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~odtnytt årl
Nå står vi foran et nytt år

igjen, og vi gjør oss mange for
håpninger om hvordan det vil bli.
Nå skal vi da endelig etter fem
år igjen planlegge vår virksomhet
med fredelige forhold for øyet,
og at det vil virke som en god
spore på vår arbeidslyst og virke
trang at vi ikke lenger lever un
der tvang, men fritt kan gå i gang
med å virkeliggjøre alle våre pla
ner for et bedre og rikere Norge.

Innen vår egen leir er det mer
enn nok av oppgaver å ta fatt på
som vil kreve all vår innsikt og
erfaring il få heldig gjennomført,
og det beror på oss selv at vi kan
samle oss om oppgaven, så vi kan
løfte i flokk.

Til sommeren skal det være
landsmøte i Drammen, og da vil
det vel bli brakt klarhet i mange
spørsmål som ennå er for lite ut
arbeidet. Først og fremst er det
forbundets styresammensetning
som skal avgjøres. Formannen har
nå stått trofast vakt ved roret i
elve år, og vi må respektere hans

ønske om avløsning. Likeledes har
de fleste av styremedlemmene sit
tet så lenge at det også for deres
vedkommende kan bli tale om for
nyelse.

Og så har vi kretssaken som på
landsmøtet vil få sin endelige ut
formning, og det er mange sider
av kretsspørsmålet som vil trenge
nærmere utarbeidelse. Og så kom
mer Fondet til beste for døve, som
hr. A. Fleischer tok initiativet til.
For dettes vedkommende er det
ennå ikke utarbeidet noen statut
ter, så dette må ordnes snarest, så
det kan forelegges på møtet.

I idrettsleiren er det liv og rø
relse og alle foreningene går inn
for et godt og idrettslig samar
beidsår, og med det nye forbunds
styre i Bergen får vi håpe at det
nå blir et bedre samarbeid enn før
også på idrettsfronten.

Våre idrettsmenn er også de før
ste til å oppta forbindelsen med
sine danske og svenske kamerater
og har allerede programmet klart
for de første dyster. Forhåpentlig

vil resultatene svare til forvent
ningene, og det er godt håp om
at der kan komme i stand en god
utveksling av idrettsmenn landene
imellom, så vi kan høste mer er
faring og ta igjen det som fem års
krig har ødelagt.

Og våre mange døve foreninger
har nok også mange oppgaver som
skal løses innen sitt område, og
det er nok ikke så små oppgaver
enkelte har satt seg. Byggeplaner
og utvidelser er tidens løsen også
for døveforeningene, og med den
stOre søkning som enkelte forenin
ger har i større byer, er det nok
også påkrevd at der arbeides på
lang sikt.

Når vi nå går inn i det nye
året, så er det med sinnet fullt av
tro og håp om at det vil vise seg
å være et godt arbeidsår for døve
saken.

Vi hilser alle døvesakens venner
og ønsker et godt nytt år.

Waieland.
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Fra formannen i Øst-Nor
ges krets, Finn Johansen,
har vi mottatt lover for
kretsen, men da den ikke
er stadfestet av de tilslutte
de foreninger, så har han
foreslått at lovene blir
gjengitt i bladet vårt. For
eningene anmodes nå om å
sammenkalle medlemsmøte
snarest mulig, så der kan
tas standpunkt til lovfor
slaget og få dem godkjent.
Resultatet av foreningenes
standpunkt sendes til for
mannen, Finn Johansen.

§ 1. Organisasjon.

Øst-Norges Krets av N. D. L. le
des av et kretsstyre, som danner
et administrasjons- og opplys
ningsråd for døveforeningene in
nen de østenfjelske fylker.

Kretsstyret dannes aven repre
sentant fra hver av de tilsluttede
foreninger.

Kretsstyret er øverste myndig
het i alt fellesarbeid som angår
hetsen, og de tilsluttede forenin
ger pllkter å rette seg etter krets
styrets vedtak.

§ 2. Formål.
Kretsorganisasjonens formål er

å gi døvearbeidet en fast form og
vareta døvefolkets interesser såvel
innad som utad, og å søke frem
met dets kulturelle nivå og sam
funnsmessige stilling. Dette søkes
oppnådd ved at:

Det opprettes et kretsfond for
å få midler til å gjennomføre de
arbeidsoppgaver som til enhver tid
melder seg.

Samarbeidet mellom døvefor
eningene gjøres så intimt som mu
lig ved fellesmøter og andre til
stelninger, ved opplysende og lære··
rike foredrag osv.

Kretsstyret leder alt administra
sjons-, hjelpe- og opplysningsar
beid innen kretsen og varetar
kretsorganisasjonens interesser in
nen kretsen og overfor stat og
samfunn.

§ 3. Valg av kretsstyre og

tillitsmenn.
Hver forening tilsluttet kretsen

velger to .- 2 - representanter
med varamenn til kretsmøtet.

Av og blant kretsstyrets med
lemmer velges formann, visefor
mann, sekretær og kasserer. Sty
ret velges for to - 2 - år ad
gangen og med adgang til gjen
valg.

§ 4. Arbeidsoppgaver.

Kretsstyrets arbeidsoppgavel'
framgår av § 2.

Hertil kommer spesielle arbeids
oppgaver etter forslag av styre
medlemmer eller foreninger eller
fra enkelte døve, behandlet og
vedtatt av kretsstyret. Store ar
beidsoppgaver bør behandles på et
kretsmøte, hvor deltagerne kan
være med i diskusjonen. Det en
delige vedtak blir gjort av krets
styret.

§ 5. Foreningenes plikter.

Foreningene innen kretsen har
hvert år å sende kretsstyret en
nøyaktig oppgave over alle sine
medlemmer, møter, arbeidsoppga
ver, innsamlinger m. v. på skjema
som fastsettes av kretsstyret. For
eningene plikter å bistå kretsstyret
i alt annet opplysningsarbeid.

§ 6. Møter, stevner.
Kretsen avholder sine sammen

komster to- 2 - ganger årlig.

Et kretsmøte midtvinters og et
stevne i pinsen. På vintermøtet
trekkes opp grunnlinjene for kret
sens arbeid i kommende år be
handler innkomne fordag og 'fore
tar de valg som er aktuelle. For
slag som ønskes behandlet på års
møtet, må være styret i hende
minst en måned før møtet. Krets
styret kan ellers tre sammen i mel
iomtiden om det skulle være saker
som trenger øyeblikkelig behand
ling og formannen finner det på
krevd.

For øvrig holdes styremedlem
mene underrettet om saker som
melder seg. Det er ønskelig at der
blir holdt foredrag og diskusjoner
om arbeidsov;gaver og annet av
interes~:e for kretsen under dens
møter. Store arbeidsoppgaver bør
framlegges til behandling på et
kretsmøte, hvor enhver har rett til
å tale, men hvor bare styremed
lemmene og foreningenes kretsre
presentan ter har stemmerett.
Kretsrnøter og stevner ambulerer
fra forening til forening. En av
døveprestene bør delta under stev
nene.

§ 7. Midler.
Kretsfondet og kretskassen ad

ministreres og forvaltes av krets
styret. Legater og liknende, som
er gitt til kretsen, disponeres av
kretsstyret. Foreningenes betalen
de medlemmer erlegger årlig en
kontingent til kretskassen etter sty
rets bestemmelse. Kretsstyret kan
la avholde utlodninger, innsam
linger o. L, og de innkomne mid
ler ,:ettes i bank etter styrets nær
mere bestemmelse. Alle innsam
linger og utlodninger bør regule
res.

§ 8. Revisjon.
Kretsstyret ansetter en reVIsor

til å revidere de regnskaper som
ikke revideres av offentlig revisor.

§ 9. Lovendring.

Forslag til lovendring framset
tes skriftlig på et styremøte og tas
opp til behandling på neste styre-
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møte. For laget krever 2/3 flertall
av det fulltallige styre for å bli
vedtatt. Lovendring må godkjen
nes av landsstyret. Nekter lands
møtet å godkjenne endringen, kan
nektelsen innankes for landsmøtet.

§ 10. Oppløsning av kretsen.
Forslag til oppløsning av kret

sen framsettes som nevnt under
§ 9, men krev·er 3/4 flertall for å
bli vedtatt. Den endelige avgjerd
ligger hos landsmøtet.

I tilfelle kretsen oppløses skal
dens midler forvaltes av N. D. L.
i samråd med kretsstyret. Disse
midler skal da eventuelt bare bru
kes til formål som angår den tid
ligere krets. De tidligere forenin
ger i kretsen har da rett til å få
seg tilstillet regnskap hvert år
for den oppløste krets' midler.

TIyttåt:o5 ønsket:.

go~t nytt åt:!
«Tegn og Tale»s bladstyre øn

sker alle bladets lesere og forret
ningsforbindelser et riktig godt
nytt år med takk for godt sam
arbeid i året som gikk.

Aslaug og Arne Waieland.
Synnøve og Sverre Lindqvist.

Marit Bølstad og Jon Vigrestad.

Herved sendes en hilsen med et
godt nytt år.

Tromsø Døveforening.

Vi sender en hilsen til alle døve
venner og kjente et godt fredens
nytt år.

Aslaug og Julius Lorentsen,
Tromsø.

Et godt og velsignet nytt år øn
skes alle døve og hørende venner.

Astrid og Kristen Andersen.

Igjen har vi begynt på et nytt
år. Igjen er et blad i vårt livs
bok blitt snudd. Nå ligger det rent
og pent foran oss, og det står til
oss selv hva som skal bli skrevet
på det. Dagene og år,ene som gikk
kommer aldri igjen og heller kjen
ner vi ikke noe til framtiden. Men
dagen i dag er vår. Det er dette
vi mennesker så ofte glemmer. Vi
tenker helst på framtiden og på
alt det gode som vi skal gjøre si
den, men glemmer så ofte det gode
vi burde gjøre i dag, mens dagen

oer var.

Vi har så lett for å ta oss sam
men akkurat på slike dager som
i dag - i begynnelsen av året. Alt
skal bli så bra framover, vi ska!
bli så gode og vi skal gjøre så mye
godt. Og så går en og venter på
de store anledningene mens dage
ne flyr fra oss, uten at en tenker
på at hver eneste dag er en nåde
dag, og at det hver eneste dag fin
nes anledninger nok til å gjøre

Jeg ønsker alle døve venner et
riktig godt nytt år og takk for
det gamle i Jesu navn.

Abelone Fonneland, Stavanger.

Et godt nytt år ønskes alle døve
fra

Kari og jonas Rauno, Lærdal.

3

Guds gjerning. Kanskje mange av
oss ikke skal briljere i det store 
vår gjerning kan ligge skjult i det
lille og det som menneskelig sett
kan synes ubetydelig. Da gjelder
det at vi hver dag spør etter Guds
vilje med oss og nytter de anled
ninger som legges i vår vei, selv
om andre kanskje ikke legger mer
ke til det engang. Men på vårt
eget livsblad blir hver gjerning
skrevet, enten den er god eller ond.
Måtte vi da, når oppgjørsdagen
kommer, ha vist oss tro også i det
lille. En god leveregel er den å
leve hver dag som det skulle være
den siste. Gjør vi det, da har vi
oppdaget det største i livet, og da
kan vi si:

Nå ser jeg en. mening med livet,
nå ser jeg en mening med meg.
Nå bøyer jeg meg som sivet
for Herren som elsker meg.

Henry Holm

«Lys over dagen».

Et riktig godt nytt ur ønskes av

Magnus Teigen, Odda.
Beathe Fuglestad, Forus st.
Ernst Rolf Dahl, Porsgrunn.
Alfhild Trætvik, Mandal.
Jan Stenklapp og frue, Oslo.
Inger Gulbrandsen, Oslo.
Ruth Holthe, Oslo.
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VENNEORD

Du sier at glemselen gror på din vel,
men, gremmer det dig?
En yngling kan drømme og sverme og slikt.
En mann har å gjøre sin manndoms plikt.
En mann skal pløye sin evnes jord
saa det blomstrer og gror
uten takkens ord, .

/VIen saadde du bare et fruktbart frø,
kan du rolig dø.
Hva gjør det om verden ditt livsverk glemmer
engang, naar din grav dig barmhjertig gjemmer.
Hvad gjelder vel minne i skrift og ord
naar bare det gror
i ditt plogjerns spor?

V i l hel m K r a g.

blant de døve, takket være dårlige
ledere og prestenes avstand, idet
de mener å være sjelen for de dø
ves selvstendighet med deres me
nighetsfester.

Jeg takker Gud at han har vel
signet mitt arbeid, så nå kan 0st
Norges krets være til glede og til
selvstendighet for medlemmene.

Men dertil trenges penger, og
det har lykke for meg å skaffe
midler med diverse malerier, hvil
ket innbrakte 8-900 kr. som
kretsstyret har å forvalte over.

Likeledes har jeg ved personlig
bekjentskap med folk fått inn til
~<tmmtn kr. 380i),- som t:r inn
r aH i Akers Sparebank til forrent
ning. Disse pengene blir å regne
for et grunnfond til videre inn
samling for et pleiehjem for gam
le, enslige døve i 0st- orges krets
til hygge og samvær. Og det får
kretsstyret arbeide videre for når
tiden er inne.

A. Fl.

~tæee

rUfttåM,a&ten
fJ.et4afttninfje4

Siste dag i året 1945 sitter jeg
alene i min hybel og tankene be
skjeftiger seg med alt jeg opplevde
i årets løp. Jeg opplevde ikke å
se noe av all den hyldesten da fre
den kom, eller de senere fester for
de allierte tropper og kong Haa
kons jubileumshøytideligheter.

Nok om det. Jeg fulgte med i
avisenes spalter og gledet meg i
~:tillhet og ga Gud æren og takken
med bønn om at det .nå må opp
rinne lys og kjærlighet mellom
hverandre. Vi har lenge levd i
mørke og mistenksomhet likeover
for hverandre, siden løgn og hat
florerte som verst iblant alt fol
ket.

Hele tiden har jeg hatt tillit og
tro til Gud, som jevner alt og
straffer alt det onde som Satan
har forført de forvildede som lev
de uten Gud.

For ikke å falle i grublering
over alt det triste og sørgelige i
disse 5 årene, har jeg siden 1943
kastet meg over å fremme de for
skjellige krav i døvesaken som
viktige for de døves framtid og
velvære, til tross for snakket om
at jeg som gammel mann skulle
sove og ikke arr.eide. Det skulle
tilkomme de unge å arbeide med
når seiren var vunnet.

Javel, men jeg kjente godt at
det jeg arbeidet for ikke falt noen
av de døve å arbeide for, dertil
var de fleste fjernt for de eld
gamle krav som har ligget i død
vannet.

Det jeg arbeidet mest for var
kretsopprettelsen igjen, til tross
for det var megen uvilje derimot

Da krigen og all dens styggedom
kom til Norge, ble det også van
skelig for oss døve å finne pas··
sende underholdning, det ble jo
kinostreik, og all den tyske propa
gandafilmen gjorde det lett å føl
ge parolen om å boykotte den ty
ske filmen. Men rent uten un
derholdning kunne vi jo ikke væ
re, og det var derfor at interessen
for vår dramatiske klubb igjen
blusset opp etter å ha ført en nok
så beskjeden tilværelse. Den bæ
rende kraft gjennom alle årene,
William Ludviksen, sammenkalte
da til et møte, hvor han foreslo at
den dramatiske klubben for alvor
skulle gå inn for å skaffe vår for
ening underholdning ved å holde
teateraftener i foreningslokalet.
For at der også skulle vær-e en me
ning med det arbeidet som således
ble nedlagt av klubbens medlem
mer, foreslo han at overskuddet
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Mellom Norsk Treindustriarbei
derforbund og «Tegn og Tale»
Cl' det nå kommet i stand et blad
bytte. Dette vil sikkert vise seg
å være til stor nytte for begge for
bund, idet det derved vil vært let
tere for oss døve å fremme våre
interesser innen fagorganisasjonen,
likeledes som organisasjonen kan
få mer forståelse og kjennskap til
døves forhold. Vi hitsetter her et
utklipp av forbundets blad Tre
industriarbeideren, hvor det innle
dende samarbeid blir kommentert
av bladets redaktør, Harry E.
Berg. Likeledes henviser vi til
kommentarer om den henstilling
som Landsforbundet sendte til de
partementet om kontroll av inn
samlede midler til beste for døve.
Det framgår herav at vårt syn på
denne saken fullt ut blir delt av
H. E. Berg, og det bestyrker oss
enn mer i troen på at vi er på den
rette vei i våre bestrebelser på å
gjøre våre krav kjent og respektert
blant hørende. Red.

De døve p!1 arbeidsplassen.
Norske Døves Landsforbund ut

gir sitt eget organ «Tegn og Tale».
Dettes redaktør, herr Arne Waie
land og undertegnede har etter
korrespondanse inngått avtale om

skulle gå til kjøp av et filmappa
rat. Denne tanken fant gjenklang
hos medlemm·ene, og ved siden av
at de nå i 5 år har underholdt oss
med sine mange morsomme inn
fall, har de også lagt grunnen til
underholdningen i framtiden ved
at de nå har kunnet realisere tan
ken om filmapparatet, idet der
ved en hørende manns mellom
komst har lykkes å få kjøpt et.
Dette er nå overrakt de Døves
Forening, og der sier seg at gleden
Cl' stor over denne storslagne ga
ven. Det er bare så sørgelig at
William Ludviksen ikke fikk den
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framtidig bladbytte.
Herr Waieland uttaler sitt

skriv til vårt forbund bl. a. føl
gende:

«Det vil være bra om dette blad
bytte kunne føre til at forbundets
mange tillitsmenn landet over der
ved ble gjort oppmerksom på de
mange vanskeligheter som møter
de døve både på arbeidsplassen og
i livet. Jeg sikter da til de unge
døve som går i lære, men som har
vanskelig for å sette seg inn i fa
get så hurtig som de hørende kan.

Jeg fikk nylig kjennskap til et
slikt tilfelle hvor en ung døv gutt
hadde gått i lære, men ikke hadde
gjOrt annet enn å løpe som viser-
gutt. Han fikk senere en plass på
prøve i en av våre større bedrifter
her i byen som snekker, men selv
følgelig kunne han ikke fylle job
ben som snekker med utdannelse
SOm visergutt.

Ved inngripen fra verkstedets
tillitsmann ble det forhindret at
han fikk sparken, men han måtte
t: annet forefallende arbeid iste
den.

Det er ikke noe å si på at' en
mester kan bli utålmodig når han
oppdager at han har fått en min
dre oppvakt fyr i sitt brød. Men
det er en annen sak når vedkom-

gleden å oppleve virkeliggjørelsen
av sin tanke, - han døde i januar
i fjor.

Som de bærende krefter ved si
den av Ludviksen er formannen,
Per Merli, Torvald Hansen, Kåre
Arnesen, Ella Ruud, Marit Johan
sen, Marit og Harald Bølstad, Gu
drun og Ola Moon, Vesla Mor
tensen, fru Karlsen og fru Kleppe.
Men det er så mange som har tatt
i med et tak og villig vekk hjulpet
til når det trengtes, så det er dob
belt kjærkomment å tenke på at
det var felles løft som brakte dette
i havn. Mor Smile.
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mende er døv, idet det spiller en
stor rolle at mesteren som har med
døve å gjøre, er oppmerksom på
at når han gir en døv en ordre, så
må han også passe på at den er
riktig oppfattet. Dette er som of
test grunnen til at en døv lære
gutt blir stemplet som et kjøtthue
fordi han ikke utfører ordren rik
tig.

Likeledes har det mye å si at
arbeidskameratene er forståelses
fullt innstillet overfor de døve,
idet det er av sine arbeidskamera
ter en lærer fagets mange fines
s·er.»

Dessverre, det er så alt for rik
tig at eksempler som dette herr
W aieland meddeler forekommer
og forekommer ofte. Det er imid
lertid ikke noen dagligdags hen- 
de1se, men den ting at det i det
hele tatt forekommer, må det bli
slutt på. Vil ikke en arbeidsgiver
respektere sin arbeider fordi han
er døv, får tillitsmenn og arbeids
kamerater sørge for at han gjør
det.

Det skal selvsagt ikke være slik
at vi hørende på arbeidsplassen
skal føle noen medynk og andre
lignende følelser for våre døve ar
beidskamerater. Det ønsker de sik
kert ikke. Det de døve ønsker og
det de har krav på, er først og
fremst å bli respektert som de øv
rige på arbeidsplassen, og dernest
har de et ubetinget krav på å bli
rettledet i arbeid som vi hørende.
Når du derfor på arbeidsplassen
ser eller hører din arbeidsgiver gi
den døve kollega ordre som må
antas ikke er forstått, da må du
gripe inn. Først og fremst plikter
du å gi din døve kollega et vink
om hvordan ordren var å forstå,
men dernest, og det er det viktig
ste: rapportere forhoidet øyeblik
kelig til tillitsmannen som da må
reise anken for arbeidsgiveren.
Har dere ingen tillitsmann på ar
beidsplassen, så vær det selv. Prøv
så i første omgang på en vennlig
måte å gjøre arbeidsgiveren for-
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ståelig hans mangelfulle m~te å gi
sine ordrer på, og hjelper ikke
dette, så sett organisasjonsappara
tet i gang.

La oss alle være oppmerksom på
at våre døve kamerater er handi
capped på grunn av sin manglen
de hørsel, men også kun på grunn
av den. Det er derfor vår plikt å
bøte på dette handicap med våre
egne ører.

På våre arbeidsplasser er der
mange døve. Der er også mange
tunghørte. Det ville være til gagn
for begge forbunds medlemmer,
tror jeg, om dette bladbytte også
vil føre til utveksling av menin
ger, tanker og forhold som vedrø
rer utlæring og arbeid.

B.

Man stusser uvilkårlig når man
leser at der fra de døves side ikke
foretas noen kontroll med de mid
ler og det arbeid som år om annet
blir nedlagt i de forskjelligste or
ganisasjoner og tilstelninger til
hjelp for vårt lands døve.

Ennå mer forbauses man over
at der mellom Døveforbundet og
de forskjellige veldedige institusjo
ner ikke engang er samarbeid.

Det må jo her være noe galt
fatt. Landsforbundet for de døve
har altså funnet det nødvendig å
søke departementets bistand for i
noen grad å få kontroll med den
ne velcledighetsvirksomhet.

I denne henvendelse til departe
mentet ligger vel ikke noen mis
tenkeliggjøring av de innsamlede
midlers disposisjon, men at skal
vcldighetsarbeidet drives til
gavn for de døve, skal også de
døve ved sitt kjennskap til der
hjelpen trengs kunne veilede om
denne og sørge for kontroll med
at så også skjer.

Dette må vel være et rimelig
krav stilt til departementet, og
dette bør vel kunne imøtekomme
Døveforbundets henstilling.

I hvert fall bør ingen organisa
sjon eller institusjon ha eller få an-

ledning til å bruke uttrykk som
blinde, døve, vanføre o. lign. navn
til vddedighetsinnsamlinger med
mindre det er i direkte samarbeid
med disses lovlig valgte styrer.

B.

Andelige og praktiske
arbeidsprestasjoner
av enkelte døve.

Dette blad har ofte publisert
noen eksempler på utenlandske dø-
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ves eventyrlige utviklingsmulighe-
ter og deres åndelige og praktiske
dyktighet. Også i vårt land har
vi flere dyktige døve menn og
kvinner, f. eks. billedhoggere ved
Domkirken i Trondheim.

I sommer ble en plass i Meteoro
logiske Institutts instrumentavde
ling avertert ledig. Avansøkere
ble en tidligere elev av Oslo døve
skole utvalgt! Det er årets sensa
sjon og nesten utenkelig for den
døves og hørendes part.

Like etter utskrivning av døve
skolen i 1927 ble Sven Braathen
ansatt i Ljungmanns instrument
verksted i Oslo, hvor vitenskape
lige instrumenter konstrueres og
forarbeides. Med sine tilegnede
spesielle tekniske kunnskaper og
faglige innsikt ble han overlatt av
mesteren eksperimentelle og presi
sjonsarbeider. Det var flere kom
pliserte optiske og tekniske innret
ninger i vitenskapelige instrumen
ter, selvregistrerende apparater
med fine urverk i hans fingernem
me hender.

Da Sven Braathen skulle gå
over til annen virksomhet, ville
mesteren gjerne holde ham tilbake
med høyeste lønnstilbud. Hans
kvalitetsarbeid er av stOr betyd
ning for firmaets renome. Det var
ikke med lett hjerte Sven Braathen
foretrak Meteorologiske Institutt
og forlot sin avholdte mester. De
partementet har til slutt akseptert
den døve ansøkers betingelse for

overtagelse av stillingen som in
strumentmaker der med tredobhelt
alderstillegg i lønnen.

Med glede ønsker vi døve og
hørende venner Sven Braathen til
lykke med den post i det nye Me
teorologiske Institutts mer hygie
niske arbeidsrom.

Til stillingen har 6 andre ansø
kere meldt seg. Meteorologish In
stitutts ansettelsesråds innstilling
av Sven Braathen som nr. 1 av
ansøkerne ·er resultatet av den
døve ansøkers glimrende faglige
prestasjonsevne !

Bildet viser den ansatte meteo
rologiske instrumentmaker Sven
Braathen i hvit laboratoriefrakk,
meteriologiassistent Olaf Hassel
med et hårhygrometer (luftfuktig
hetsmåler). Til dette instrument
er det vanskelig å finne ut to

kvinnehår som er like tynne og
jevne, sier herr Braathen.

Nylf Ira
D.4ammen.

Drammen og Omegns Døvefor
enings feriehjem <,Skogheim»
holdt sin ordinære generalforsam
ling den 10. november 1945 un
der ledelse av hyttesjefen, Gun
nar Jacobsen, som åpnet med å
0.'1ske alle medlemmer velkom
men.

Årsberetninger for feriehjem
met og byggekomiteen ble lest
opp, henholdsvis av hyttesjefen
og komiteens formann, Sven Braa
then, som ble enstemmig godkjent.

Av beretningen for ferieh jem
mer framgikk det at besøket var
godt med i alt 276 gjester (med
lemmer) og 53 gjester (ikke-med
lerpmer), med 619 overnattinger i
se.oongell, som begynte den første



lørdag i mai måned og sluttet den
,iste søndag i september måned.

Den 9. juni var det «seier og
fredsfest» på feriehjemmet med
god bevertning og lek. Stor del
tagelse, med humøret høyt i ta
ket, lyse ansikter overalt og flag
get til topps.

Av beretningen for byggekomi
teen: Like etter freden skrev for
mannen i komiteen «sirkulære» til
alle medlemmer med oppfordring
til å være med i gjenreisingspla
ner for feriehjemmet, som ble
fulgt av medlemmene med stor
glede. Det arbeid som var utført
i sesongen har oppveid de krigs
årene vi nesten ikke har gjOrt noe
- på grunn av matmangel og for
lite kraft og lyst> I timeboken
viste det seg at medlemmene har
utført gratis arbeid med tilsam
men 837 timer, og etter beregnin
gen er det ca. 1300 kr. som er
lagt i eiendommen.

De vesentlige arbeider bestod i
moderniseringer av feriehjemmet
og uthuset samt planering av
gårdstunet, veier, tørkeplass, ter
rasse og felninger av trær til ma
terialer.

Regnskapene for begge ble lest
opp av både kassereren og for
mannen i komiteen og godkjent.
Feriehjemmet er nå helt gjeldfritt
og formuen er steget til litt over
kr. 31,000.-.

Det kom inn en del forslag som
nesten alle ble vedtatt, bl. a. at
feriehjemmet skal utvides med et
nybygg <;om er beregnet for døve
familier med barn, og at ferie-
hjemstyret og byggekomiteen ble
sluttet sammen til et interimsstyre
i byggetiden for å lette samarbei
det mellom dem, og at medlem
mene i byggekomiteen skal fun
gere uten valg helt til deres opp
gave med feriehjemmet er full
endt.

Så gikk vi til valg.
Nytt styre: Hyttesjef Gunnar

Jacobsen, kasserer Sverre J ohan
sen, materialforva1ter Nils Fry-
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denlund, kjøkkensjefer Ovidia
Sviggum og Margit Johansen.

Byggekomiteen: Formann Sven
Braathen med Hans Stokke og
Gunnar Jacobsen som medlemmer.
(De står inntil videre uten valg.)

Revisorer: Wiggo Sundling
(utenfor hørende) og Ole Reine
mo.

Under «Eventuelt» framkom
der et sterkt ønske blant medlem-
mene om at feriehjemmet får elek
trisk lys så snart som mulig, da
det ikke er greit for oss døve å
famle eller å «snakke» med hver
andre i tusmørke. Ble enige om
å ordne med elet til våren.

Den nye hyttesjefen takket for
godt frammøte, og han ønsket så
et godt år, og formannen i bygg>e
komiteen ønsket også et godt gjen
r>eisningsår og vel møtt til arbei
det på feriehjemmet.

Generalforsamlingen ble hevet
ved 22-tiden. S. B.

Drammen og Omegn
Døveforening
holdt sin årlige generalforsamling
den 8/12 - 45. Det var bra fram
møte. Formann Finn Johansen
åpnet møtet med en minnetale
over to av foreningens medlem
mer, Doris Hagen og Signe Erich
sen, som var avgått ved døden.
Het11 uttalte at de begge var med
å stifte foreningen og belde alltid
(imfattet den med stJr iD teresse og
at begge ville bli savnet. Han ly
ste fred over deres minne. Man
gikk så over til sabbehandlingen.
Til (eferent ble Ole Reinemo
valgt.

Sekretæren, Osca,' Dokken, leste
årsberetningen som ble godkjent
uten bemerkning.::\'. Av beretnin
gene framheves følger"de: For··
eningeno arheid i det forlørne år
har vært livlig og godt. I det før
~;te hal viret har foreningen ikke
kUGnet holoe sammenkom~tcrp. g.
a. det farlige forhold L1ndn okku-
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pasjonen. I >ammer holdt forenin
gen ':n storstilet fe5t i anledning
av freden. Foreningen innbød i
sommer repres·entanter fra Oslo,
Skien, Østfold og VestfoId til
kretsmøte for Øst-Norges krets av
N. D. L. i Drammen. Møtet ble
vellykket. Til formann for øst
Norges krets ble vår egen FirlIl Jo
ho.nsen yalgt. På representantmø
tet i Oslo fcr Landsforl)lIndet ble
vår forening anmode! 0111 å over
ta arrangementet av de døves
landsstevne i 1946. Dette ble mot
tatt. Foreningens feriehjem «Skog
heim» ved Drammenfjorden har
i løpet av sommeren hatt godt Le
søk. En av medlemmene, Hans
Stokke, ble overrakt foreningens
diplom for godt arbeid med byg
gingen av feriehjemmet. Kassere
ren, Sverre Johansen, leste opp
regnskapet som viste et pent over
skudd. Foreningen står nå med
en formue på 33,000 kroner. Et
pent resultat aven så liten og ung
forening. Regnskapet ble god
kjent. Gunnar Jakobsen leste opp
regnskapet for Hjelpefondet, som
viste at fondets kapital var økt
med vel 800 kr. i det forløpne år.

Man gikk så over til valg av
styre. Resultatet ble: Formann
Finn Johansen, viseformann Gun
nar Jakobsen, sekretær Ragnar
Woll, kasserer Sverre Johansen,
styremedlem Mary Reinemo. Sup
pleanter Nils Frydenlund og Rei
dar Jensen. Revisor Wiggo Sund
ling. Festkomite: Margit Johan
sen, Mary Reinemo og Aslaug
Holo. Hjelpefond: Samme som i
festkomiteen.

I forbindelse med landsstevnet
ble det opprettet arrangementsko
mite som skal ta seg av stevnet.
Finn Johansen ble valgt til for
mann i denne komiteen og fikk
her den fullmakt til å velge med
lemmer inn i komiteen etter eget
skjønn.

I posten «Eventuelt" diskuterte
medlemmene om det kunne la seg
gjøre å arrangere idrettsstevnet i
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Vårt land er atter fritt og vi
kan ta fatt der vi slapp da Norge
ble krigsskuesplass og alle planer
for framtiden måtte ,til1es i bero.
l fem lange år har organisasjons
z-rbeidet ligget nede og våre for
eninger har så Vldt skranglet og
gått. Okkupasjommakten beslag
la våre lokaler, så de fleste for
eninger ble mer dier mindre tvun
get ti l å innstille sin virksomhet.
Reisevansker la hindringer i veien
for samarbeid med andre døvefor
eninger. Vi ble kort sagt isolert.
~Det eneste bindeledd vi hadde var
vårt forbundsorgan «Tegn og
Tale», men også dette var inn
skrenket, for vi kunne jo ikke
skrive hva vi ville og hva vi tenk
te. Men det var allikevel det
halmstrå vi klamret oss til

mørket. Vi ble glad i
dette lille bladet og vi lærte å for
stå hva det i virkeligheten betød
for oss og for saken i sin helhet.
La oss huske på det nå da vi atter
er i normalt virke at vi skylder
bl<,.det noe for alt det brakte oss
i mørke tider. La oss også huske
at forbundets organ «Tegn og
"faie» fremdeles skal være binde
lendet mellom ,alle døve i vårt
vid:;trakte land. Vi må ha noe å

forbindelse med landsstevnet. Man
ble enige om å sende en skrivelse
til Norges Døves Idrettsforbund
og høre om forbundet har noe å
bemerke til dette.

Det gamle styret som nå faller
av, hadde i årets løp mottatt to
brev fra enkelte medlemmer med
anmodning om å utstøte en del
medlemmer som hadde opptrådt
unasjonalt under krigens år, hvil
ket ble avvist. Her på møtet tråd
te noen fram og forlangte at sa
kene mot de unasjonale skulle tas
opp. Formannen mente at disse
sakene ikke skulle framlegges, da
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,amles om, og vårt forbund skal
v:'Cre vårt samlingsmerke! Og det
ma samhold til i arbeidet, skal vi
oppnå å få en plass i solen og bli
respektert som gode og samfunns
nyttige individer. Vi har sett at
uten kamp blir det ingen seier. Vi
har også sett at den som setter noe
inn for sin sak, den vinner respekt
og beundring. Vi har sett det best
på Norges kamp mot den langt
sterkere okkupasjonsmakten. Våre
landsmenn kjempet som løver mot
overmakten. Det ble tapte slag,
men de ga ikke opp, de fortsatte
kampen og vant. I dag beundrer
verden Norge for dets utholden
het og innsats. Her er det bevist
at: Samhold er makt!

Vi døve kan sammenligne vår
egen kamp med Norges. Vi er jo
på en måte en liten nasjon i nasjo
nen. Vår kamp blir også hard og
vil kreve mOt og utholdenhet skal
vi vinne fram. Hva har vel vi
cløve å kjempe mot? vil kanskje
mange spørre. Jo, vi må kjempe
mot gamle fordommer, uvitenhet
og dumhet. Folk flest er nemlig
sørgelig lite opplyst når det gjel
der oss døve, og vi blir dessverre
fremdeles i uet brede lag av be
folkningen betraktet som mindre-

disse alt var avvist av styret. Men
de enkelte fastholdt at disse sa
kene skulle framlegges i dette mø
te, hvilket ble gjort. Etter et hett
ordskifte fant samtlige at unasjo
nal oppførsel som enkelte hadde
vist under krigen, viste seg å være
rent bagatellmessig, og anklagene
falt bort.

Da den egentlige generalforsam
ling var over gikk man til en liten
og hyggelig festtilstelning, hvor
det servertes gode kaker og drikke.

Ragnar Woll,
sekretær.
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verdige individer. Vi må ikke se
oss blind på oss selv, men ha dette
klart for oss og legge arbeidet om
deretter. Her må opplysning og
atter opplysning til. Gjennom ar
tikler i dagspressen om de døve
og referater fra organisasjonsarbei-·
det kan meget være vunnet. Re
klamens makt er nemlig stor. Men
først og fremst må den enkelte
døve på arbeidsplassen og ellers i
det daglig-e liv være en god am
bassadør for vår sak. Og så må
vi legge viljen til i felles samarbeid
for felles sak. For ett er sikkert:
at uten et ubrytelig samhold når
vi døve ikke fram til den plass i
samfunnet som vi med rette har
krav på.

Fi-Jo.

Opplevelser under den
tyske okkupasjons
roald.

Etter en slitsom reise på turne
gjennom Østfold og Østerdalen
opp til Trondheim, var jeg klar
for hjemreise til jul til mine for
eldre i Norheimsund. Det var fle
re i Trondheim som anbefalte
meg å ta tog til Bergen via Oslo
p. g. a. fare på sjøreise rundt, som
jo var full av miner og angrep
fra fly og krigsskip. Men jeg tok
likevel sjøveien, ja, for å få et
glimt av kysten som jeg ikke had
de sett før, og fordi jeg likte sjøen
godt. Jeg tok DIS «Irma» som
jeg fra først av likte meg godt
ombord i. Jeg var heldig som ikke
tok «Nordstjernen>, som jeg først
hadde tenkt å gjøre. Den kom
nemlig til Bergen 1. juledag, et helt
døgn forsinket p. g. a. kraftig
storm, men med «Irma» kom jeg
tidsnok til Bergen, slik at jeg kun
ne få tid til å kjøpe noen julega
ver til min familie.

Etter å ha hvilt ut i juleferien,
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inngikk jeg kontrakt med en ny
turneleder. Denne gang gjaldt det
en reise til Nord-Norge. Ifølge
den oppsatte planen skulle avrei
sen finne sted medio februar med
båt direkte fra Bergen til Tromsø,
hvor vi skulle ha premiere. Det
var meningen å starte turneen fra
Kirkenes og sydover rundt kysten.
Men tillatelse til det ble nektet.
Men til Tromsø kunne vi få reise,
~krev turnelederen i et brev til
meg. Det stod videre i brevet at

. avreisen skulle foregå fra Bergen
den 12. februar. Og jeg gledet
meg selvsagt i høy grad til en så
lang reise som til Tromsø, og så
med den gode «1rma». Men en
stund etter fikk jeg et nytt brev
fra lederen, hvori stod at reisen
ble utsatt til den 16. samme må
ned med «Nordstjernen», som var
den neste til å gå i rute nordover
etter <<Irma». Grunnen til denne
utsettelse var at noen av de loka
lene sør for Tromsø som vi skulle
opptre i, var opptatt av andre.

Som følge av det ble jeg erger
lig. Kanskje «Nordstjernen» kom
til å bli utsatt for noen krigshand
linger og dermed bli senket, og jeg
kom vel til å følge med i dypet,
mens «1r111a» kanskje gikk fri. Slik
tenkte jeg og det sa jeg til mine
foreldre, men de bad meg ikke
snakke mer om det, hvilket jeg
heller ikke gjorde.

Jeg var endelig reiseklar. Jeg
ble vekket i min dypeste søvn tid
lig om morgenen av hotellvert
innen som taus rakte meg en avis,
hvori stod med stor overskrift:
«1RMA» TORPEDERT! Jeg tak
ket forsynet som gjorde at utset
telsen reddet mitt liv.

Jeg gikk ombord på DIS «Nord
stjernen» som lå v·ed Festnings
kaien. Det var dagen etter at
<<Irma» var torpedert og sendt til
bl!.nns ved Hustadviken ved Kri
stiansund N. «Nordstjernen» gled
presist fra kaien og stevnet mot

nord. Jeg skulle direkte til Har-
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stad med «Bergens-turneen» med
en kjent trekkspillkunstner fra
Bergen som impressario.

Det første stoppested vi ankom
til var Florø. Det var belgmørkt
der, så mørkt at det var umulig å
kunne skjelne konturene av land
skapene mot himmelen. Båten lå
der lenge, hvilket jeg ikke kunne
finne hva grunnen var til. Etter
aftens travet jeg fram og tilbake
utenfor spisesalongen, samtidig
som jeg tok meg en røyk. Det var
en del passasjerer der inne også. I
det samme kom tre tyskere ansti
gende inn med et bestemt ansikts
uttrykk, hvorav to var offiserer
og den siste hadde ståhjelmen og
en maskinpistol i hånden. Tysker
ne så ransakende på alle sammen,
og til min forbausehe stirret offi
serene skarpt mot meg. Til min
ytterligere forbauselse gikk de rett
mot meg, og samtidig rettet ty
skeren maskinpistolen mot meg.
- Jaså, våpenransaking. Men de
fant ikke noe på meg, bare kjede
lige papirer! -

Mens vi passerte Stadthavet
nord for Ålesund, fikk jeg se at
sjømennene begynte å ta på seg
livbelter. Passasjerene begynte å
disku tere med hverandre. Mens
det sto på, pekte de plutselig mot
noe og jeg så opp. Et engelsk fly.
Det fløy høyt, antagelig et rekog
noseringsfly, men det hendte ikke
noe.

Da natten kom forankret båten
ute i Hustadviken. Reisen fort
satte ved daggry, og vi ble beor
dret til å ta på oss livbelter. Da
VI passerte over stedet hvor
«1rma» ble torpedert i senk, hørte
vi plutselig flere kraftige drønn.
Vi søkte øyeblikk ly, og tyskerne
ombord på vårt skip begynte alle
rede å dundre heftig, men kort
varig med maskinkanonen. Vi fikk
da se en tysk konvoy foran oss,
og langt borte i horisonten ut mot
havet øynet jeg et skip som etter
de andres uttalelser viste seg å
være et engelsk krigsskip. Men så
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gikk det fort over og baugen stev
net mot Kristiansund.

Vi ble liggende lenge ved kaien
og ventet på ordrer fra tyskerne
om å avgå, og det ble 5 timer å
vente. Undertiden så vi «1rma»s
livbåter liggende på tørre kaien.
Og det ble fraktet ombord 6 lik
kister; det var de som omkom ved
«1rma»s torpedering. Det var et
sørgelig syn, mens vi sto stille da
kistene ble heist langsomt ned i
la~:terommet. De mennesker som
måtte ofre sitt liv, tenkte vi meget
på. Vi hadde også noen av de
reddede av «1rma»s passasjerer
som skulle videre nordover. Nye
klær hadde de fått, og vi så noen
som hadde bandasjer på seg. -
Endelig avgikk vi ved sene etter
middagstimer. Vi merket på vår
kaptein at det var nOe alvorlig,
og vi fikk til slutt rede på at vi
ble beordret til å følge med en
tysk konvoy neste morgen kl. 9
ved Frohavet og Follahavet ved
Namsos. Vi ble selvsagt forbitret
over denne ordre, og det kunne jo
gå galt med oss om konvoien ble
angrepet. Mens båten bar gjen
nom Trondheimsfjorden, sov jeg
godt som et lite spebarn inntil jeg
ble vekket av båtens slingring.
Kuøyet ble stadig skyllet av sjøen,
så vår lugar var skiftende både
mørk og lys. - Så stanset «Nord
stjernen» og felte anker og søkte
dekning i en vik. Men time etter
time ble hele 4 timer hadde vi
ventet før konvoien kom. På nytt
måtte vi ta livbelter på oss. To
tyske fly fløy rundt over oss sta
dig. Vi måtte sette ned farten til
7 knop for å følge dem; vi var
vant til å ha 16 knops fart. Og
jeg talte opp til 14 store båter
rundt oss. Helt til Rørvik skilte
vi av med konvoien. Vi kom hel
digvis fra den turen uten ulykke.
Hele natten bar det videre, og
ombord hadde vi det så festlig og
moret oss meget, fordi vi nå en
delig var fri fra de tyske horder.

(Forts.) Arnfinn Matre,
tryllekunstner.
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Vort Forhold til
vaar Fjende.

Vi bringer her en Del af en
Anikel, som Pastor Th.
Bc:hrendt har skrevet i
"Smaablade»s Oktobernr.

For et Par Uger siden blev jeg
ringt op af Sognepræsten i Vigers
lev, som cr blandt de Præster, der
nu og da holder Gudstjeneste for
de tyske Flygtninge. Han med
delte mig, at der blandt Flygtnin
gene paa Vigerslev Skole fandtes
tre Devstumme, som gerne vilde
have Besøg af en Døvstumme
præst. Nagle Dage efter tog jeg
derud for at hilse paa dem. De
stammede fra 0stprøjsen og havde
haft deres Hjem og Arbejde i Ko
nigsberg, hvorfra de var flygtet,
da de russiske Armeer nærmede sig
Byen. I April Maaned var de an
kommet til København sammen
med mange andre Flygtninge fra
0stprøjsen.

Det drejede sig om et ældre
Ægtepar (Manden var Skrædder)
og en yngre ugift Kvinde, som
havde haft Arbejde paa et Kontor.
Ægteparret havde fire hørende
Sønner, de to var faldt ved Fron
t·en, den tredie var savnet, og den
fjerde laa haardt saaret paa et La
zaret. De havde alle tre mistet
deres Hjem og talte med Rædsel
om de allieredes Bombardementer.
De var alle vrede paa Nazismen
og sagde, at den havde ødelagt de
res Liv. De talte og aflæste ud
mærket og fortalte mig, at det var
strengt forbudt at bruge Tegn i de
tyske Døvstummeskoier. Hvis Bør
nene gjorde det, fik de PrygI. Na
turligvis talte de kun i Tegnsprog
indbyrdes, og det var interessant

I det danske «Effata" pågår der
en diskusjon som vi ikke kan la
være å sakse. Det gjelder tre tyske
døvstumme som er kommet til
Danmark etter den tyske kapitu
lasjon. De fikk besøk aven døve
prest der som var villig til å holde
gudstjeneste for dem, men var
ikke villig til å la dem få komme
sammen med de danske døve. Den
andre presten har et annet syn på
det og mener at de tyske døvstum
me også skal ha adgang til sam
vær med danske døve.

Uten å ta standpunkt til hvem
av de to prester som har rett i sitt
~yn på denne delikate saken, så
kan det allikevel være på sin plass
å framkomme med noen supple
rende opplysninger.

Det var almen kjent at de ty
sh døve under Hitler-styret ikke
hadde det for fett. De ble nær
me~.t stillet på samme linje som jø
<Ieee, mens der ikke er noen som
fur alvor vil påstå at det var jø
dene som hjalp Hitler til makten
eller stemplet jødene for å være
nazister, så kan en heller ikke bru
ke samme mål når en skal dømme
de tyske døve som når det gjelder
de øvrige tyskere. Døve i Tysk
land hadde mer enn nok med å
holde seg så stille og ubemerket
som mulig, for det er framkommet
nok av grelle eksempler på at døve
i Tyskland har blitt utsatt for den
samme hensynsløse forfølgelse so~

jødene. Men når en prelat vil døm
me i denne saken og nekte tyske
døve å være sammen med de dan
ske døve, da kan det være på sin
plass å minne om at den tyske
kirke greide ikke selv å holde sitt
f.kjold blankt, og da er det sanne
lig stivt å dømme døvstumme
ulykkelige mennesker for noe som
de er uten skyld i.

Men leserne får selv sette seg
inn i saken, og dersom det skulle

komme flere
saken senere,
her i bladet.

innlegg om samme
skal VI bringe det

Red.

at se, hvor meget de tyske Tegn
ligner de danske.

Disse tre tyske Døvstumme øn
skede meget at komme til Guds
tjeneste i Døvstummekirken, hvad
jeg ikke kan nægte dem, da vore
Fjender har ligesaa meget Ret til
at høre Evangeliet som vi andre.
Det bliver dog en særlig Gudstje
neste for disse tre alene, da den
maa foregaa paa tysk.

Imidlertid udtrykte de ogsaa
0nsket om at komme i Døvstum-
meforeningen og lære danske Døv
stumme at kende. Jeg svarede, at
dette kunde ikke lade sig gøre. Jeg
tror ikke, at Døvstummeforenin
gens Medlemmer vilde være glade
for at omgaas dem. Det er ogsaa
rigtigt. Selv om disse tre tyske
Døvstumme ikke har nogen Skyld
i Krigen saa var det dog det tyske
Rige og det tyske Folk, som be
satte von Land og tilføjede os saa
meget ondt. Vi har ganske vist
Fred nu, Fjenden har forladt vart
Land, de tyske Bødler er stillet for
Domstolen, og vore egne Lands
forrædere er sat fast, men vi er
stadiv. et fattigt Land, vi lider
endnu under Krigens og BesætteI
sens Byrder, og vi glemmer aldrig
vore tapre unge Mænd, som enten
blev dræpt af Tyskerne eller led
meget i tyske Koncentrationslejre.

Vi skal ikke hade det tyske
Folk, for det behøves ikke mere.
Tyskland er knust, og det ty ke
Folk kan ikke skade os foreløbig.
Men vi bm ikke slaa en Streg over
det, der er sket, og det vilde være
forkært at tilgive det tyske Folk
vden videre. Tyskerne maa sel v
først lære at indse deres Skyld.
Hvis de ikke gør det, saa har de
ingenting lært, og saa kan de let
blive et Offer for Nazismen igen.
Vi må selv ved en værdig og af
visende Holdning give dem For
staaelsen af, at det var meget for
kert af dem at slutte op bag Adolf
Hitler. Vi skal ogsaa fortælle dem,
hvor meget ondt Tyskerne har
forvoldt vorr Land og Folk. Det
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ved Tyskerne nemlig ikke. Den
nazistiske tyske Presse (Aviser)
har løjet for dem og bildt dem
ind, at Tyskerne frelste Danmark,
og at det danske Folk sultede og
led Nød, førend Tyskerne kom
herop.

Th. Behrendt.

DE TYSKE FLYGTNINGE.

Pastor Th. Behrendt har skre
vet en Artikel om Forholdet til
«vor Fjende». Jeg vil gerne sige
;l.abent, at jeg ikke er enig med
ham - tværtimod!

Jeg kan ikke betragte de tyske
døvsll4mme som vore Fjender.
Naar de tager Afstand fra Hitler
og alle Nazismens Gerninger, saa
,Cl' jeg i de tyske døvstumme Med
mcnnesker, som trænger til vor
Hjæ!p.

Pastor Th. B. plejer ellers at tale
og skrive saa smukt (og sandt) om,
hvad vi skylder vor Næste. Her
Cl' randeelig en Lejlighed til at gøre
noget for dem, der er i Nød, og
vi maa ikke svigte!

Det er jo pænt af Pastor B., at
han ikke vil nægte de tyske døv
stumme at holde Gudstjenest·e for
dem. Men det er efter min Me
ning ikke nok.

Hvorfor skulde de tyske døv
::tu.'..lrne ikke have Adgang til de
danske døvst.s Møder 00' Fore-t>

drag? Disse tyske døvst., som har
mirtet ah, trænger netop til at mø
de Venlighed. De tørster efter For
bindelse med Skæbnefæller, der vil
vise dem Godhed. Nu kan vi i
G,'rning give dem et Bevis paa,
hvad dansk Demokrati betyder:
Medmenneskelighed, Forstaaelse,
Hjælpmmhed. Vi maa være dem
et Forbillede i Kultur. Jeg tror,
det vil gøre Indtryk paa dem.

Mange tyske døvstumme har
haft svære Lidelser under Hitlers
grusomme Magt; nogle er nu hav
net i Danmark. Skulde vi da vise
dem en kold Skulder og afvise de
res Bøn. om Samvær med danske
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døvstumme? Jeg synes det ikke.
Pastor B. mener ikke, at Døv

stummeforeningens Medlemmer
vilde være glade for at omgaa<
dem.

Dersom virkelig Flertallet af
Københavns døvstumme føler sig
«for gode,> til at være sammen
med de stakkels tyske Skæbnefæl
ler, endog de (ifølge Pastor B.'s
egne Ord) ikke har nogen Skyld i
Krigen, burde Præsten maaske hel- .
lere oplyse Døvsdoreningens
Medlemmer om, at vi ikke skal
sætte os fast i Hævntanker, men
tværtimod række Haand til Folke
forsoning og saaledes være med
til at bygge den ny Tid.

Jeg kan altsaa ikke se, at de ty
ske døvstumme Flygtninge er vore
Fjender. Men selv om de var det,
er vi som Kristne forpligtet paa
Kristi Ord i Matthæus 5, 44: «El
sker eders Fjender, velsign dem,
som forbander cder, gør dem godt,
som hader eder, og beder for dem,
som krænke cder og forfølger
eder!»

Pastor B. siger, at vi skal ikke
hade det tyske Folk, for «det be
høves ikke mere». Man spørger
forbavset, om det da før har været
nød vendigt at hade Tyskerne?

Had føder kun Had og mere
Had.

Pastor Kaj Munk sagde i sin
sidste Prædiken Nytaarsdag 1944:
«Jeg hader ingen, heller ikke Hit
ler.» Han var af hele sit Hjerte
med i Kampen mod Nazismen,
men uden Had.

Her i Jylland har vi ogsaa døv
stumme blandt de tyske Flygtnin
geo De døvst. i Aalborg er selv
begyndt at interessere sig for dem.
Det drejer sig i første Omgang om
iO Danzig-Flygtninge. Allerede i
Sommer deltog de i de d~vst. Ud
flugt, og i September sad de sam
men med hele Flokken og over
værede Overlærer ]. Klebergs Fo
redrag om de tyske Konccntra
tionslejre. Dagen efter besøgte jeg
de to Tyskere i deres Lejr og blev
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modtaget med aabne Anpe. De
fortalte om deres Lidelser, og at
deres Hus i Danzig var bombet
o. s. v.

Jeg har faaet oplyst, at der og
saa findes døvstumme blandt Ty
skerne Flygtningelejrene ved
Lemvig og Grenaa. Jeg agter at
arbejde for, at disse spredte tyske
døvstumme kan samles paa ett
Sted. Saaledes kan vi bedre gøre
noget for dem og føre dem tilbage
til fælles-menneskeligt Kulturliv,
saa de (forhaapentlig) glemmer
Hitler og Nazismen og forstaar,
at Demokrati er bedre end Dikta
tur!

De tyske døvstumme Flygtninge
ei ikke vore Fjender; de er vor
Næste! Lad os da aabne vore
Døre for dem, baade til vore
Gudstjenester og Møder, og lad os
vise dem Godhed! Tænk, hvis det
var os, der stod som Flygtninge i
fremmed Land og havde mistet
alt!

Nu er der Lejlighed til at vise
Næstekærlighed. Saa maa vi ikke
lukke vore Hjerter i dansk Fari
sæcr-Hovmod. Vi maa huske det
store Bud fra Mesterens Mund:
«Alt, hvad I vil, at Menneskene
skal gøre mod eder, det skal i og
saa gøre mod dem!» Matthæus
7, 12. P0141 Hansen.

Pt'fsnn aIia

Bernhard Jacobsen, Uddal, fyl
ler den 13. februar 50 år. Han
har vært elev av Oslo offentlige
skole for døve, konfirmert 1912.
Gift, 3 barn, den ene sønn ble
skutt av tyskerne i mars 1945. Vi
~ender ham en hjertelig hilsen på
50-årsdagen og ønsker ham alt
godt i framtiden.

::-

Forlovels·e er inngått mellom
Betsy Pedersen, Ålesund, og Kåre
Arnesen, Oslo.
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feiret 20-årsjubileum den 16. ok
tober i fjor, og i den anledning
ble Oslo Døves Sjakk-klubb og
Vestfold Døves Sjakk-klubb invi
tert til Trondheim, hvor det ble
arrangert en sjakkturnering om en
flott pokal, og det deltok 4 mann
fra hver klubb.

Oslo stilte med følgende lag:
Wilbert Martinsen, Helge Martin
sen, Dagfin Leivestad og Haakon
Karlsen. Vestfolds lag var: Alf
Larsen, Olaf Sørensen, Ole Lysnes
og Asbjørn Jacobsen, og Trond
heims lag: T. Skjørestad, Arild
Moslet, Josef Anble og Hans
Hansen.

Oslo-spillerne med formannen
Olaf Kristiansen samt fru Elia
Martinsen og fru Ruth Karlsen
reiste fra Oslo onsdag aften kl.
6,30 og kom til Trondheim tors
cl ag formiddag kl. 11, 3 timer for
sinket. Vi hadde en hyggelig rei
se, og vi fordrev tiden med dis
kusjon i sjakkspill hele natten, men
vi ble nokså trette, og noen av
reisefølget benyttet de utroligste
køiplasser, blant annet bagasjehyl
len. Da vi kom fram til Trond
heim møtte hr. Kjørestad og hr.
Simonsen oss. De ønsket oss vel
kommen og fulgte oss til Hotell
BristoIl, hvor vi fikk utmerkede
værelser, og for manges vedkom
mende smakte en alJri så liten
søvn helt utmerket. Vi beså oss i
byen og var også i Domkirken,
hvor noen døve arbeidet.

Bededagen begynte konkurran
sen i Ordenshuset kl. 2. Turne
ringen ble åpnet under ledelse av
en hørende mann ved navn S. Pe-
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dersen fra Arbeidernes Sjakk
klubb.

Og så trakk Leivestad, Oslo,
Asbj. Jacobsen, Vestfold, og Oslo
spilleren spilte et kraftig angrep i
sitt parti og Jacobsen måtte oppgi
etter 20 trekk.

Wilben Martinsen mot T rond
heim Døves Sjakk-klubbs for
mann, Tore Skjørestad. Det be
gynte godt mellom dem og Skjøre
stad tapte på slutten. Det var en
prestasjon av Skjørestad som er 60
år og er den beste spiller blant
døve i Trondheim.

Helge Martinsen mot Moslet
begynte forsiktig, men Helge vant
på sluttspill.

Karlsen mot Vestfold Døves
Sjakk-klubbs formann, Olaf Sø
rensen, og vant over ham.

Oslo ledet med 4 poeng, Vest
fold 11/2 og Trondheim 1/2.

Annen dag begynte kl. 10 for
middag. Moslet vant hurtig over
Jacobsen etter bare 20 minutters
spill. Ankile mot Leivestad; trøn
deren var uheldig og tapte. Helge
Martimen spilte mot O. Lysnes,
Vestfold, og det så Ut til at Vest
fold-spilleren stod best med 2 bøn
der mer, men på slutten mistet
han dronning og tapte. Wilbert
Martinsen mot Alf Larsen. Det
ble en hard kamp mellom dem,
men Larsen tapte på tidsnød. Til
slutt spilte Karlsen mot Hans
Hansen. Etter 4 timers kamp vant
Hans·en.

Lørdag ble vi ferdig med kon
kurransen og sluttresultatet ble en
stor seier for Oslo med hele 7
poeng, Vestfold og Trondheim
hver 21/2 poeng.

Vi ble deretter invitert til ju
bileumsfesten lørdag aften i 01'
denshusets store sal, som var vak
kert pyntet med flagg og løv i hø
stens farger. Komiteens formann,
Simonsen, ønsket velkommen til
bords, og formannen, Skjørestad,
holdt en tale til gjestene, og sær
lig takket han de langveisfarende
for den store ære de hadde vist
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overfor Trondheim Døves Sjakk·
klubb ved å komme til Trond
heim. Olaf Kristiansen, Oslo, og
Alf Larsen, Vestfold, holdt også
taler og gratulerte jubilanten. Fru
Rurh Karlsen leste så opp et dikt,
og til slutt takket hr. Moslet for
maten. Og så kom aftenens store
begivenhet: utdelingen av den
vakre pokal. Formannen overrak .
te den og takket seierherrene un
der veldig jubel, og så ble de fire
spillere presentert for gjestene.
Kaffen ble servert og det ble holdt
f1ere taler. Festkomiteens for
mann, hr. Simonsen, holdt til slutt
en tale og takket i vakre ord alle
de tilstedeværende for frammøtet,
og festen fortsatte til langt ut i
de små timer. En i alle deler vel
lykket og hyggelig fest.

Og allerede søndag morgen
måtte Vestfold-spillerne samt Hel
ge Martinsen med frue reise hjem,
men vi som ble tilbake, hadde
mange hyggelige timer. Vi besøkte
blant annet Døves Idrettslags hyt
te. Pen hytte med flott terreng.
Siden middag hos fru Myrvang.
Og så kom timen da vi måtte for
late Trondheim. Mandag morgen
kl. 1/28 måtte vi reise og kom til
Oslo kl. 1 natt, sliten etter en lang
reise, men rik på hyggelige min
ner, gjestfrie og elskverdige men
nesker overalt hvor vi kom, en
tur som vel sent vil glemmes. Vi
vil få lov herigjennom å takke
dere alle for alt hva de gjonie
for oss.

Med hilsen og takk fra Oslo
spillerne.

Haakon Karlsen.

Resultatlisten:

Leivestad, Oslo 1 - Asbjørn Ja
cobsen, Vestfold O.

W. Martinsen, Oslo 1 - Skjør.e
stad, Trondheim O.

Helge Martinsen, Oslo 1 - Mos
let, Trondheim O.

Karlsen, Oslo 1 - O. Sørensen l

Vestfold O.
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Ole Lysnes, Vestfold 1 -- Ankile,
Trondheim O.

Alf Larsen, Vestfold 112 - H.
Hansen, Trondheim 112.

Oslo 4 poeng, Vestfold 11/2 p.,
Trondheim 1/2 poeng.

Leivestad 1 - Ankile O.

W. Martinsen 1 - Alf Larsen O.

H. Martinsen 1 - Lysnes O.

Karlsen O -- H. Hansen 1.

O. Sørensen 1 - Skjørestad O.

Moslet 1 - Jacobsen O.

Oslo 7 poeng, Vestfold og

Trondheim hver 2. 1/2 poeng.

Uttalelser av spillerne.

Denne jubileumsturnering var

interessant for oss trønderske døve

og fikk nye impulser fra gjestenes

fine teorifulle spill.

T. Skjørestad.

Jeg vet at Oslo Døves Sjakk·

klubb og V"$tfold Døves Sjakk

klubber meget gode spillere, og

jeg ville forsøke å slå disse spil

lere, men ble overrasket ved at de
spilte fint o~ieg måtte oppgi.

J. Ankile.

Jeg syntes at sjakk-kampen mel
lom Oslo, Vestfold og Trondheim
var oppmuntrende, harde og gode
kamper. Jeg vet at Oslo-laget sto
sterkest og overlegent. Håper å
få revansje neste gang. Trond
heimslaget tapte med godt humør.

Arild Moslet.

Hard kamp og spennende spill
i 4 timer mot H. Karlsen.

Hans Hansen.

Meget lOteressant. Håper å
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kunne få møtes i sommer Oslo
og ta en herlig revansJe.

Alf Larsen.

Sjakkturneringen var spennende

og lærerik for oss fra Vestfold.

Olaf Sørensen.

Leivestad spilte fint og jeg var

ikke god nok. Mo.<1et spilte lurt

og jeg var skuffet oVer mitt spill.

Asb]. Jacobsen.

Jeg trodde det sLuIle blitt remis

',lOt Ankile, men ble overrasket,

og på sluttspill vant jeg. Men mot

Helge Martinsen følte jeg meg sik

kfr på seier, men ble ,kuffet.

Ofe Lysnes.

Mine motspillere var godt. T.

Skjørestads feil var straks avbyt

ting med sine løpere med sprin

gere og Larsens tidlige bonderQv

som kostet begge tap. Håper på

bedre motstand neste gang.

Wilbert Martinsen.

Ja, Oslo vant overlegent, men

mitt annet parti burde jeg ba tapt

og likedan med Leivestad mot An

kile, så resultatet skulle vært min

dre. Håper å møte dem igjen.

H eIge Martinsen.

Jeg vil minnes denne turnering

med glede, for mine motspillere

var åpne og fair. Og en spesiell

takk fra meg til turneringsledel

sen som tillot meg å spille flomlys

sjakk· kamp.

D".gfinn Leivest<1d.

Hadde ventet mer jevnbyrdig
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spill, men ble overrasket at Oslo

vant så stort og håper neste gang

blir jevnere.

Haa.kon Karlsen.

Formannen for De døvstummes

Sjakklubb i Aarhus overrasket

nylig byens hørende sjakkverden

ved å bli sjakkmester i «Aaros»,

s·om er en av Aarhus' største sjakk

klubber og er til og med i mester

klassen. Vi døvstumme har der

for grunn til å være stolte av vår

formann. Han var kommet til

«Aros» for å lære noe mer, og hvor

utrolig det enn lyder, så gikk han

isteden hen og «knock-outed» sine

læremestre. Vandrepokalen han

ervervet, var meget flott å se på.

Krie,sskrøner.

Adolf Hitler ville en gang skryte
overfor engelskmennene. Han send
te Churchill en sekk hakkelse sam
men med et brev som lØd:

- Likeså mange fly SOI11 det Cl'

hakkelseskorn i denne sekken pro
duserer den tyske krigsindustri 0111

dagen.
- Jeg takker for den tilsendte.

sekk. Vi har en hest som hder
1<oyal Air Force, og den eter slik
cn sekk hakkelse om dagen.

*
Hitler skulle besØke en stor åncl

svakeanstalt. I ukevis hadde cn
herjet med de ånsvake for at de
skulle rekke annen i været når fØ
reren trådte inn.

Dagen kom. De åndsvake stod i
lange rekker. FØreren trår inn. Alle
rekker armene i været undtatt en
liten gutt på en av flØyene.

- Hvorfor hilser du ikke din fØ
rer, min lille venn?

- Nei, for jeg er ikke åndsvak,
jeg er portneres sønn.
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IDRETT

Idrettsnytt

De fem års okkupasjon i Norge
under tyskernes brutale velde har
tatt sterkt på idretten, likeså me
gCt for hørende som døve. Og nå
skal vi bygge den opp igjen, noe
som vil kreve både energi og tål
mod, Det er en erfaring som i tu

sener av år har gjentatt seg at det
er lettere å rive ned enn å bygge
opp.

N år en skal gå i gang med noe,
er det av største betydning å bru
ke en riktig og effektiv fram
g<'ngsmåte. Derfor er det meget
oppmLllltrende å se hvor raskt og
effektivt Norges Døves Idretts
forbund går til verks for å skaffe
et grunnlag tit gjenoppbygging av
de døves idrett.

De har allerede gått i gang med
kronerulling for å skaffe idretten
den økonomiske ryggrad. Ved
denne kloke framgangsmåte viser
dn seg at forbundet har forstått
~:wasjonen riktig, og det lover
meget for det som skal komme si
den.

Norges Døves Idrettsforbund i
Bergen går inn i det nye året på
den rette veien, og makter det å
holde seg innenfor den rette veien
i noen år til, vil døveidretten
komme hurtigere og lengere fram
enn det som var før krigen.

Wilhelm Schrøder.

J.sa"'o-·et CI i

krigen, og vi som lever, må reIse

dem et minne som rommer vår

dypfølte takk i fredens mange og

krevende oppgaver.

Bygg landet og idretten opp

kjærlighet, for til fredens oppga

ver er mange nye stolte gutter

vokset opp i krigsårene som skal

bære arven fram til ære for dem

som falt.

Nå står vi på terskelen til det

nye år og vi skuer inn i det nye

året med håp for de unge liv som

brytes. Landegrensene åpnes og

idrettens menn og kvinner kan

bringe vårt rene flagg fram med

ære, og de g'amle tradisjoner vil

bevares.

Vi sier vel møtt i det nye ål.'

med håpet om at våre tilsluttede

idrettsforeninger vil fostre mange

gode idrettsmenn som kan bringe

den norske idrett ære utenlands nå

når grensene åpnes ved en vakker

og harmonisk representasjon.

Vi ønsker en vel overstått jul og

et godt idrettens nyttår til vern

om de nasjonale farger.

~lø.{t.ed- 9.d'l-etti&()'z,ftund

nO-'L,Cje

Freden har lagt seg over landet

vårt som vårliv over frossen jord.

Freden med dens rike, spirende

muligheter bringer tanken hen på

de mange oppgaver som krigsårene

har stagnert.

å er tiden moden for gjenopp

byggelsen av vår idrettskultur som

krigsårene har revet ned. Men det

gode samhold og kameratskap har

stått stolt og høyreist trOss de

mange rivninger. Tenk på alle

norske stolte sønner som fant sin

gra v en ten på haveller i fremm ed

jord. ]0, de var mange, og utalte.

Menn som i dag bringer oss til

ettertanke. De ga sitt liv i kri~

gens tjeneste, og tok for oss her

hjemme de tyngste tak for landets

gjenreisning. Blant dem som falt

på ærens mark, var utallige fri

idrettsmann som i kamp for folk

og land bar landets ære og flaggets

farger uplettet gjennom krigen.

Derfor kan vi heise det norske

flagg til topps og med ære og

stolthet reise våre hoder i takk for

det offer de gav. De ga sitt liv i

Harald Nesse,
sekretær.

DØVES IDRETTSFORBUND
FOR NORGE.

Alf Olsen,
formann.

Torkel Eikjeland,
kasserer.

De Døves Skiklubb og Døves
Ungdomslag har sluttet seg sam
men, og ungdomslagets medlem
mer er opptatte som medlemmer
i De Døves Skiklubb fra den 1.
januar 1946.

Der var valgt en komite på 9
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De døves
Skiklubb

(hvori opptatt Døves Idrettsfor
ening) avholder ordinær general
forsamling i døveforeningens loka
ler lørdag 24. nov. kl. 18 presis.

Dagsorden:

1. Årsberetning.

2. Regnskap i revidert stand.

3. Budsjettforslag.

4. Valg på styremedlemmer
( 7 stk.).

5. Valg på formann.

6. Valg på 2 revisorer.

7. Innkomne forslag.

8. Godkjennelse av eksklusjo
ner.

9. D. S. K. _. D. U. L.

Forslag kan sendes til styret se
nest 21. november.

Møt fram alle som har interesse
for klubben!

Arsberetning for 1945.

Skiklu bbens styre inntil 7. mai:
Formann: Larsen, sekr. og vise
form.: O. Schrøder, kasserer: Kr.
Amold, materialrorvalter: O.
Landås, hyttesjef: W. Schrøder.
Suppl.: H. Mevik og Th. Hansen.

Døves Idrettsforenings styre
inntil 7. mai: Formann:]. Vigre-
tad, viseform.: H. Bølstad, sekre

tær: H. Lindgaard, kasserer: H.
Karlsen, materialforv.: E. Meh
lvm. Suppleanter: S. Bråthen og
P. Merlie.

Etter 7. mai, da Skiklubben og

mann, 3 fra skiklubben, 3 fra
idrettsforeningen og 3 fra ung
domslaget som skal utarbeide nye
lover med hensyn til navn og lov
forslag som skal framlegges til ne··
ste generalforsamling.

S. B,
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Iorettsforeningen automatisk kom
sammen igjen, har styret bestått
av følgende:

Ordfører og oppmann for ori
entering: Vigrestad, Lindgaard se
kretær, Mevik materialforvalter,
Bølstad oppmann for friidrett,
Mehlum oppmann for svømning,
Karlsen og Åmold kasserere, Land
ås hyttesjef, Otto og Wilhelm
Schrøder styremedlem. Senere

De Døves Skiklvbb skal i for

bindelse med Døves Ungdomslags

lO-årsjubileum avholde en stor in

terklubbkamp med svensk og

danske deltagelse i Oslo fra 1.-3.

februar.

All , også ikke medlemmer, kan

delta!

Program:

Fredag 1. februar kl. 3: Bandy.

Fredag 1. februar kl. 7: Døve

Dramatens teaterforestilling i
Konsertpaleet i Kristian Au
gustsgt. 15, L

Lørdag 2. febr. kl. 11 ved Døve
hytta: Langrenn på ski.

Søndag 3. febr. kl. 10 (muligens):
Stafett, ski.

Søndag 3. febr. kl. 12: Hopprenn.

Søndag 3. febr. kl. 17 (5): Av
skjedsfest med premieutdeling i
Døveforeningen, Sven Bruns
gt. 7.

Anmeldelse om deltagelse skjer
til . sekretær Einar Nilsebråten,
c/o Pa~lsen, Nordal Brunsgt. 9,
innen den 30. januar.

Losji vil bli ordnet for de an
meldte.

De Døves Skiklubb.

15

trådte Bråthen inn etter Mehlum.
I det første halve året hadde in

gen av de to klubbene noen sports
lige arrangementer (streiken var
helt effektiv overalt).

Skiklubben leide bort hytta ne
sten hver helg og hadde en fin
fortjeneste. (Se regnskapet). Assu
ransen for hytta ble forhøyet. Dø
ves Ungdomslag fikk etter søknad
disponere hytta helt gratis 17/2,
da de holdt skikonkurranse.

I uken mellom 13.-17. februar
ble det begått et innbrudd i hytta
og tatt diverse kopper, glass, støv
ler, soveposer o. a. Tyven er nå
fakket og har tilstått innbruddet,
så det er godt håp om at vi får
erstatning for det som ble stjålet.

Døves Idrettsforening hadde en
meget vellykket medlemsfest 9.
desember som brakte et pent over
skudd.

Foreningens eneste æresmedlem,
William Ludviksen, døde plutselig
på nyåret. Det ble sendt krans til
begravelsen, og formannen, Vigre
stad, talte for ham og takket for
hans enestående innsats for for
enmgen.

Av hensyn til idrettsstreiken ar
rangerte foren. ingen skikonkur
ranser, men alle medlemmene møt
tes stadig i døveforeningen og vi
ste et fint samhold mot visse
idrettslederes press.

Da så freden kom, tok styret
straks affære med hensyn til den
nå så beryktede oppsigelse av sam
menslutningsoverenskomsten mel
lom foreningen og Skiklubben.
Flere ledere ble straks ekskludert
etter samråd med Norges Idretts
forbund (Interimstyret). Men vi
fikk uttrykkelig beskjed om at
eksklusjonene måtte forelegges
første generalforsamling til god
kjennelse. Generalforsamlingen tar
således det endelige standpunkt til
de ekskluderte.

12. juni ble det holdt ekstra
ordinær generalforsamling. Der
ble det redegjOrt for stillingen, og
De Døves Skiklubb (hvori opptatt
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Døve~ Idrettsforening) ble igjen
konstituert. Generalforsamlingen
ble ledet av Idrettsforeningens for
mann, Vigrestad. Han foreslo
valgt helt nytt styre, men general
forsamlingen vedtok at Skiklub
bens og Idrettsforeningens styre i
fellesskap skulle danne det nye
styre inntil ordinær generalforsam
ling i november. Det ble videre
vedtatt å velge en komite som
skulle forhandle med D. U. L. om
sammenslutning. Forhandlingene
pågår fremdeles uten at det enda
er kommet til noe resultat.

St. Hansaften holdt vi en ene
stående vellykket fest med stort
bål ved hytta.

26. august arrangerte vi det år
iige «bademesterskap» ved Preste
skjær. Det var liten deltagelse,
men de sportslig-e prestasjoner var
fine.

9110 holdt vi medlemsmøte med
en uvanlig stor tilslutning. Det
ble valgt 16 represen tan ter til Dø
ves Idrettsforbunds ting. Fra hyt
ta ble det arrangert orienterings
løp og skogsløp, og med en delta
gelse som vi må mange år tilbake
i tiden for å finne maken til. Års
festen ble en opplevelse, vi savnet
ingenting i matveien. De utenbys
boende representanter til idretts
tinget var innbudt, og av deres ta
ler forstod vi at de satte pris på
oppmerksomheten. Festkomiteen
hadde nedlagt et stort arbeid, og
den ble da også hjertelig hyldet av
deltagerne.

I årets løp er det opptatt 6 nye
medlemmer. Dameavdelingen ble
enig om å gå inn i Skiklubben et
ter forslag av Vigrestad, og pr. i
dag har Skiklubben 109 medlem
mer, derav 24 kvinnelige og 85
mannlige. Anton Hansen har nå
vært medlem av Skiklubben i 40
år og vil bli innbudt som livsvarig
medlem. Henry Olsen, Hans UI
tveit, Arne Henrichsen og Ragn
vald Johansen har vært medlem
mer i 30 år. Mikal Åmold, Char
les Lindgaard, Jakob Maurenius-

TEGN OG TALE

son og Ole A. Olsen har vært
medlemmer i 25 år.

Alle har nå etter trengselsårene
fått viljen til å sette noe inn for
Skiklubben, og da vår økonomi
også er fin, kan vi se framtiden
lyst i møte.

De Døves Skiklubb
Meddelelse til De Dø-ues

Skiklubbs medlemmer.

De Døves Skiklubb arrangerer
sitt klubbrenn for 1946 med føl
gende program:

Spesielt langrenn, ca. 10 km.
Start ved døvehytta søndag den
27. januar.

Kombinert renn, 8 km. Samme
sted søndag 17. februar.

Spesielt hopprenn for herrer
~-amme sted søndag 24. februar.

Damer: Slalåm og utfor sam
me sted søndag 24. februar.

Herrer: Slalåm og utfor samme
sted søndag 3. mars.

Anmeldelse om deltagelse skjer
til skioppmann Nils Vikene, Rin
geriksgt. 10 d, Ill, Oslo.

De Døves Skiklubb.

Fra Oslo Døves
Skiklubb

I «Tegn og Tale>' nr. 9 (jule
numret) er referatet fra Stavan
ger Døve Idrettsforenings gene
ralforsam!ling den 18. ~,10vember

1945 nevnt med bl. a. at Arne
Petterson fra Sandefjord, som til-o
felrligvis var til stede, ønsket S'0111

medlem av Oslo og Vestfold Dø
ves Idrettsforeninger foreningen
(Stavanger) alt godt i de kom
mende år.

Herved kan jeg opplyse Dem,
herr Karsten Samuelsen, at Arne
Petterson ikke er medlem av Oslo

Nr. l

Døves Idrettsforening, og han kan
således ikke representere for for
enJngen.

Og for øvrig Cl' idrettsforenin
gen oppløst, da den inngikk i De
Døves Skiklubb våren 1941.

Og samtidig vil jeg som for
mann for De Døves Skiklubb på
vegne av alle idrettskamerater øn
ske det beste for deres nye initia
tiv til å fremme idrettssaken nå i
det gjenreisende år. Og det vil
være storartet om vi kan møte
s<'mmen til konkurranse i fram
tiden.

Sven Braathen.

Ka~Uteten~

~()..ittetinCJ6.Æi~te.
Hildemal' Studsrud 1945

Egil Vellene 1946

Erna Lindgaard 1945

Asta Hagen

Valborg Nordhagen 1946

Petter Amon Bertling 1945

Ingvald Rondestveit 1946

Neily Borgersen

Lars Stange 1945

Odin K. Berg

Anton Andersen

Kari Dammen

Rakel M. Rauset

Pcr Olsen

Asta Strøm

y ngv. W. Andresen

Erling Pettersen

Astrid Gabrielsen

Signe Eriksen

Arne Holmgren

Hjørdis Christiansen

Doris Hagen

Gerd Andersen

Feriehj. «Skogheim»

Gunnar Jakobsen
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Arthur Riise

Sverre Klemmetsen

Sverre Johansen

Mary Reinemo

Aslaug Holo

A. J. Søraker

Johanna Sandlov

Thorbjørn Johansen

Arne Larsen

Ole Solsletten

Nils Nordbotten

Halvor Mjønes

Anders Fjellestad

Gunnar Pelle

Kåre Strømmevold

Einar Jessen

Emil Karlsen

T. Goffeng Nilsen

Birger Munch

Reidar Ruud

Arnfinn Fredriksen

Karl Ingebrigtsen

K. E. Teigen

Døveforeningen Oslo

Aslaug H. Foss

J. Raumo

Julius Lorentzen

Ingeborg Odden

Arne Nilsson

Ole Sundet

Herman Jansen

Alfhild Trætvik

Tora Lien

Pauline Løvhaug

Joachim Christiansen

Marit Mikkelsen

Nils Landsvcrk

Nils Espeland

Ole Bøe

Solbjørg Broks

Rolf Arnesen

Ingeborg Sogge

Dagny Bjelland

Karl Lundkvist

Johannes Egeland
Anna Jørgensen
Arne B. Wåler

1945

1946
1946

1945

1940---46
1945-46

1945

1944--47

1946

1945

1944-45

1946

1945

1945-46

1946

1944-46

1946

1945-46
1946

1945

1946

1945-46

1946

1945-46
1946

Astri Jensen

Kristen Krist,ensen

Olav Thunes

J. Hovland

Waldemar Dahle

R. Seim

K. Rasmussen

Harald Nesse

1'. Eikjeland

R. Mjåseth

N. Eikenes

M. Refsdal

M. Skarsten

Olav Vik

M. Teige

K. Rendedal

Sverre Grepstad

H. Hardtveit

Andor Arnesen

R. Bjørseth

Ansgar Breiteig

Astrid Aase

Sig. Hardeland

Edv. Jacobsen

S. Samuelsen

Dagny Solbø

Bergen off.

skole for døve

Thoralf Eng

Odd Evensen

Lorcntse Tvedt

Arnfinn Matre

Anna Nilsen

Emma Grepstad

Sverre Bjørø

Sverre Koppen

Hanna Vae

Ahel A. Jensen

Olaf Hassel

Ruth O. Holt

Mlkal Svendsen

Nih Hoftun

Per Lian
Ingeborg Mørk

Borghild Gårdvik
Kåre Langfjell
Einar Jakobsen

1943-45

1945-46
1945

1946

1944

1946

1945-46
1943-46

1945-46

1946
1945
1945-46

1946
1945

1946

1945-46

1946

1945-46
1944-46

J946

1945

1946

Anton Drevland

Edvard Landeng

Emilie Larsen

Ester Haugland

Guttorm Sørensen

Olav Foss
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HAMAR
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I

A. og JOHAN JOHANSEN

BYGGMESTRE

Telefon 1571 - 1085

HANS SANDBAKKEN

- Reinsvoll -

KALKVERK - LANDHANDLERI

Kalkverket : Telefon Bøverbru 203
HAMAR

J. DIDRICHSENS EFTG.
AXEL SMlTH JUELL

Butikken: 222

BAK E R I OG KON DIT O R I

Hamar - Telefon 1161

Hamar kjemiske renseri og farveri

Utfører alt i rensing og farging - Telefon 1094

Henter og bringer r

FLA TBR0DFA BRIKKEN

IDEAL
HAMAR

Hamar elektriske vaskeri og strykeri
(Osv. Myhre Nielsen)

TELEFON 1548

I

IRINGSAKER SPAREBANK
I Hovedkontor: Moelv

Filial: Brumunddal

ALLE VANLIGE BANKFORRETNINGER

I----------·------·--·--~-------------------1

Romedal sag &. høvleri A.s
Romedal pr. J!seng st. - Telefon 182

Hj. M. Hoel, telefon 26

Per Vestby
Assortert handelsforrftning

Aasvang - Telefon Aasbygden 30

----------------_-:.._------------------



HAMAR - MOELV
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As J O TUN HEI MEN CA VA L D RES RUT E N

BILSELSKAP

Post- og Telegramadresse : «Rutebilene»

Trafikerer rutene: Fagernes - Tyin - Lærdal, ø. Ardal - Bygdin og Gol

MOELVEN BRUG's
OLTEKOKTE HTUL ER DE ANERKJENTE STERKESTE

Tildelt 10 gull, og selvmedaljer

H. Kristiansen
Inneh Lina Kristiansen

BAKERI OG KONDITORI

Telefon Moelv 6216

Moelven Jernstøperi

I

I

MOELV ST.

J. Arnt Jensen A.s
ING. OG AUT. RØRLEGGER

En gros - Rørhandel en detail

Telegramadresse : 11nt - Hamar

Telefoner 1157 - 1322 - 2280

Heclmar k Meieri

HAMAR

M. Jahren
OPLANDSKE SAG &. HØVLERI

Telefon 1077 - l-Iamar

Hamar Jernvarehandel
K. Kristiansen

1elefon 2003 - Stortorget - Hamar



BERGEN

WALLEM & CO. A.s

BERGEN

SHANGH.A.I - HONKONG - BOMBAY

VAKSDAL MØLLE
BERGEN

DET SIKRE MEL
~.."""'-'~~~~~'~~~~~""'-""~f"""''-~_

..,.,.,""'- --.... .....-...-.....-.....---""-'" ....""'Y'-~~._... ............ ~r__-~'_,....,"__""_ ........ _....._ ..... _ .......'_<~

Telefonsentral 15010 - Telegramadrcsse «Møllen)



Brødr. Bauer:::Nilsen A~

Centralsmøreapparat~ og Armaturfabrikk

HAUGESUND - Rikstelefon 1626 - Telegramaclr. «Bauer»

Møre Kullkran 'A.5

ALESUND

Peter Skarbøvig A.s

gild og: :3ClipP/isÆeÆspocr
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Alesund



Sagene Aktiebakeri

Hammergata l

Telefon 72 574

N orsk Tarmindustri A.s

Bekkegata 24 - Oslo
Telefon 80816

TeIegr.adr.: ",CasingslO

GLASSMESTER

Leonard Christiansen
Bernh. Getz gt. 3
Telefon 33336 • 31467

Kunstglassmesteriet
Wm. Thranes gt. 86. Tlf. 75392

A. M. LIAAEN

Alt elektrisk
fra kraftstasjoner til lamper

ELEKTRISITETSFIRMAET

Innehaver K. F. OPPEGARD

Munkedamsv. 35 - Telf. sentr.bord 13935

Norsk-Fransk Bildækfornyer A.s
Rødfyllgatens Vulkanisering

Banepålegging - Vulkanisering
Ny og brukt bilgummi

Rødfyllgata 24 - Oslo - Telefon 20587

Johs. Goksør

ÅLESUND

SKIPSVERFT OG MEK. VERKSTED

ÅLESUND

MERKET
for det gode bergenske fabrikat i ovner og kaminer

•

A.s Wingaards Ovnstøperi &. Fabrik - Bergen



HAMAR VANG OG FURNES KOMM. KRAFTSELSKAP

OG ROMEDAL ELEKTRISITETSFORSYNING

A.s BRUSTUEN BRUK
ØSTRE GAUSDAL

SAG = HØVLERI = KASSEFABRIKK

MODERNE DAMPTØRKERI

Telefon østre Gausdal 58

Telegramadr. : Follebu Btubruk

Vang Mineral vandfabrikk
A. NYGAARD

VANG - TELEFON I99a

Gullsmed L. Gullhagen

GJØVIK _. TELEFON 203

GAUSDAL BILSELSKAP Als
TELEFOlv FABERG 45

Rutebilsentralen Lillehammer telefon 418

Samtrafikk med Norges Statsbaner

Rutebiler: Lillehammer - Fåberg - Gausdal

Vennkvern Bruk
Inneh. Rr. Thomassen

SAG - HØVLERI -- MØLLE

Telefon 68 - Vang - Hedmark

UTSTYR FOR SNEKKEI<VERKSTEDER

BEST OG BILLIGST FRA

I A.s Gjøvik Støperi & mek. Verksted

av 1927 GJØVIK

-------·-c--------------------------------I

Gjøvik Kurbad
Telefon 751 - Gjøvik

MASSASJE, BAD OG LYSBEHANDLlNG

Skodsborg metode

Besøk Folkets hus kafe
! Inneh. Aase Erikstud

Telsfon 451 - Gjøvik



MOLDE ~ BERGEN
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BO'LS0N ES VERFT
Innehaver: E. GRØN N INGSÆ THE R

Telefon 48 MOLDE Telefon 48

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Skipsbyggeri og motorfabrikk
Patentslipper inntil 1000 tonn

A.s Smith Sivertsen's

::2JaÆerier cf!) ~ondiforier

Bergen
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N I L S T. REI G STA D &. S ø N N E R
DISP. ALFR. N. REIGSTAD

LÆRFABRIKK

VALESTRANDSFOSSEN

Ull og ullstrikk mottas for tilvirkning av

strikkegarn - vevegarn - ulltepper

vadmel - vattplater m. m.

Kværndalens Ullvarefabrikk

Ole Ruud
SNEKKERMESTER

Telefon 28 J - Eidsvoll

Eidsvoll Sparebank Opprettet 1848

Forvaltning Kr. 20000000

Almindelige bankforretninger

Incasso på Romeriksbygdene

Ullensaker Meieri

JESSHEIM

Paul Myrvang
Kl ø T T FOR R E T NI N G

Eidsvoll - Telefon 210. privat 298

BØKER - PAPIR

Lindahls Bokhandel
Telefon 410 - Sundet - Eidsvoll

A.s T. Kirkebergs eftg.
BOK= OG PAPIRHANDEL

Telefon 78 - Eidsvoll



--66v~~" ~~.
-

/Z~Æp- L 3 2. (fl.

~


