Hallo, og god jul, svarer julenissen, - det er meg.
- Vi har fått en masse brev fra døveskolebarn som fortalte om en julenisse som kan tegnspråk. De vil gjerne vite
hvorfor du har lært tegnspråk.
- A ja, de var snille og søte barn, og det gjør meg rørt
at døve barn og jeg kan forstå hverandre.
I fjor jul besøkte jeg en liten døv pike. Jeg følte meg trist
og lei etter besøket, for jeg ville så gjerne fortelle henne en
liten historie som ville gjøre henne glad. Men hun kunne
ikke høre det jeg sa. Som du sikkert forstår, er det ikke bare
julepresanger jeg kommer ut til barna med. Jeg liker å fortelle dem glade historier.
Jeg tenkte mye på den døve piken etter besøket, og da
julen var over, dro jeg straks til nærmeste døveforening og
meldte meg på tegnspråkkurs. Og nå kan jeg stolt fortelle
at jeg har fortalt historien til den samme døve piken i dag
som jeg besøkte i fjor. Hun ble blid og glad og omfavnet meg.
Moren hennes sa at den beste julegaven hun fikk i dag var
at datteren og jeg kunne snakke med hverandre!
- Takk julenisse. Det gleder oss å høre denne hyggelige
julenyheten, og det vil vi fortelle om til alle som leser
«Døves Jul».
- Ja, gjør det, og jeg vil gjerne at dere tar med min opp·
fordring til alle som ikke har lært seg tegnspråk: Ta kontakt
med din nærmeste døveforening eller med Norges Døveforbund, 3570 AI, for å få opplysninger om tegnspråkkurs. Jeg
er sikker på at alle vil få de opplysningene de trenger, og
når en har lært seg tegnspråk, vil en ganske sikkert før eller
siden få meget god bruk for det! sier julenissen.
- Takk, det er notert. God jul og lykke til videre ...

LÆR DEG NOEN JULE-TEGN!
Forklaring til parentes: (b)

= begynnelses-stilling

(m)

= mellom-stilling

(s)

= slutt-stilling

(s·b/s)
BETLEHEM
Høyre hånd i B (håndalfabet).
Høyre hånd med pekefinger
ned, føres i sirkel foran høyre
side av magen.

(b)
ENGEL
Begge hender med håndflaten
ned, fingertuppene fram, samlede fingre, føres fra skulderhøyde ned med to rolige «slag».

(s-s)
EVANGELIUM
Høyre hånd med samlet peke/langfinger tegner kors bakpå
venstre hånd. Høyre hånd med
åpen tommelfinger / pekefinger
settes på venstre hånds håndflaten.

(b-b)
HYRDE
Begge hender med lett sprik
krumme fingre føres i halvsirkel fram/mot hverandre. Høyre
hånd med åpen tommel/pekefinger fram, føres ned på høyre side.

(s-s)
JESUS
Begge hender med fingertuppene opp/håndflaten vendt mot
hverandre, høyre hånd m/bøyd
langfinger stikker i venstre
hånds håndflate venstre
hånd m/bøyd langfinger stikker
i høyre hånds håndflate.

(b-s) JOM FRU MARIA
Høyre hånd i vinkel med fingertuppene mot v, støtes to ganger til høyre side av brystet.
Høyre hånd i M (håndalfabet)
foran høyre skulder.

(b)
JUL
Begge hender lett knyttet med
håndflaten fram/pekefinger
opp litt på skrå vendt mot hverandre, føres i bølge fra hverandre ned/ut.

(b-m)
JULETRE
Begge hender knyttet med
håndflaten fram/opp, føres i
bølge fra hverandre ned. Høyre hånd medd håndflaten mot
venstre/fingertuppene opp, vris
med sprik fingre med albuen
på venstre hånd.

(s)
KRYBBE
Begge hender i vinkel med fingertuppene mot hverandre litt
på venstre side, føres fra hverandre og trekkes med rette
hender inn.

(s)
NISSE
Høyre hånd med sprik fingre
settes med fingertuppene på
hodet, trekkes i bue ned på
høyre side av hodet mens fingertuppene samles.

(s-b)
SNØMANN
Begge hender med håndflaten
ned, sprik fingre med fingertuppene fram, føres ned med spillende fingre. Høyre hånd med
åpen tommelfinger, fingertuppene mot venstre, føres fram
fra pannen/lukkes.

(b)
STJERNE
Høyre hånd med håndflaten
fram/opp, sprik krumme fingre,
føres opp/foran høyre side av
hodet.
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Talende taushet
TEGNSPRAK - FRA STEINALDEREN TIL ROMALDERENS MENNESKER
ARTIKKELEN ER HENTET FRA DET BESTE's BOK: «UTROLIG, MEN SANT"

Lenge før det enkleste talespråk hadde utviklet seg, var
det primitive mennesker nødt til å bruke en kombinasjon
av uartikulerte lyder og enkle, talende tegn for å bli
forstått av sine medmennesker. Omtrent på samme måte som
dyr gir uttrykk for sinne, frykt, aggresjon og tilfredshet,
benyttet våre tidligere forfedre seg av mimespill og geberder.

MANGE MATER A SI «JA» pA

PRIMITIVT TEGNSPRAK

Pekefingrene langs
pannen, betyr «kveg»

A gni seg på maven,
betyr «godt».

I Middelhavslandene
betyr dette «ja».

TO MATER A SI «ADJØ» pA

I østen vinker man
mot seg til farvel.

I andre land er det
vanlig å vinke fra seg.

Tegnspråket begynte altså som et hjelpemiddel i samkvemmet mellom mennesker, men det døde ikke ut, selv om det
etter hvert oppsto kompliserte talespråk. Det brukes den dag
i dag, både av primitive folkeslag og i kultursamfunn, blant
annet for å vise stemninger og følelser. Men tegn og
geberder kan bety helt forskjellige ting - av og til det stikk
motsatte - i ulike land.

Andre steder nikker
man som bekreftelse.

Arabeme holderpekefingrene sammen på denne måten når de vil uttrykke enighet el/er si .<ja».

VED SPILLEBORDENE

Når en croupier holder fingrene i kryss,
ønsker han avløsning.

A peke mot tommelfingeren betyr at en
spiller kan fortsette.

Engstelige croupierer
tilkal/er hjelp ved dette tegnet.

Varsel om falskspill:
Fingertuppene på
bordet.

A

En bevegelse fra skulder til hode betyr seks
el/er odds 6:1.

LYDLØSE STALLTIPS

Bookmaker-assistenter bruker tegn for tal/.
Dette betyr nr. 1.

A berøre ansiktet slik
betyr to, el/er at odds
er 2:1.

En hånd under haken
betyr tre, el/er at odds
er 3:1.

A vifte sidelengs betyr fire, el/er at odds er
forandret til 4:1.

berøre skulderen
med hånden betyr
fem el/er odds 5:1.

SEMAFOR pA LANDINGSSTRIPEN

Odds på 5:4 uttrykkes
på denne måten.
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Holdes pekefingrene
slik, er det jevne odds.

På en flystripe betyr
dette sving til høyre.

Stoppsignal gis ved å
legge hendene i kryss

Høyre arm i en sirkel:
«Start motorem>.

Armene utover: «Vekk
med bremseklossene

Oppgave 1:
Her er det posteringen som er gal. De
3 på restauranten har betalt kr 27. Innehaveren av restauranten har fått kr 25
og kelneren 2, og det er også kr 27. Så
både den 30., 29. og 28. kronen er gått
tilbake til de besøkende.

Oppgave 6:
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Oppgave 5:
1. Bergen
2. Larvik
3. Drammen
4. Skien
5. Sandnes
6. Bodø
7. Vardø
8. Førde
9. Moss
10. Alta
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Oppgave 2:
Boken koster kr 105 og innbindingen
kr 5.
Oppgave 3:
1. Her kommer dine arme små
(6. vers)
2. Deilig er jorden (2.)
3. Kimer, I klokker (2.)
4. Glade jul (4.)
5. Et barn er født i Betlehem (5.)
6. Jeg synger julekvad (1.)
7. I denne søte juletid (1.)
8. Fra fjord og fjære (6.)
9. Du grønne glitrende tre (1.)
10. Deilig er den himmel blå
11. Jeg er så glad hver julekveld (4.)
12. O jul med din glede (1.)

Oppgave 7:

3
1.{

Kommer hver uke i din postkasse med
fagartikler og nyheter fra døve- og
tunghørt-miljøet. Tidsskriftet for alle som
selv er hørselshemmede, og for alle som
på en eller annen måte har kontakt med
'døve og tunghørte i Norge.
Er du medlem aven døveforening, får du
Døves Tidsskrift gratis gjennom kontingenten. Er du ikke medlem, er bladkontingenten 100 kroner året.
Utgiver er Norges Døveforbund.
Bestilling sendes: Døves Tidsskrift, Postboks 97, 5001 Bergen.
Postgiro 5 1369 15.
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NORGES DØVEFORBUND 1983/84
- er en sammenslutning av foreninger for døve og sterkt
tunghørte, og er den eneste landsomfattende organisasjon
som representerer disse. Alle foreninger som ledes og består av døve og sterkt tunghørte er tilsluttet forbundet.
Forbundets formål er:
• å fremme de døves og sterkt tunghørtes kår sosialt, økonomisk og kulturelt - på den ene siden ved å vekke
myndighetenes interesse for denne gruppen funksjonshemmede og deres problemer, på den andre siden ved å
bistå de døve og sterkt tunghørte i deres kamp for å bli
selvhjulpne og uavhengige.
• å arbeide for at statens undervisningstilbud for døve og
sterkt tunghørte alltid blir planlagt og gjennomført på best
mulig måte. På det sosiale området samarbeider forbundet med andre som arbeider til beste for den samme gruppen. Forbundet arbeider for at samfunnet skal få økt
kjennskap til de døve og sterkt tunghørte og deres
problemer.
• å veilede de tilslutte A-medlemsforeningene i deres arbeid.
I tilfelle forbundet, finner det nødvendig, har forbundet
anledning til å gripe regulerende inn i virksomheten.
• å støtte tiltak som fremmer de kristelige og kirkelige interessene blant de døve og sterkt tunghørte.

Forbundet arbeider bl.a. med TV-spørsmål, filmarbeid, ungdomsarbeid, kultur- og opplysningsvirksomhet, tekniske hjelpemidler, skolespørsmål, registrering o.a. Det utgis tegnspråkmateriell av ulik art. En står i kontakt med tilsvarende
organisasjoner i utlandet. De nordiske døveforbundene har
en samarbeidsorganisasjon, Døves Nordiske Råd. Norges
Døveforbund står tilsluttet World Federation of the Deaf. Forbundet er godkjent som studieorganisasjon etter lov om
voksenopplæring.
Pr. 31.12.82 er det 2.300 medlemmer i landets døveforeninger som er tilsluttet Norges Døveforbund, hvorav 690 hørende støttemedlemmer.

KALENDER 1984
Nedenfor ser dere Norges Døveforbunds kalender for 1984
med bilder med tegn for tall, dag, uke og måned. Formatet
er 37 x 52 cm. Ypperlig som julehilsen og julegave.
Kalenderet koster kr 30,- pr. stk. og kan bestilles hos
Norges Døveforbund, Postboks 97, 5001 Bergen.
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Forbundsstyret, valgt på ekstraordinært landsmøte i Oslo
1983, har følgende sammensetning: Rolf Hansen, formann,
Fossilveien 16, 3000 Drammen. Svein Sundkvist, nestformann, Oslo. Nora Edwardsen Mosand, Oslo, Ase K. Halvorsen, Porsgrunn, Tor-Inge Gausnes, Alesund og Rune Anda,
Bergen. Eilif Ohna, Bergen, sitter i styret som forbundssekretær. Formann, nestformann og forbundssekretær danner
arbeidsutvalget.
Norges Døveforbunds hovedkontor er i Bergen (Klaus Hanssensvei 22, postadr.: postboks 97, 5001 Bergen. Tlf. 05 2931 25). NDF har avdelingskontor i Oslo (Sven Brunsgt. 7,
Oslo 1. Tlf. 02 -1117 75) og Trondheim (Eirik Jarlsgt. 2, 7000
Trondheim. Tlf. 07 - 51 1631), samt kurssekretariat på AI (postadresse: Bakketeigen, 3570 AI. Tlf. 067 - 81 660 - 81 711).

AI folkehøyskole. Norges Døveforbund har opprettet stiftelsen AI folkehøyskole og kurssenter for døve, Bakketeigen,
3570 AI, tlf. (067) 81 711. Anlegget ligger vakkert til og en driver der vanlig folkehøyskole og kursvirksomhet av forskjellig varighet. Forbundet har i tilknytning til kursvirksomheten
på skolen opprettet et Kurssekretariat, som har ansvaret for
tilrettelegging og ledelse av diverse kurs.
Døves Trykkeri Als. Forbundet er hovedaksjonær i Døves
Trykkeri Als, Klaus Hanssensvei 22, 5000 Bergen, som ble
grunnlagt i 1951. Trykkeriet gir full fagutdannelse og påtar
seg oppdrag innen bok- og aksidenstrykk, silketrykk, offset
og emballasje. Disponent er Albert Breiteig. - 30 ansatte.
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Lokale døveforeninger i Norge
ØSTFOLD: Østfold Døveforening. Formann: Bjørn Ramsdal, Rambergveien
17 A 1, 1500 Moss.

NARVIK: Narvik og Omegns Døve·
forening. Formann: Karl Lundqvist,
Hagebakken 4 B, 8500 Narvik.

HEDMARK: Hedmark Døveforening.
Formann: Sven Torgersen, Kjosstua,
Ring, 2372 Brøttum.

VESTERALEN: Vesterålen Døveforening. Formann: Karin-Janne Paulsen,
8410 Sigerfjord.

OPPLAND: Oppland Døveforening.
Formann: Knut Hølen, 2638 Fåberg.

HARSTAD: Harstad Døveforening.
Formann: Odd Madsen, Kilbotn, 9436
Breivika.

OSLO: Oslo Døveforening, Sven
Brunsgt. 7, Oslo 1. Tlf. 02 - 205408.
Formann: Arne Handberg, Neuberg·
gaten 4, Oslo 3.
Underavdeling: Lørenskog Døveforening. Formann: Trond Wilhelmsen,
Hagastubakkveien 1 B, 2009 Rælingen.
DRAMMEN: Drammen Døveforening,
Treschowsgt. 9, 3000 Drammen. Formann: Anne Oddveig Folland, Brøttet
89, 3000 Drammen.
Underavdeling: Hallingdal Døveforening. Formann: Helge Herland, Stet·
tevegen, 3570 AI.
VESTFOLD: Vestfold Døveforening.
Formann: Karin Syvertsen, Odinsvei
11,3155 Asgårdstrand.
TELEMARK: Telemark Døveforening,
Tordenskjoldsgt. 15,3900 Porsgrunn.
Formann: Arne Skoglund, Bjørndalsveien 8, 3920 Eidanger.

TROMSØ: Tromsø og Omegn Døve-'
forening. Formann: Trygve Aslaksen,
Planetveien 12,9020 Tromsdalen. _rllll......'
B·FORENING:
FORELDRELAG FOR HØR·
SELSHEMMA: Formann:
Marianne Karlsnes, 6270
Brattvåg.

nøVES FERIEHJEM
I NORGE:
FJELLSTUA, Karlsøy i Skjebergkilen (Østfold Døveforening).
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AUST·AGDER: Aust-Agder Døveforening. Formann: Johan Fossheim, 4880
Rykene.
VEST·AGDER: Vest-Agder Døvefore·
ning. Formann: John SandeII, Snømyr
5, 4700 Vennesla.

.

MJøSGLørr, Brumunddal (Hedmark Døveforening).
SKAUG, 1456 Nesoddhøgda (Oslo
Døveforening).
SKOGHEIM, Jerdal (Drammen
Døveforening).
SKOGSTUA, Holtan, 3200 Sandefjord (Vestfold Døveforening).

III

SOLHØY, Oksøya, 3950 Brevik (Telemark Døveforening).

SANDNES: Sandnes Døveforening.
Formann: Bjørn Kommedal, Postboks
260, 4301 Sandnes.

SOLHEIM, Dvergnestangen i Randesund (Vest-Agder Døveforening).

STAVANGER: Stavanger Døveforening, Saudagt. 11,4000 Stavanger. Tlf.
04 - 53 38 81. Formann: Geir Olav Reime, Birkelandsgt. 20/22, 4000 Stavanger.
NORD·ROGALAND: Haugaland Døveforening. Formann: Inger Knutsen,
Olav Aukrustsgt. 7, 5500 Haugesund.

BERGLY, (Sandnes Døveforening).

Il

RISPERLEN, Veland, 5167 Ostereidet (Bergen Døveforening).
BIRKHAUG, Totland
Idrettsklubb, Bergen).

BERGENIHORDALANDISOGN OG
FJORDANE Bergen Døveforening,
Welhavensgate 68, 5000 Bergen. Tlf.
05 - 32 83 21. Formann: Marta Sander,
Elvebakken 27, 5032 Minde.

HELGELAND: Helgeland Døvefore·
ning. Formann: Ingvald Hagen, 7977
Høylandet.
SALTEN: Salten Døveforening. For·
mann: Bente Einarsen, Kleivavegen 9,
8000 Bodø.

(Døves

STEINHAMMAR, Brusdal, 6260
Skodje' (Møre og Romsdal
Døveforening).

MØRE OG ROMSDAL: Møre og Romsdal Døveforening. Formann: Anton
Hauge, cIo Arve Moldskred, 6065
Ulsteinvik.
TRONDHEIM: Trondheim Døveforening, Eirik Jarlsgt. 2, 7000 Trondheim.
Tlf. 07 . 531901. Formann: Nyfrid
Grimstad, Klostergt. 37 B, 7000 Trondheim.
NORD·TRØNDELAG: Nord-Trøndelag
Døveforening. Formann: Olav Moen,
Jullum, 7570 Hell.

KONGSHAUG, Vistnes i Randa·
berg (Stavanger Døveforening).

GRANLY, Solemsåsen i Bymarka
(Trondheim Døveforening).
REITUN, Vassdal, 7600 Levanger
(Nord-Trøndelag Døveforening).
MØllEBEKKEN, Kistrand (Salten
Døveforen ing).

III

BJERKELY, Søndre Seines, Øijord
(Narvik og Omegn Døveforening).
SMESTAD, Tennvassås, 9400 Harstad (Harstad Døveforening).
LARS OG HELGAS MINNE, Skog·
nes (Tromsø Døveforening).

