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De oppgaver som vårt for

Lund har å lØse, er store og

mange. Blant de største som

landsforbundets årsmøte påla

forbundsstyret å gjennomføre

var blant annet: InnkjØp av

filmapparater for opptak og

framvisning til benyttelse i opp

lysningens tjeneste. Videre ar

beider forbundet med planer om

et foreningslederkurs som skal

g: våre foreninger Øket tilskudd

<.IV dyktige ledere, hvilket sik

lært vil sette spor etter seg i

foreningsarbeidet.
Man skal også forsØke å ut

danne foredragsholdere blant de
døve, samt skaffe dyktige hØ
rende til å forelese rundt om i
foreningene. Mange er de for
eninger som sliter med en dår
lig økonomi som gjør at for
eningsarbeidet ligger nede. Her
"il forbundet tre støttende til
med bidrag for å få foreningene
på fote igjen. Forbundet vil og
så hjelpe økonomisk der hvor
foreningene arbeider for å reise
feriehjem og hytter til sine mea-

lemmer. Alt dette vil koste for
Lundet mange penger. For å
kunne lØse disse oppgaver må
forbundet skaffe flere midler til
veie. Uten penger kan vi som
bekjent ikke hjelpe de dØve.

Det vil sikkert etter hver~

melde seg flere oppgaver. For
Lundet vil imidlertid alltid væ
rE: våken for og tre stØttende til
der hvor hjelp trenges. Men så
må også foreningene være seg
sitt ansvar bevist og rapportere
til forbundet hvordan stillingen
er i foreningen, slik at det kan
aanne seg en mening om hvor
dan hjelpen best kan ytes.

Nå må ikke foreningene set te
seg ned med henden på fangp.t
og bare vente på hjelpen fra foc
Lundet. De må vise handlekraft
og initiativ for å gjøre mest mu
lig ut av vanskene og således
bevise at de virkelig er hjelpen
yerdig. Man må huske på at in
gen kommer sovende til gode re
sultater idag! Det er kun gjen
nom arbeid og atter arbeid fram··
gangen viser seg! Vi har for
eninger som har arbeidet seg opp
fra en beskjeden tilværelse, og

til å bli en stor og sterk og leve
dyktig forening. Men tro ikke
de har fått framgangen gratis.
Nei, det har kostet sli og svette,
utholdenhet og arbeidslyst. Det
beviser at mye kan gjøres om
bare ledelsen viser pågangsmot
og handlekraft.

Forbundet har nå arbeidet opp

pn ganske bra Økonomi takket
være «Tegn og Tale" ,men der
trenges mye mere om det skal
bli istand til å arbeide effektivt.
Derfor har forbundsstyret pld
neI' om å gå til en utvidelse av
bladet, framfor alt å Øke abon
lIentstallet. Det vil nemlig væ
re av stor betydning at «Tegn o~

Tale blir mere utbredt blant de
hØrende og således være en god
propaganda for vår sak! Det vil
også innbringe en jevn og sikker
inntekt som vil gjøre det lettere
for forbundet å fremme sine pla
ner. Når planene med utvidel
sen av bladet, om forhåpentlig
ikke så lenge settes ut i live':,
vil forbundets medlemmer få
anledning til å at et krafttak for
bladet! Vi skal da komme til-
bake til saken. Red.
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1. Kor. 1, 23.

Av Pastor G. Haraldseide, Stavanger.

En ungdom som er sterk og SUlm
er hele livets blomstringsdag,
er hele folkets æressak,
oppstandelse på fedres grUlU1
av alle slektel'. Atter blommer
de gamle i de unges sommer.

(Biørnson.)

N år en ser på ungdommen

idag, eller leser sportsreferater
får en et inntrykk av at det gjø
res meget for å bevare og styr
ke legemets sunnhet. Ungdom
men ser så frisk og sprudlende
ut at det er en glede å møte
den, og dette er et aktivum både
for den enkelte, for hjemmene
og for hele folket.

Men, så kunne en spørre: Er
det nok å ha et sunt legeme?
Det viser seg nemlig at et sunt
legeme kan rumme en sjel som
ikke bare er usunn, men virke
lig alvorlig syk. Hva sier dere
om en setning som denne: «Han
viste seg glad i vennenes rad,
men hans hjerte var nær ved it
briste». Men så godt kunne han
skjule sin nØd at det tilføyes:
«Men det var det ingen som vis
ste!» Turnerne har vært våkne
her. De sier: «En sunn s j el
i et sunt legeme». Hva menes
nå med en sunn sjel? Mange
ville vel si: En sunn sjel det
vil si moralsk hØyreisthet. Og
det er meget i dette. Men man
vil ikke komme saken nærmere
når vi sier: Det å ha en sunn
sjel er det samme som å ha en
god samvittighet. En kan ikke
alltid se det utenpå et menne
ske om det har god samvittighet
eller ikke. For ungdommen idag

G. Haraldseide.

«Vi forkynner Kristus», siec
Paulus. Ikke idealet Kristus i
første rekke, men Kristus kors
festet. Det betyr: Vi forkyn
ner syndenes tilgivelse. Vi for
kynner at Jesus har lidt for hele
verdens mange overtredelser av

de helligste livslover. Her er det

hjelpen er for oss som hver har

vårt å kjempe med. Vi blir ik

ke bedt om det umulige, dette å

være lik Jesus. Men vi blir bedt

om å tro på Jesus, og tro at vi

har syndenes forlatelse ved ham.

- Det er tungt å ha gjeld for

den som gjerne vil være ret t

skaffen og betale, men ikke for

mår. A hvor en slik kan slite,

tenke seg trett på utveier, ar

beide mer enn kreftene klarel'.

_. Men er gjelden betalt, da blir

hjertet lett. En føler at en blir

sterk og glad. - Tenk på det, du

unge og eldre som kjemper med

syndens gjeld. For den dag du

betror deg til din rike Frelser,

stryker han ut all din gjeld og

du er fri og glad. Da fØler ogsa

du at nå vil alt bli lettere. Du

klarer ikke alltid å seire, men

du er kommet inn på seirens vei.

Du vet at om du nå kjemper, så

er Jesus stridsmann ved din si

de, ja, han strider for deg!

Vi forkynner Kristus kors

festet, for jØder et anstøt og for

hedninger en dårskap, men for

dem som er kalt, både jøder og

grekere forkynner vi Kristus,

Guds kraft og Guds visdom.

Bare du som leser dette kun

ne skjØnne og glede deg over

den korsfestede, tro på ham og

ha ditt liv og din fremtid i ham!

«viser seg glad i vennenes rad~»

De setter sin ære i det. Men
sikkert er det mange unge som
når de er alene sturer, ja forak
ter seg selv fordi de tross poka
ler og diplomer, vunnet i ærlig
kamp, ikke har herredØmme over
sine lidenskaper. Det hjelper li
te å ha en sterk og sunn kropp,
men ikke hjertets dypeste
grunn å kunne glede seg over
livet. Det er også noe håplØst
i dette at en ikke må tenke på
dØden for ikke helt å tape hu
møret. En kan si at det er lite
ærefullt å leve døgnHuens liv.
Vi er da noe mere enn en dØgn
flue!

Jeg er sikker på at mange un
ge i stillhet utkjemper mang en
moralsk kamp. «Skal jeg leve
livet som de andre?» «Skal jeg
kaste fortØyningene og la meg
gli med strømmen, tro det ven
ner sier at den kristne moral er
gammeldags?» De som har gjort
dette vet at den kristne moral
aldri kan bli gammeldags. Den
hØrer livets hellige lover til, og
den som her feiler får kjenne
det om ikke før, så i livets alvor
lige stunder. Men de som vil"
kelig kjemper, de får en dypere
i~msikt i sin skrØpelighet og håp
lØshet. For så vidt er det ikke
for ingen ting Jesus ber oss om
å beregne omkostn~ngene hvis
en vil forsøke å vinne fram til
en virkelig sunn sjel, til den liv3
harmoni som er tiltenkt oss al
le. Og dog vil jeg si at det i
sannhet er umaken verd endog
& sette alt inn på dette.

forkynner Kristus
korsfestet.

•
VIMen
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tilfeller at her var oppriktige og
lengtende sjeler, just av dem
hap var kommet for å hjelpe. Og
de ble hjulpet. Slik er det også
nå. Det spØrres nettopp ikke
om en selv kjenner seg verdig,
men ba~e om åpenhet og ærlig
het og et sinn som lengter og er
villige til å ta i mot frelsens gla
de budskap. Biskopen sa meget
mer og kom også inn på nattver
den som han hadde fått inntrykk
av at de dØve ikke riktig hadde
kunnet tilegne seg som det den
er bestemt til å være. Det var
hans håp at dette - som også
adskillig annet - måtte bli b2
dre heretter.

Senere talte biskopen og pas
tor Hammer med konfirmantene
og tok - familiært og muntert
- både klokker og menighet
med seg på «overhØringen».

I visitastalen etter den egent
lige gudstjeneste brakte biskop
Berggrav en hilsen til de døves
menighet fra kirken og de en
kelte menigheter utover landet.

Hva er dere mest glad for her
i De dØves kirke? hadde bisko
pen spurt menighetsrådet under
samværet lØrdag.

At vi h a l' en menighet og en
kirke, ble det svart. Biskopen
hadde fått opplyst at en har pla
ner om å bygge en ny kirke for
de dØve, og at en håper å få satt
planen ut i livet i lØpet av de
nærmetse 3-5 år. Men bisko
pen ville aliikevel tilråde at man
satte noe inn på å gjøre den nå
værende kirken vakrere enn den
er i dag. Den skal enda brukes
i noen år. Nettopp i en kirke
for dØve skulle en legge stor
vekt på fargene o'g på å gi rom
met et varmt og hjemlig preg.

Det første som bØr gjøres er å

skaffe kirken en vakker salme

tavle.

Menigheten har to «kirkerin

gel'» som arbeider for å skaffe

( ,

tene.· Pastor Bonnevie-Svend
sen bØd biskopen velkomm~n og
uttalte- at denne visitas var en
stor begivenhet for de dØve som
på' de~?e'måten måtte få ~n le
vende kjensle ~:;.r at også de hØ
rer med i den store alminnelige
kirke, både landets og den hele
kristenhets kirke eller menighet.
Og han pekte på ordene i dagens
leksoe: Se, jeg har satt foran deg
en apnet dør, og ingen kan luk
ke den til. Det er den dØr som
alltid står åpen for søkende og
Jesu Kristi hjerte og til hans om
sorg. Etter inngangsbønnen ble
de 4 første vers av salm'e 39 (i
Landstads reviderte) sunget,
hvorpå fulgte syndsbekjennel
sen, Gloria og lesningen av da
gens tekster samt trosbekjennel
sen. Salmer 257 og 263 ble sun
get. Dette skjedde mens bisko"
pen sto vendt mot alteret. Vendt
mot menigheten leste han der
imot alle tekstene med pastor
B.-S. som tolk. Så gikk bisko
pen opp på prekestolen og talte
over dagens tekst Mark. 9, 17
29. Han talte fØrst om evange
liet i dagens fØrste tekstrekke
det om den kananeiske kvinn~
som sØkte hjelp for sin datter ocrb

deretter om dagens evangelium
hvor en far ber for sin sønn. I
begge tilfeller gjalt det menne·
skeI' som kjente sterkt sin egen
uverdighet. Men hva Jesus så
hen til, det var deres åpne og
ærlige· sinn som ikke ville le..-
ge skjul på noe. Om troen v:r
stor, som -han selv sa om kvin
nens, eller om den var liten, som

den ulykkelige far mente om sin

sØnn da han bad: Hjelp min

vantro!, - så så Jesus i begge

;j),e 4øtJ-ej fd:die
(2~;tO-~

lØ

t

Det ble en begivenhet av de

store- og meget sjeldne da De

DØves menig~et i Oslo hadde

be1i~k av biskop dr. Be r;'g g l' a, ~
i dagene 12., 13. og 14. mars. Vi
har bare en gang fØr hatt bispe
vi~itas, og det var fo~ 14 å~ si~
den. i januar 1'935 da ~i hadde
besØk av biskop Lunde. Det va~
et kjært besøk' som vi minnes
med _glede. Ikke mi~cire kjært
ble oss dette besØk ,a~ biskop
Berggrav, og denne gang varte.
det som nevnt i hele, 3 dager.'
Først var det møte med preste
ne om formiddagen lørd"ag den
] 2. Så møte med både prester
og menighetsråd om ettermid
dagen samme dag: SØndag den
13. visitasgudstjeneste kl. 11-13
og om aftenen samvær ute på
Hjemmet på Nordstrand med
Hjemmets styre, menighetsrå
dets medlemmer og alle Hjem
mets beboere. Og endelig man
dag den 14. besØk på Skådalen
dØveskole. Domprost Die t

l' i c h son, formannen i Den
rådgivende komite for de dØves
geistliges betjening, var også til
stere ved flere av sammenkom
stene.

Ved visitasgudstjenesten var
kirken fylt til siste plass. Både
reservebenker og stoler samt
trappen opp til alteret var tatt i
bruk. På trappen satte seg et
ter prestens oppfordring de som
kunne høre. Der måtte en jo
nemlig sitte med ryggen til den
talende; Ungdom fra dØvesko-
len, deriblant 9 unge som blir
forberedt til konfirmasjon satt
lengst fremme i kirken.

Alle reiste _ seg da biskopen
kom inn, fulgt av begge pres-
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midler til ny kirke, og som og
så, vekslende med menighetsrå
det, arrangerer hyggekvelder.
Men noe kristelig foreningsar
beid i vanlig forstand drives ik
ke. Og NattverdsØkningen e:
liten.

Etter at biskopen hadde lyst
velsignelsen ble salme nr. 264
sunget.

Hennings Dahl, som fungeree
som kirkens klokker, brakte til
slutt på vegne av de dØve bisko
pen en varm takk for besØke":.
Han uttalte at vi hadde vent2t
meget av dette besØk, og vi had
de fått meget, meget mere enn
vi hadde ventet. Under møtet i
menighetsrådet hadde vi fåt:
merke hvor grundig biskopen
gikk inn på de forskjellige spØrs
mål som er av interesse for me
nighetsarbeidet, spørsmål som
også kunne tjene til å vekke sam
vittighetene, men stillet på en
slik måte at en kjente det var
kjærligheten som dikterte dem.
Og i dag hadde vi hØrt hans
varme forkynnelse om at enhver
av oss kan gå direkte til vår
frelser Jesus Kristus selv om vi
fØler oss uverdige, når vi bare
åpent og ærlig vil fortelle Ham
alt.

Det kunne være meget mer :1
fortelle fra denne visitas og kan
skje kan i all fall litt komme til
senere. Er det ikke andre som
vil fortelle? H. D.

(Delvis tatt fra "Vårt Land •. )

ABONNER P Å TEGN OG TALE.
Det er blitt et mål for oss å

utbre Tegn og Tale over hele
landet også blant hØrende. Vi
vil derfor be alle dØve å være
oss behjelpelig med å samle
abonnenter. Oppfordre derfor de
res familie, venner og bekjente
til å abonnere på bladet vårt!

Red.

TEGN OG TALE

Fra vi begynte å samle inn
penger til døvearbeidet på Ma
dagaskar og til :!.t /".!. 1949 er til
meg innkommet kr. 4099,38. Av
dette belØp er 1. mars 49 sendt
kr. 4000,00 til Det Norske Mi
sjonsselskap til DØvearbeidet på
Madagaskar.

Senere i februar innkommet:
Agnes Danielsen, Agdenes, kr.
10,00, Nicoline 6,00, Knutstad,
Vestresand, kr. 20,00.

Barl'Ha Hansen.
Trondheim, j" /;:-49.

For noen dager siden hadde
vi den store glede å få tilsendt
kr. 345,00 til DØvemisjonen på
Madagaskar fra Alm skole ved
iru Puntervold-Bjørnsen, sko
lens bestyrer. Elevenes store in
teresse der ga seg det utslag at
de nylig holdt en basar som ga
det fine resultat kr. 255,00. Dess
uten har de elevrnØter hver an
nen onsdag der på skolen, og da
går en av dem rundt med en
bøsse. På den måten har de fått
inn kr. 90,00.

Det var en stor overraskelse
og en stor oppmuntring for oss å
se at de unge viser en slik inter
esse og iver for å hjelpe de dØve
på Madagasakr.

Barhara Hansen.
Trondheim, 71::-49.

Ifjor vår begynte døvelærer
inne fru Rakel Langfjæran å
samle inn brukte frimerker til
dØvemisjonen på Madagaskar.
I-Tun tok fatt sammen med sine
elever. En av dem laget en fri
merke-bØsse, og på den skrev de.

«Et frimerke nå og da
vil også hjelpe bra».
Etter nylig å ha lest om de

store belØp som salg av brukte
frimerker kan innbringe er vi

Nr. 5

nå gått i gang med fornyet styr
ke. Interessen er stor i alle :3
foreninger her - både i barne
foreningen - de voksne døve.'>
- og de hørendes misjonsfor
ening. Vi oppfordrer alle dØve
til å gå inn for frimerkeinnsam
lingen. Om de vil kan frimer
kene sendes til hr. Lunde-Johan
sen, Erik Jarls gt. 2, Trondheim.
Han sender så frimerkene til Mi
sjonscentralen her i byen. De:
fra sendes de videre til Det N01'

ske M'sjonsselskap (N.M.S.) i
Stavanger, hvor frimerkene vas
kes og ordnes for salg.

Frimerket må ikke rives 10S
fra konvolutten. Da blir det of
tt, ubrukelig. Klipp ut så den
riflete kanten ikke Ødelegges. 
3 mm. fra frimerket på alle 4
kanter er nok..

Motto for frimerkeinsamEn-
gen:

«Et frimerke nå og da
vil også hjelpe bra•.

Barbara Hansen.

T,ondheim, j" 1::-49.

FRA REDAKTØREN!
Våre abonnenter har sikkert

lagt merke til at Tegn og Tale i
den siste tid har utkommet med
store forsinkelser. Dette bekla
ger vi sterkt. Vi har vært inne
i en vanskelig tid og mange
uforutsette ting er inntruffet.
Nå skulle de største vansker væ
re overvunnet og jeg tror jeg
kan love at bladet atter skal
komme ut regelmessig fra nr. 6.

Det har vært bare en over
gangsperiode og det er mitt håp
og ønske at Tegn og Tale i de
kommende måneder både skal bli
bedre og penere. J eg ber våre
medarbeidere og abonnenter å
forstå at vi har hatt store van
skeI å kjempe med.

Stoff som skal inn i nr. 6 be!'
jeg om å få tilsendt straks.

Red.
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FRA FORBUNDET.

Norske DØves Landsforbund
avholdt styremøte i Oslo i dage
ne 2,-3. april d. å. Det ble be··
handlet mange og viktige saker
som nedenfor bØr nevnes.

På grunn av inntrufne om
stendigheter i siste tid med bla
det (Tegn og Tale) ble det frem
satt forslag om en fullstendig
overtagelse av Tegn og Tale av
F'orbundets egne folk (dØve». I
Tegn og Tale nr. 3-4 ble tre
stillingen avertert ledig. I et se
nere styremøte ble sekretærstil
lingen sløyfet og forretningsff·i
rerstillingen omgjort til bistil
ling.

Styret var enig om å forandre
r.avnet Tegn og Tale til «Vi Dø
ve og Våre Venner» og som blir
sendt landsmØterepresentantene
til avgjØrelse.

Det ble vedtatt å nedsette en
revisornemnd som skal velges av
dØveforeningene på et off. møte.

Det vil bli henstilt til forenin
gene om at bladkontingenten in
kludeers i foreningenes med
lems kontingent. Kontingenten
vil da bli redusert med kr. 0,50.
Så snart Forbundets Økonomi til
later det, reduseres bladkontin
genten med tiden.

Tegn og Tales og landsforbun
dets regnskap blir slått sammen
til et regnskap.

Der skal innkjØpes skrivebord,
ny skrivemaskin og duplikator,
den siste sammen med De Døves
Forening og Døves Sportsklubb,
Oslo.
. Almanakken vil også bli utgitt
iår, og da så' tidlig som mulig.
r.ikeledes~skal også julekort gis
ut iår og forentngene vil. få 50
<;; av salget (av. kortene).

Da Bergens dØveforening som
meren 1950 skal ha arrangemen-

TEGN OG TALE

tet av landsmØtet, så ble for
eningen gitt frie hender, med
den forutsetning at idrettskon
kurransene avvikles fØrst.

Etter sØknad fikk fØlgende
foreningen bidrag: Drammens
dØveforening kr. 600,00, Bergens
døveforening kr. 600,00, Vestfold
dØveforening kr. 360,00, Hamar
og omegn dØveforening 360,00,
Trondheim døvefrg. 360,00 og
Helgeland dØvefrg. 360,00. Des3
uten vii Forbundet hjelpe Helge
land døvefrg. å søke støtte til
sitt hus.

Foreningene vil bli anmodet
om å sende Forbundet årsberet
ning og regnskap.

I alt behandlet Forbundssty
ret på dette møte hele 24 saker.

Til slutt var Forbundsstyret
innbudt på kaffe hos Amanda og
R. Norsveen i deres hyggelige
hjem.

A. N. Haukedalen,
f. t. forbundssekretær.

Vær forståelsesfull

mot døve.
J eg har vært døv fra barns

ben av, mistet hØrsel av kikk

hoste 1 år gammel. Min mor ble
også dØv av sykdom, Ørebeten
deIse. Under hele oppveksten
kolliderte jeg ofte med andres
opptreden mot meg. De betrak
tet meg som en dØvstum gutt
som hveren kan snakke elier
tenke. De behandlet meg som
jeg var en idiot. Jeg kunne ik
ke protestere. Jeg kunne ikke
snakke, men ofte· var jeg harm.
Det kokte .meg og det idm
krenket meg mest var at jeg ik-
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ke fikk lov å ha samme bevegel
sesfrihet som andre barn. Jeg
fØyde meg for voksnes krav og
de kalte meg for en riktig snill
gutt, men innerst inne var jeg
rasende.

Jeg var ofte med min mor på
besøk og på mange steder hvor
det var bare hørende som snak
ket ivrig med hverandre og lo
hØyt. Mor var fullstendig glemt.
Hun satt og ventet tålmodig pa
at noen skulle snakke til henne.
J eg var forbitret over at de be
handlet mor slik. I tegnspråket
talte jeg hissig til mor som stag
get meg til ro. Gang på gang
ble jeg rasende og gang på gang
sa mor: De forstår ikke, de er
dumme. Jeg sto og lenet min
arm på mors fang og stirret fi
endsk på dem. Det var ingen
som merket det, for mitt fjes
var alltid uttrykkslØst. Selv om
jeg bare var noen år hadde livet
allerede lært meg å ikke vise fø
lelser. Hver gang jeg viste fø
lelsene, møtte jeg en mur av
motstand uten det minste fnugg
av forståelse. Folk er aldri flink
til å gjette gåter og enda dum
mere er de til å forstå døve barn.

På dØveskolen syntes jeg at
alle lærere var svært blide, men
djevelsk ubØyelige. Jeg beund
ret en av lærerne som var fabel
aktig rask til å stikke vekk avi
seJ:l i samme øyeblikk bestyre
ren kom inn. Han var attestert
for å være en ualminneliK flink
lærer og autoritet, ja han var i
hvert fall flink til å kalle oss for
apekatter, måne o.s.v. Han forsto
ikke vår sjel. En annen var
svært .interessert i å opplyse
barna hvor fine tenner han har.
Han forsto. heller ikke våre fØ

lelser. En jente med vanskelig

natur kom i konflikt. med sin

lærer og til straff måtte hun vas

ke trappen fra tredje etasje ned

til utgangen i sk.olebygningen.
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En lærer fant plutselig opp at
jeg hadde brukt munn på henne.
og det tok noen dager i hver fri~

kvarter med psykisk press at jeg
måtte be om forlatelse. Til slutt
måtte jeg gi meg og ba om for
la telse. Læreren så fornØyet ut
- for hva? Og jeg på min side
hatet henne som kunne finne
opp lØgn om min opptreden. Sko
len har mange gode lærere, men
også dårlige. Men felles for nes
ten alle var at de forsto ikke vårt
sJeleliv og viste lite kjærlighet.
Vi levde på en internatskole og
var utenfor noen kontroll av vå
re foreldre. Det var ingen sonl
beskyttet oss mot urett og per
versitet. Vi voktse på en måte
vilt. Vi kunne ikke klage til no
en. Vi snakket for dårlig og det
fantes ingen som vil tro eller
forstå oss. Skolen har gitt oss
mange livsverdier, men det kun
ne ha vært meget mer.

Senere ut i livet måtte jeg

oppleve det samme som min mor,

og det var bare å slenge et eple
i fanget mitt. Så var regler for
gjestfrihet tilstrekkelig oppfylt.
J eg har mange ganger oppført
meg dumt, og bare ved erfaring
begynte jeg å modne langsomt,
for det var ingen som vegledet
meg. Så kom jeg sammen med
dØve og der fikk jeg se at de
hadde samme opplevelse og er
faring som jeg. I dØvesamfun
net var det flere hØrende som
var med i foreningenes styrer.
De var hyggelige folk, men hel
ler ikke de viste noen forståelse
for fØlelseslivet vårt. De hadde
let for å tillate seg for mye, idet
de regnet antagelig med at døve
ikke er kritisk eller handlekraf
tig. Vi setter pris på dem som
rådgivere, men ikke mer enn
det.

Når vi fleste dØve må bittert

erfare hvor lite forståelse det

kan gis oss, vil jeg derfor sette
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frem noen regler i samkvem med
dØve. \Ti krever ikke ,noe, men
vi lengtes i en slags oppgitthet
på større forståelse for vår rett
til å leve på samme måte som
llormale mennesker. Diss~ reg-,
ler vil gjøre vårt liv rikere. Jeg
anbefaler alle som kan hØre El
fØlge disse regler, for det vil
gjøre dem selv mer menneske
lig. En blir alltid menneskelig
av omgang med dØve på en, ær
lig måte.

Regler for samkvem med døve:

Bruk først og fremst fantasi

om hvor vanskelig, rettere sagt

nesten umulig for dØve å få noe

ut av det som foregår i dØves

omgivelser. Noen må fortelle
ham det, men ingen gjør det.

Vær klar over at dØve er men
nesker som gjennomgår mange
nederlag i livet blant menne
sker. De blir ofte usikre, de
vinner jo aldri over hørende som
ofte er flink til å bite fra s=g.
Derfor vis alltid at du står pa
hans side og forsvar ham, når
hørende snakker nedsettende 0711

den dØve uten at dØve forstår
Eoe eller merker det.

DØve har som regel aldri fått
noen vegledning hvordan de skal
gå frem i forskjellige saker, hel
ler ikke hvordan de skal forsva
re sin sak. Du er moralsk for
pliktet til å være hans rådgiver.

DØve reagerer ofte feil, de ra
ser opp for bagateller, men er
fulltsendig passiv i langt alvor
ligere saker som kan skade dem.
Lær ham å innse hva som må
protesteres og be ham være mer
uberørt over ondskapsfullheter.

Fortell ham at det er virkelig
tungt å snakke med dØve, men
det kan bØtes meget av ved tål
mod og vennlighet.

En vanlig samtale passer som
regel ikke for dØve, da du som
kan hØre, ofte har fått vite først
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om tingene, må derfor lede sam
talen.

Det er først ved lengere kjenn
skap at samtalen kan føres på li
ke fot.'

Vis aldri nedlatende overbæ
renhet el~er forakt for døve,'
men vis at du ofte får lite uL
bytte av dem. Du vil bare væ
re snill, fordi du. forstår dem.

Lær ham alt det du har lært
av skolen og livet, men bland
deg aldri opp i hans selvbestem
melsesrett.

I selskap eller i dØveorganisa
SjOll hvor det er mange dØve og
Hl hØrende må du tiltale døve
fv,rst, og minst mulig snakk til
hØrende tilstedeværende.

Gjør dØve oppmerksom hvis
tilstedeværende hØrende gjør
noe eller taler om noe som ikke
er til fordel for dØve.

Gjør dØve mer oppmerkosm
på at de kan meget mer enn de
tror.

Vær alltid blid mot dem fordi
de setter stor pris på smilende
ansikter da de ikke kan hØre to
nefall i stemmen.

Kjære deg som kan høre godt
uten å tenke over det - hvis du
ser eller treffer en dØv i selskap,
fortell ham hva gjestene snak
ker om og gjør hva du kan at
han ikke skal sitte som en taus
profet midt i blant leende men·
nesker.

Her ser du mange regler på
et brett, og hvis du fØlger disse
regler vil du bli like populær

blant dØve som Roosevelt blant

sine tilhengere. Ditt navn vil

fly fra by til by som et enestå

ende veldig realt menneske. Det

vil ta minst femti år fØr ditt

navn begynner å bli dunkelt av

tidens tann. Så meget vil du

virke, fordi mangel på fortsåelse

og aktelse i livet gjør ofte vårt

liv mer vanskelig.
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Eww.pafijetpen..
Vi dØve har samlet en del pen

ger til sultende dØve barn i
krigsherjete land. Pastor Stue
land hadde satt seg i forbindel
se med perosner i utlandet som
kunne sende hjelpen til rette
sted. Han fikk forbindelse, men
på nærmere forespØrsler· kom det
ikke noe svar.

Han fant det derfor best å
overlate saken til meg som fikk
beskjed Om ,d~t fØr julen. Jeg
måtte ta en del ,vandringer i by
en uten noe resultat, men ,så
fikk jeg .tak i, en brosjyre fra
Norsk Folkehjelp og der sto det
opplysninger om at de var be
hjelpelig med enhver hjelp til
Europas nØdlidende menneskeF.
Jeg satte meg i forbindelse med
Korsk Folkehjelp og de var elsk
verdige som straks st~ til tje~8
ste for oss dØve. De opplyste
oss senere etter en undersØkelse
at det ikke finnes noen døvesk~
ler eller døvebarnehjem i Tysk
land. Men i Hamburg er det
samlet dØve barn på en folke
skole, ialt 90. Der kan vi sen
de vår hjelp som vil skape både
glede ,håp og nye idealer.

Fra

De Døves Menighet,
Oslo.

Man har lenge Ønsket å kun

ne være mer til hjelp for de dfil

ves egne hjem, for husmØdrene
og for barna. Mange ganger er
det vanskelig for de dØve å fØl
ge med helt og å forstå og utfø
re alt på riktig måte. Det kan
gjelde husstell og barnestell, le-

Vil du oss godt, så er du hjer
telig velkommen til vårt dØve
s2mfunn.

Wilhelm Schrøder.
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I Hamburg bor det 1000 dØve,
;nedregnet disse 90 barn.

Forbundskasserer Johannes
F~ekkedal har i dag sendt hele
beløpet, på kr. 4659,58 til Norsk
:F'olkehjelp, som skal sende di
rekte til skolen gjennom sin re
presentant Tyskland.

Wilhelm Schrød'er~

gebesØk eller skolespØrsmål for
barna.

«DØves 'venner»og menighe
ten i Oslo har nå ansatt' fru L.
Holweck til å være til hjelp her.
Fru I-Iolweck - som er søster
av pastor Bonnevie-Svendsen 
er vokset app sammen med dØ
ve. Hun har gjennomgått de so
siale kurser før hun begynte
dette arbeide som sosialkurator

, '
Hun vil gjerne komme på besØk
eller treffes til samtale. Fru
Holwecks adresse er Wessels gt.
8 med telefon 41 42 13.

80 år.
Fru Tora B ang, f. Fodstad, i

Bergen, fyller 22. jilli 80 år. Fru
Bang var i tiden fØr hun ble
gift med sin skolekamerat, bok
trykker Henrik Bang, en av de
mest virksomme blant de dØve
i Oslo, både i foreningen og i me
nigheten. I foreningen var hun
mangeårig styremedlem, en tid
også viseformann, foruten bibli
otekar og ulØnnet kasserer for
spareforeningen. UlØnnet var
visstnok alle verv. Sammen med
sin mor sørget hun på alle mJ
ter godt for de dØve i den tid
foreningen leide lokale i deres
hjem i Sofies gate 3. Også etter
sin flytning til Bergen har hun
vist sine skjebnefeller varm in
teresse og hun fØlger fremdeles
med levende interesse med i alt
som angår de dØve.

Vi sender henne vår hjerteli
ge lykkØnskning til dagen.
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LJlykkestrygd
for døve.
Vi har før flere ganger her i

blaqet slått til lyd for at de dØ
ve nå må arbeide for å komme
til en bedre ordning med for
sikringsselskapene når det gjel
der forsikring av de dØve. Den
nåværende ordning er nemlig
langtfra tilfredsstillende. Vi har
derfor gjennom «Tegn og Tale»
utsendt endel skjemaer til utfyl
ling av ,de dØve for å få en på
litelig statistikk å framlegge for
forsikringsselskapene når saken
skal fremmes.

Nå er det ·noemlig slik at ikke
alle dØve er abonnent på «Tegn
og Tale» og således ikke har fått
noen skjema. Likeså har gifte
abonnenter bare fått et skjema
tilsendt gjennom bladet. Dette
er ikke tilfredsstillende, da både
mann og hustru bØr fyEe ut
hvert sitt skjema for at stati
stikken skal bli helt pålitelig. Vi
mener derfor at den beste ord
ning vil være å la saken gå gjen
nom Forbundets foreninger og
at de respektive formenn i hver
forening påser at skjemaet blir
besvart og så samlet sender dem
til Forbundsformann Wilhelm
SchrØder, Ringstabekkveien 69,

Jar.
Ved henvendelse til bestyrer

Eng ved Bergen off. skole for
døve, har vi forelagt ham vårt
forslag, og han finner at denne
ordning nok er den beste.

Da det jo var herr Eng som
først begynte å arbeide med den
ne sak, har han hatt liggende
endel skjemaer som han elsk
verdig har tilstillet oss.

Disse skjemaer vil nå bli til
sendt foreningene, og vi ber om
at de samvittighetsfullt må bli
utfylt og sendt Forbundsfo:,
mann W. SchrØder. Red.
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CJJøoe piher i dans 0.9 !(!ih.
Strålende gymnastikkoppvisning Turnhallen.
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En tør be om at De bringer vi·

dere til hver enkelt giver v~r

aller beste takk.

Helsing Sju I' Bre k e>.

En hadde ikke sittet lenge i

Turnhallen igår før en fikk inn

trykk av at det en her så var noe

utover det vanlige. Oppvisnin

gen tok til med folkevisedanser

og leik av elever ved døveskolen,

og de gjorde sannelig mange hØ

rEnde gymnaster til skamme. En

hadde ikke et øyeblikk inntrykk

av at noen av disse elever ikke

cppfattet musikken og dens ryt

me. Det var liv og fart over

deres dans og leik og alltid et
smil på leppene. De levet med
så det var en fryd å se. Vi ska!
tenke på disse unge gymnaster
og forstå hvilket arbeid det lig
ger bak en slik oppvisning. De
må ikke bare lære Øvelsene, men
de må også lære å telle hver ene
ste takt i Øvelsen for å kunne
falle inn i de rette trin og beve
gelser. Hva det krever av tål
modighet, kan en selv tenke see.
Men frk. Hållman, som er deres
lærerinne, har også en god del
av æren for det som ble vist.
Hun må ha et uoppslitelig hu·
mØr og en utrettelig tålmodig
het. Godt gjort av begge par
ter.

De aller yngste fra Holm(~··

strand leikte og sang seg til mo
sjon, og at det var moro såvel
for tilskuerne som for de små
nøstene, sier seg selv. Jeg skal
si at også de minste levet med,

og var det en eller annen som

gjorde en feil, var det straks en

yeninne som rakte en hjelpende

hånel. Som seg hØr og bØr mM

te d2 minste titte etter sine nær

meste en gang i mellom, og det
var mange stolte mØdr i salen.

Jubel-en var stor. - Men min
dre ble den ikke da vi fikk S~

en ren gymnastikkoppvisning av
Døveskolens elever. De mestret
programmet på en utmerket må
te og falt aldri ut av rytmen. Le
ligheten i Øvelsene var påfallen
de god. Det må være en opple
velse for dem å få komme ut og
vise hvor langt de er kommet
på det fysiske området, og he
styreren av skolen har nok for
ståelsen av hvor viktig dette 01'.

I går fikk de opptre på like fot
med oss andre. Jeg håper ele
vene fikk inntrykk av det.

Som avslutning på kveldens
program fikk vi en oppvisning av
Drammens Turnforenings elite
tropp. De gjorde sine saker
godt, men at denne oppvisnin·
gen kommer noe i skyggen av de
Øvrige, får de opptrednde ikke
ta ille opp. Det overveldendC'
inntrykk elevene ved døveskolen
gjorde, sitter nok me.st i. At frk.
Hållman behersker stoffet hun
arbeider med, fikk hun til fulle
vist ved å være leder for samt-
hge partier. .T. B.

Gavebøker til døvebarn
i Holmestrand.

FØr jul var det innsamling
blant Vestfold dØve til innkjØp
av bøker som julegave til dØve
barn ved Holmestrand dø ·eskol ..
D r var innl.;:jøpt 16 bøker
(skjØnnlitteratur) både for gut·
ter og piker. Her er takkebrev
fra soklebestyrer Brekk:

"Sender hermed skolens og

barnas hjerteligste tak' for bØ
kene De sendte barna til jul.

Nytt fra foreldreforenin
gen "Døve og tunghørte
barns venner", Stavanger.

Foreningen hadde kvelden før
barnas tilbakereise til døveskole
ue etter juleferien innbudt bar
na med foreldre og endel søsken
til juletrefest i Døves hus. Det
hle i alle deler en vellykket fest.

Pastor Haraldseide fortalte om
juleevangeliet. Det ble servert
kakao, kaffe og kaker. Alle del
tok i gangen rundt juletreet.

Major Pedersen i Frelsesarme
en, som er kjent for sitt arbeide
blant døve, underholdt både små
og store på en enestående måte.

Begeistringen var stor ved ju..
lenissens ankomst og det vanket
både gotteposer og en bokgave
til hver enkelt av barna.

Mens barna lekte på det bestc~

samlet foreldrene seg i rommet
ved siden av og foreningens for
mann ga oss en grei beretning
ira sitt besøk på dØveskolene i
Skådahm og i Holmestrand før
j'.ll. Etter hans konferanse med
bestyrerne ble man enige om at
foreningen ~kal gå inn for a
skaffe bØker til dØveskolenes bi·
blioteker, samt hjelpe til med
utsmykningen av skolene ved
innkjØp av eventuelle malerier
og tegninger, først og fremst til
dagligværelset i Skådalen, som
står for tur til å pusses opp.

Styret hadde møte 1!J / 1 og det
ble valgt et finansutvalg. Dette
har nå fått igang en utoldpjng.
Der planlegges også en aftenun..
derholdning i nær fremtid, og vi
håper på god tilslutning og Gt

godt resultat. B. P.
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Fra redaksjonen.
Vi vil minne om at bladkon

tingenten skal sendes til kasse

rer Rekkedal og ikke til redak·

tøren. Vår~ abonnenter bør be·

nytte postgiroblanket og sende

aen til:

Tegn og Tale, Oslo. Postgiro

nr. 13690.

Man må ogsa huske på å skri

,'e bakpå hvilket år bladpenge

Ile skal betales for.

rzJØ-lJ-r!.- klJ-LtU Letl.-j

tNJ-tLt.

J eg vil gjerne få lov til å skri
ve noen få ord i «Tegn og Tale"
cm en meget alminnelig, men
dessverre sØrgelig ting, nemlig å
snakke nedsettende om hver
andre.

Når en del dØve damer er
sammen, enten de er på et mø·
te, annen sammenkomst eller i
et privat selskap kan en ofte se,
at en holder hånden for munnen
og snakker om en av de tilstedA
værende, og alle forstår at det er
ikke noe godt som blir sagt.
Som oftest forstår den omtalte
at det er henne som blir snak
ket om, og som rimelig er blir
hun såret.

J eg vil med dette gjerne ha
sagt at før man snakker ondt om

sin neste, bør en tenke på hva en
ville fØle, hvis andre snakket
ondt om en selv.

O l i v i a O Ise ng Larvik.

Forlovelse er inngått mellom
Aud Storhaug, Rena og Kristen
Andreas Mortensen, Trondheim.
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Sendai, Japan,
den 27. januar 194:>.

Til Norske
døfstumme!

Unge Mænd af 21, 22, 23, 24, 25
og 26 aar gammel.

Kære Norske Venner:

Jeg tillader mig at meddele
Dem:

De maa forundres at faa og at
læse et brev fra en hel fremmed
fra Japan.

Jeg er japansk døfstum ung
mand af 25 aar gammel og mit
navn er Masahisa Matsubara.

Jeg kan skrive og læse en
gelsk, fransk, tysk og spansk, og
holder paa at lære norsk, dansk
og svensk. Jeg tænker at De
maaske ikke kunde tro at jeg
ved nogle sprog. Men, vær saa
god at tro mig det.

Jeg vilde gerne være vel af
skriven hos Norske døfstumme
unge mænd af 21, 22, 23, 24, 23
og 26 aar gammel for at gøre
hjertelig international venskab.
Vær saa god at være gode ven
ner hos mig for den skØne og
hjertelig venskab. Jeg har man
ge amerikanske, engelske og an
dre europæiske døfstumme unge
mænd som hjertelige venner,
som fører brevveksling med mig
for at holde den hjertelige in
ternational venskab og at for
staa hverandre.

J eg er fØdt og opdraget inde i
Tokyo og en sand Odokko (det
mener paa japansk et Tokyo
folk) . J eg er hel døf og kan
slets ikke hØre. Jeg forliste den
hele hØreisen paa aldren 2 aar
gammel. J eg blev fuldkommen
opdraget paa Borgerlig Døfstum
skole i Tokyo for 6 eller 7 aar si
den. Men saa snart som mit
hus var blevet brænt ind i aske
af luftanfalden i April 1945 eller
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1946, borttog jeg og min familie
ind i Sendai, som er en af de ti
store byer i Japan.

J eg kan tale med tungen og
læse læber paa japansk, men
min røst er selsom og daarlig.
Jeg kan tale med hænderne og
saa for at samtale med de døf
stumme. I Japan bruger vi, de
døfstumme, gebænder, men ikke
fingersprog. Vi har inget fin
gersprog, fordi der er inget al
fabet paa japansk, som er ikke
lige europæiske sprog. Jeg kan
bruge og forstaa europæiskt og
engelsk-amerikansk fingersprog
ugsaa. SkØnt vi er tvinget at
bruge mundtlig metod, foretræk
ker vi handsprog, fordi dette er
lettere end den til os at samtale
og forstaa hverandre.

Der er omkring 60 døfstum
skoler i Japan. I Tokyo er der
4. døfstumskoler. Borgerlig Døf·
stumskoler i Tokyo, der jeg var
opdraget, er den mest berØmte
for opdragelsen paa læbelæsel
sen i Japan.

Jeg beklager at opdragelsen
og velfærden for de døfstumme
i Japan er nu værre end fØr den
store krigen og ringere end de
der i Amerika, Britannia og
Skandinavia. Vi haaber at for
søge at forbedre dem.

Jeg vilde gerne vide Norges
døfstumskolerne, døfstumopdra
gelsen og døfstumvelfærden. Jeg
vil være takneI?melig til Dem,
hvis De vil tale mig om dem og
sende mig en flyveskrift angaa
ende dem.

Det glæder mig, at jeg kan

skrive og læse norsk, dansk og
8vensk, men jeg ønsker at læ
re dem mere og mere. Men jeg
beklager, at der er ingen gode
tekstbØger, ordbØger og gram
matiker paa dem i Japan. Nogle
Amerikanske soldater i Sendai,
som er mine fortrolige venne,.
gav mig lille ordbøgerne og
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In ternasjonal utstilling for
døve kunstnere.

DØve kunstnere i alle land er

innbudt til å utstille sine arb 1

der i Salzburg (Østerrike) i ti
den 1-30 juni 1949.

Utstillingen står under beskyt
telse av Salon International des
Artists Silencieux. Vi skal kom
me tilbake med nærmere opplys·
ninger om utstillingen.

For Hollands døve går livet
J~ormalt igjen.

I Holland finnes der fem sko
ler for dØve barn. Som regel
inntas de på skolen i 3 års alde
ren og blir der til de er 16 år.

Tre av dises skolene er alme
ne, en er protestantisk og en ka
tolsk. Den fØrste dagen krigen
brØt ut, var skolen i Rotterdam
utsatt for bombeangrep. Heldig-

haandbØgerne paa dem fra Ame·
rika og forsØgte at faa store
ordbØger og grammatiker paa
dem for mig fra Amerika, men
de sagde mig at der ikke er saa
dan gode bØger paa dem i Ame
rika og raadet mig at spørge
norske, danske og svenske ven
ner og bØger paa norsk, dansk
og svensk.

Norsk, dansk og svensk er vig
tige og nyttige for mig til at stu
dere Skandinavias kultur, viden
skab, literatur og kunst. Fordi
jeg elsker Skandinavia gansk(~

meget.
J eg beundrer og respekterer

at Skandinavias sivilisation er
den bedste og høieste i verden
og at skandinaviansk folk er den
mest fredsærlige og mest for
standige i verden.

Vær saa god at erkende at Ja-
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vis var det en dagskole (ikke in

ternat) slik at ingen av barna

ble drept. (Foreldrene holdt

dem nemlig hjemme ved krigs

utbruddet.) De fleste av skole

ne var stengt under krigen. Tyl'

kern2 benyttet skolene til sine
soldater og etter frigjØringen
losjerte kanadiske tropper der.
Det var vanskelig å undervise
barna i den tiden. Heldigvis er
undervisningen nå god igjen, og
skolene arbeider som fØr krigen,
men mange av de dØve S8m
\'okste opp i ufredsårene har
tapt fire års undervisning.

Alle de dØve i Holland taler.
De anvender ikke håndalfabetet.
Naturligvis anvender de tegn
språket seg imellom, hvilke dØ
ve gjør ikke det? I alminnelig
het blir de dØve der skredder::,
snekkere og skomakere. Noell

pan vil· unddrage krigen og for
søge at bygge et fredsærligt og
sivilisert land som Norge, Dan
mark, Sverige, Finland og
Schweiz for fremtiden.

Vær sela god at tale mig om
Oslo og at give et billede eller
en fotografi af Oslo til mig.

J eg vil gerne skrive til De:n
noget som De vil gerne spørge
mig om.

Vær saa god at meddele mig.
Jeg venter paa Deres brev.

Vær saa god at modtage dea
hjertelig hilsen fra mig.

Deres japansk ven

Masahisa Matsubara.

Herr ME.sahisa Matsubara
Nippatsu-Hirose-ryo.
7-2. Hirocho, Komegafukura
Sendai, Japan.
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havner på kontor og noen blir
tannleger. Damene sysler med
husholdningsarbeid og søm. Al
le er plasert ute på det almene
arbeidsmarked og ingen av dem
har vært arbeidsledige etter kri
gen. For å komme sammen mø·
ter de hverandre i klubber og
foreninger. De har ingen egne
hus for dØve. Men i Rotterdam
har de dØve fordelen av å kunll'..~

møtes flere ganger i uken pa
dØveskolen der. En gang i mA
nedel: viser noen av foreningene

fram film. De dØve i HollamI
l,ar ikke tillatelse til å ta fører
kort for bil, tross dette er d8{;
mange dØve som kjØrer sine eg
ne biler, men de må ha en hØ
rende person ved siden av S2g.
Det kan dog ikke fortsette sm::.
De døve må også få kjØrekort,
om ikke for annet så for sitt ar
beid og sine eksistensmulighe
ters skyld. Endel dØve gård··
brukere kjØrer sine traktorer
selv. Hvordan skulle det kUll
ne gjØres på annen måte'?

Ma.nge dØve utmerket seg un

der krigen. Man vet om en døv
som arbeidet mot tyskerne og
var kommandant for et ammu
nisjonsdepot i' Amsterdam. Hm
gjerde mye nytte for sitt la11::!
og fikk som utmerkelse en
"Knighthood» orden.

De hollandske dØves livsf!,5
ring skiller seg ikke mye ut fra
de dØve i de Øvrige land. Men
hØrende mennesker er ikke så
interessert i dem, og det bØr
endres.

Lederne for de dØve arbeider
nå med denne vanskelige opp
gave. Hollands forbund for dØ
ve har Kun bestått i 15 år og
har således virket i forholdsvis
kort tid, men mye tyder på at
forbundet er på rette veg fram
over.

(Oversatt av red. etter «DØv
stummes Tidskrift».)
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I det svenske forbundsblad le

SEr vi i de to siste nummer at

der er åpent brudd mellom de

dpve og hørende i forbundssty

ret. Dette er i grunnen intet

ukjent fenomen, da det har

bendt før ogs o i andre land, selv

om det kanskje ikke har gitt seg

i et så voldsomt utslag som det

idag gjør i det svenske forbunds

styret.

Dette er vel i grunnen en na

turlig utvikling som fØlge av at

de dØve nå har nådd på et ut
viklingstrin som stiller dem 9å
like fot med de hØrende og såle
des krever å bli hørt og respek
tert som likemenn! Og når de
hdrende ikke er eller vil være i
stand til å innse dette og inn
rette seg deretter, så må brud
det uvilkårlig komme, før eller
siden! Det kan ikke i noen til
felle hindres før de hØrende gjør
seg fortrolig med at det kun er
døvheten som skiller! Og den
har intet med evner, kunnskap
og dyktighet å gjøre. Det synes
meg merkelig at de hørende sty
remedlemmer i det svenske for-o
bund er så kortsynte at de ikke
er istand til å fatte dette.

Dette er en normal utvikling
som ikke lar seg stanse, fordi
de dØve idag, i hvert fall cle dyk
tigste av dem, tilegner seg kunn
skaper og kommer inn i stillin
ger som for endel år tilbake vil
le være utenkelig. Men der
med er det ikke sagt at jeg me
ner der intet samaroeid skal fin
ne sted mellom de dØve og de
hørende. Tvert imot mener jeg
at det vil være av uvurderlig
betydning for oss dØve at et slikt
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samarbeid finner sted! Men for- .
utsetningen må være at de hØ
rende fullt ut respekteer oss som
likemenn! Vi kan ikke i noen
tilfelle gå på akkord med oss
selv!

Nå er det ikke min mening å
blande meg opp i det Svenske
Døvstumforbunds saker, men av
de erfaringer vi selv her i Nor··
ge har gjort med et forbunds·
styre bestående av bare dØve,
vil jeg allikevel legge inn noen
ord i saken.

Vi har jo også her hatt et sty
re med hØrende formann, m.en
han var klok nok til å se den

framgang de dØve gjorde i for

eningslivet og foreslo selv at de

døve skulle styre sitt forbund,

da han mente de var dyktige

nok til å greie det. Økonomisk

hadde vi kanskje stått sterkere

om vi hadde hatt hØrende med

styret, men de erfaringer vi

hØstet var store. Selv om de

kanskje var litt dyrekjØpt, 'sa

har de i hvert fall vært oss til

uvurdelig nytte, i og med at vi

har lært å greie oss selv' Og

(lertil har vi hatt gleden av å se

framgangen komme fra år til år

som lØnn for eget a'rbeid.

Jeg har hatt gleden av å sam-·

arbeide med flere av de ledende

døve i Sverige og de har allc

vært dyktige folk som jeg har

lært å respektere. Jeg er over·

bevist om at de svenske dØve er

istand til å styre sitt forbund

selv på en utmerket måte!

Kan disse ord fra meg være

en moralsk støtte til våre sven-
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Bergens Døveforening har av
holdt sin årlige generalforsam-
lin/; i fvrerjngens lokaler tirs
dag den 22. februar under godt
fremmøte. Formannen, pastor
Stu e la n d, åpnet generalfor
samlingen med en vakker minne
tale over 3 av foreningens med
lemmer som avgikk ved døden i
året osm gikk. Det var enkefr'.l
Anna Wedaa, fru Agoth Johan
nesen og Lisa Hoffseth. I korte
trekk ga formannen en skildring
om de avdødes virksomhet for
fureningen og lyste fred over
deres minne. Forsamlingen på
hØrte minnetalen stående.

Deretter leste formannen opp
årsberetningen for forening og
huset, som viste et godt arbeids
tl'. Regnskapet for foreningen
og huset ble opplest av kassere-o
r-en Torkel Eikj2land. Både års
beretningene og regnskapene for
huset og foreningen samt døde
laden ble vedtatt.

Formannen takket kassereren
for et sjeldent godt oppfØrt regn
skap som i minste detalj ga et
klart syn for pengeforvaltnin
gen. Ansgal' Breiteig taket sa
formann Stueland for hans dyk
tighet ved administarsjon av for
eningens formue. Denne takk
ble fulgt av karftig applaus.

Deretter gikk man over til
,-alget. For tur til å tre ut a\'
styret var pastor Stueland, Ni.ls
Gjerstad og Harald Nesse. Hvor
8V Gjerstad bestemt frabad seg

ske skjebnefeller når de en dag

vil stå på skilleveien og skal ta

den avgjØrende beslutning om å

styre sitt forbudn selv, ja da er

hensikten nådd.

Finn Johansen.
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gjenvalg etter å ha vært styre
medlem i 18 år.

Følgende ble valgt for neste 2
år: Pastor Stueland (gjenv.) ,
Harald Nesse (gjenv.) , Eilif 011
na (ny). Foruten disse består
styret av kontorsjef Thorleif
Wedaa, fru B. Grepstad og fru
G. Olsen.

Revisorer for huset, forenin
gen og dØdeladen: Ansgal' Brei
teig og Ole Fristad. Bibliotekar:
ThorbjØrn Sander. Referent: Ha
rald Nesse. Protokolfører for
foreningens virksomhet: Eilif
Ohna. Underholdningskomite:
Harald Nesse, Sverre BjØn·),
Kjellaug RØnnestad og Edith
Ravnanger.

Festkomite: Liv SolbØ, fru In
geborg Skone, Kjellaug RØnne·
stad, Agnes Andersen, Ase Berg,
John Wiesner og Einar Koppen.

Under posten eventuelt kom
Kjell Håland med forslag om
undervisningskurser av yngre i
foreningsadministrasjon. Styret
lovet å ta standpunkt på fØrste
styremøte.

Da det ikke ble flere forslag
rettet så tilslutt formannen en
dypfØlt takk til Nils Gjerstad for
alle år han har virket i for
eningsliv og styre, og Ønsket det
nye styremedlem Eilif Ohna vel
kommen inn i styret.

Tilslutt takket Nils Gjerstad
for alt samarbeidet i styret og
foreningen og appellerte til for
samlingen om å støtte forman
nen i hans arbeide for de dØve.

Da ingen hadde mer å bemer
ke ble generalforsamlingen he-
vet. N. N. (referent.)

Østfoldnytt.

Østfold DØveforening avholdt

ekstraordinært møte i Håndver

keren på Moss den 27. mars d. a.
under ledelsen av form. J oser

H o v den, Sarpsborg. Det var

ca. 20 personer der, og damene i
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syklubben spanderte smørbrØd
og kaker, og alt var tilrettelagt
i beste orden, så de har en stor
del av æren for at møtet ble Sd
hygeglig og vellykket som det
ble. Slik bør alle møter i frem
tiden avikles i foreningen, for det
setter de fleste pris på.

Formannen fortjener også ho
nøl' for den store interesse han
viser foreningen, og den gode
kameratsånd han viser medlem
mene og den rolige og saklige
måte han ledet møtet på.

Av saker som var oppe til be
handling var fØlgende:

1. Arsberetning, 2. Regnskap,
3. Valg av pinsestevnekomite, 4.
Eventuelt.

Areberetnignen ble opplest av
sekretæren og godkjent uten no
en beemrkning. Av beretnin
gen nevnes bl. a.: Foreningen
har hatt 1 årsmøte, 2 medlems
møter, 5 styremøter, en flott 20
årsfest som ble avviklet i Hånd
verkeren i Fredrikstad den 22.
januar d. å., der var det ca. 6u
deltagere.

Av utlodninger har forenin
gen hatt en offentlig utlodning
av radio og ellers har det vært
utlodninger på møtene, så det
har alltid vært et stort eller min
dre overskudd ved medlemsmØ
tene.

Styremøtene har vi holdt pri
vat hos hverandre for å spare
leieutgiftene, som ellers ville
følge med. Medlemstallet er 3-1.

P'remmøte ved møtene har i det

te året vært bra, og interessen er

bedre enn tidligere. Godt ka

meratskap er det i foreningen.

Regnskapet ble opplest av kas

serer Tore Solberg, og han fikk

et stort bifall for sitt vel utførte

reviderte regnskap. Den unge,

ivrige karen vil foreningen sik·

kert få megen glede av i frem
tiden.
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Til pinsestevnekomite ble va~gt

fØlgende:
Formann 'Yngvar Andreen,

sekr. Erling Petteresn, styremed
lemmer: Ruth Hansen og Asta
Strøm, samtlige er fra Halden.
Det er norsk-svensk grensestev
ne som skal avvikles der pinsen
1949.

Som representant til N. D. L.
ble valgt Erling Petteresn, Hal
den, med 8 stemmer. Wilbert
Marthinsen fikk 4 og dessuten
var det noe spredte stemmer.

•
Hepresentantens arbeide er å
svare på de skriv m. m. som blir
mottatt fra Forbundet.

Under eventuelt fremkom det
forslag fra formannen at vi bur·
de igangsette en basr i år, for
det ville gi et tørre utbytte men
ti' han, og han trodde det ville
gi et godt resultat. Alle var
enig. Møtet ble så hevet.

Så hygget vi oss med kaffe vg
smØrbrØd og kaker til langt ut

på kvelden.

Erling Pettersen, sekr.

Til N. D. L.

Undertegende ble på ekstra
ordinært møte i Moss den 27.
mars d. å. valgt som foreningens
representant.

Opplysninger og annet som N.

D. L. ønsker fra ø. D. F. kan få

es ved å henvende seg til under

tegnede repr.

Erling Pettersen,
N. Bankegt. 1, Halden.

Vestfold Døveforening

holdt sin årlige generalforsam

ling den 24. mars på restaurant

"Rfts» i Sandefjord.

Tilstede var 36 medlemmer.

Formannen, Arne P ete r

son, Ønsket alle velkommen og

erklærte møtet for åpnet.

Formannen meddelte at året
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]948 hadde vært et godt arbeids··
år, både med. hensyn til hyttens
besØk, og de gode resultater for
Øvrig.

Årsberetningen ved fru Sig~

Hantho, sekretæren, falt i god
jord.

Årsregnskapet ved kassereren,
frk. Marit Herland, ble godtatt
L<ten debatt og enst. meddelt
de'charge.

Hytteregnskapet ved hyttesjd
Tohr Homannberg vakte begeist
ring og fikk hyttesjefen honØr
for den gode inntekt for hytten.

Man besluttet å festligholde
foreningens 35 års jubileum på
hytten den 4. juni (pinseaften),
men kun for foreningens med
ltmmer samt representanter for
øst Norges krets og endel inn··
budne.

Foreningen har 6 medlemmer
som kan feire 35 års jubileum,
og vil disse bli tildelt spesielle
minnegaver i forbindelse med
jubileet.

Formannen presiserte derpå at
a l l e medlemmer må gj Øre mer
frivillig innsats med arbeid.et på
hytten, såsom maling, oppryd
ning og særlig ved bygning av
nytt vedskjul.

Neste punkt på dagsordenen
var valg. 3 styremedlemmer
stod for tur til å gå ut, nemlig
formannen, viseformannen Finn
Nyberg og styremedlemmet Chr.
Alfredsen.

Formannen Ønsket ikke gjen
valg, men da alle medlemmene
henstillet til ham å bli stående,
gikk han med herpå. Viseform.
Finn Nyberg ble gjenv., mens
frk. Olivia Olsen, Larvik, ble
valgt til styremedl. istedenfor
Chr. Alfredsen, Horten, da den
ne har vanselig for å komme til
&tyremøtene. Til suppleanter ble
valgt: 1) Chr. Alfredsen og 2)

fru Carina Peterson, Sandefjord.
Styrets sammensetning for

1949 blir derfor: Formann Arne
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Peterson, Sandefjord, viseform.
Finn Nyberg, do., sekretær fru
Signe Hantho, TØnsberg, kasse
rer frk. Marit Herland, Larvik.
Styrerndelem frk.Olivia Olsen,
Larvik. 1. suppleant Chr. Al
fredsen, Horten, 2. fru Carina
Peterson, Sandefjord.

Revisorer: Thorstein Hantho,
TØnsberg, Ole Andreas Olsen,
TØnsberg.

Hyttesjef: Thor Homannberg,
Sandefjord, gjenv. Vikar: Ru
dolf Larsen, Sandefjord.

Representant til øst Norges
l~rets: formannen, A. Peterson.

Under eventuelt opplyste for
mannen at der for å fremme hyt
tens økonomi var gått igang med
opprettelse av særlige hyttefonn
og at begynnelsen fant sted i
Sandefjord ved fru •Carina Pe
terson, likeledes i Larvik ved frk.
Olivia Olsen, og henstillet tli
TØnsbergs dØve damer å gjøre
det sahlme.

Formannen meddelte den tri
ste nyhet at foreningens enest.e
æresmedlem, fru Hanna Kirke
berg, ligger på sykehuset, da hun
var så uheldig å bli påkjØrt av
toget og få skulderen av ledd.
Heldigvis er hun dog forholdsvis
kjekk og vi håper snart igjen å
se henne på våre møter.

Referent.

Meddelelse
fra Oslo Døveforening.

Herved meddeles at det er be
sluttet med saken i anledning de
5 medlemmenes nasjonale hold
ning, på den ordinære general
forsamlingen 27. februar og 4.
mars i år.

Følgende medlemmer:
1. Haakon Zapffe,
2. Kaare Jacobsen,
3. Reidar Ruud,
4. Arne Peterson,
5. Johan Larsen.
Styret har behandlet saken
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og kommet til enighet om å ved
ta på mildeste måte av hensyn
til foreningens samhold og
trygghet i framtiden. Styrets
vedtak er at de 5 personene er
valgberettiget til tillitsverv i
foreningen igjen.

Det fØlgende vedtaket er av
generalforsamlingen som den
hØyeste myndighet, godkjent og
&tadfestet.

Oslo, 12. april 1949.

For De Døves Forening

Alf Melgaard,
formann.

Fra Stavanger.

Stavanger Døveforening holdt
fredag 18. mars sin årlige gene
ralforsamling i foreningens lo
kale. Fremmøtet var fulltallig.
FØr man gikk over til valg av
dirigent holdt P. Gilsvik en kort
minnetale over avdØde medlem
mer: Bernt Taksdal og Ole Er
land, og lyste fred over dere3
minne. Talen ble påhØrt stående.

Som dirigent ble valgt Kar:;··
ten Samuelsen.

Årsberetningen ble så opplest
og godkjent uten bemerkning.

Regnskapet for foreningen og
buset ble etter en del bemerk
ninger godkjent.

P. Gi!svik ga så en liten rede
gjØrelse angående et hus som
tuskomiteen hadde kjØpt. Hu
set som er et 6 familiers bolig·
hus var kjøpt uten DØveforenin
gens vitende. IvIen ifølge loven
som den nå er har huskomiteen
fullmakt til å kjøpe hus uten a
spØrre foreningen.

Dette skapte en lang debatt.

Gabriel Rafoss og Karsten Sa

muelsen mente at huskomiteen
først burde fremlegge slikt for
generalforsamlingen til godkjen
nelse. Men P. Gilsvik henviste
da til loven. Samuelsen pekte
så på at loven for kjØp og salg
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ClV huset var laget før DØves
Hus som det nå er var ferdig og
mente at den loven og fullmak
ten gjaldt da det var tale om å
bygge DØves Hus og selge det
gamle huset, Storhaugveien 10,
og etter hans mening var det
tvilsomt om huskomiteen frem··
deles skulle benytte seg av den
ne fullmakten. Men da denne
loven er godkjent av departe
mentet og tinglest var det van
skelig å få loven endret. Etter
en lang og hard debatt angående
dette spørsmål gikk man over
til valg.

I Døveforeningens styre var
det Haraldseide, Rafoss og Rogs
eid jr.s tur til å ga ut. Da pres
ten ifØlge loven er selvskreven
som formann ble det Rafoss og
Rogseid som skulle ut. Ved av
stemning ble Rafoss gjenvalgt.
Og som ny istedenfor Rogseid
ble valgt A. E. Carlsen med
Bernt KjØlleberg som 1. supple
ant.

I huskomi teen var det Rogseid
jnr. og Carlsens tur til å gå ut.
Ved avstemningen ble K. Sa
muelsen og G. Rafoss innvalgt
med Rogseid jr. som 1. og Carl
sen som annen suppl.

Styret består nå av fØlgende:
I DØveforeningen: C. Haarlds2i
de, form., K. Samulsen, viss
form., G. Rafoss, J. Halvorsen fJg
A. E. Carlsen som styremedlem
mer med B. KjØlleberg som
suppleant.

I Huskomiteen: P. Gilsvik,

form., C. Haraldseide, viseform.

og K. Samuelsen, G. Rafoss og

Juel som styremedlemmer med

P. Rogseid jr. og A. E. Carlsen

som suppleanter.

Samuelsen takket så de avgåt

te styremedlemmer for deres ar

beide i den tiden de hadde sittet

styret.

Haraldseide takket så Samu-
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elsen for hans utmerkede ledel
se av generalforsamlingen.

Bestyreren av DØveskolen for
piker, frk. Håwe, ga så en liten
orientering og opplyste om hvor
for det var nØdvendig at skolen
fikk mer plass. Det er menin
gen at 8. klasse ved Holmestrand
Døveskole skal overflyttes til
Stavanger for på den måten å gi
mer plass til disposisjon ved Hol
mestrand DØveskole. IfØlge hen
nes opplysning så vil de nye ele
vene ved barneskolen måtte ven
te to år fØr de kan bli opptatt
på skolen.

Bestyreren kunne også fortel

le at skolen nå var blitt offent

lig. Og derfor kan vi nå regne
med at det blir fast skole i Stav-
anger. Ref.

Fra Tromsø.

Tromsø dØveforening holdt
generalforsamling den 9. mars
hos herr Julius Lorentsen. 12

døve og endel hørende medlem
mer var til stede. Pastor Stokke
ledet møtet og form., J. Lorent
sen, åpnet møtet med å Ønske
medlemmene velkommen.

Tross endel forhindringer
(strømmen ble nemlig borte
grunnet kabelbrudd, slik at man
måtte benytte stearinlys under
hele møtet), ble forhandlingene
,greit avviklet.

Pastor Stokke leste opp års
beretningen og regnskapet som
ble vedtatt uten bemerkning. Det
framgikk at foreningen har hatt
et gods arbeidsår.

Ved valgene ble fØlgende sty
re valgt:

Formann Olav FØllesdal (ny),

viseform. og sekretær Julius Lo

rentsen, kasserer fru Aslaug Lo

rentsen. Styremedlemmer: fru

Mildrid Hemningsen og Anne

Margarethe Haug. Suppleant

John Nipon. Festkomite og hus-

r. j

komite: Mildrid Hemningsen ug
J. Lorentesn. Revisor lærer Ne
verdal (hørende).

Det ble besluttet å holde et
sommerstevne i dagene 9.-10_
juli og formanenn ble bemyndi
get til å undersØke om et hØve

lig sted i Lyngen. Som hans
medhjelper valgtes J. Lorentsen.
Pastor Stok..1<e vil delta på ste\'
}let.

Etter generalforsamlingen var

det hyggelig samvær, og den av

gåtte formann, Lorentsen, tak
ket for godt samarbeid og ønsket
den nye lykke til med vervet.

Den 10. mars hadde forenin
gen kveldsmØte i forsamlings
huset med adgang for dØve og
hØrende. Frammøtet var meget
bra. Der var tale av pastnr
Stokke og pastor Martin Tveter,
pianomusikk av frk. Frøysa. Se
nere var der en utlodning til inn
tekt for foreningsarbeidet. Be
vertning var det også. Til sist
hadde pastor Stokke og herr FØ1
lesdal ordet og takket for hygge
lig samvær.

Julius Lorentsen,
sekretær.

Sommerstevne på Hamar.

Hamar og omegns DØvefore

ning skal avvikle sitt sommer

stevne på Breidablikk på Hamar
lørdag den 27. august kl. 5. Det

serVEres kaffe og kaker og sene

re smØrbrØd. SØndag den 28.

Ctugust skal det forrettes guds

tjeneste i Hamar kirke, og så

serveres det også middag på

nevnte sted kl. 2.

Festkontingenten blir 12 kr. pr.

stk. Innmeldelsen til stevnet

skjer til Astrid Andersen, Fin

stads gt. 19, Hamar, innen 10.

Cl.ugust.

Det må opplyses om man skal
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Opplysningsarbeid I Oslo
Døveforening.

Opplysningskomiteen ble stif.
tet den 19. mars 1947.

Foranledningen til at en slik
komite ble stiftet var et opprop
som ble offentliggjort i Tegn og
Tale, oppropet var fra Norske
DØves Landsforbudn ved for
mann Wilhelm SchrØder.

En del unge i dØveforeningen
ble begeistret over tanken og
formålet som lå bak oppropet, og
tok etter det initiativet til å kon
stituere en komite som bestod
av fØlgende medlemmer: Alf
Melgaard, Wilhelm SchrØder,
Anders Haukedalen, Johannes
S. Rekkedal, Alf Olsen og Otto
SchrØder.

Til å begynne med hadde grup
pa ingen bestemte retningslinjer
å arbeide etter, og de hadde he~

ler ingen plan som kunne nytte"
i opplysningsarbeidet. Men det
forelØbige mål var å drive opp
lysning av mer informatorisk
art, dels ved foredrag over po
pulære emner, dels ved å nytte
emner av aktuell interesse opp
til debatt og ellers veilede med
lemmene i forskjellige spørsmål.

Opplysningsarbeid er et helt

nytt felt hos oss, og det særeg

ne arbeidsforhold stilte seg hill

drende for vanlige metoder i

opplysnings- og studievirksom

heten. Studiesirkler kunne ik

ke nyttes i den utsterkning som

ønskelig, da en ikke kunne hen-

ha losji. Forhåpentlig kan sove
rom skaffes, da alle værelser i
byen antagelig står til disposi
sjon for byjubileet.

vende seg til bredden men bare
gå til noen få. Radiolyttergrup
per er noe som ikke hØver seg
for oss, likedan med lesesirkler
og teatergrupper med adgang
til teaterforestillinger i byens
teatre. Ingen av disse ypperli
ge og praktiske metoder var an
vendelig i våre forhold. Det
eneste som gjenstod var disku
sjons- og foredragsringer. Den
ne metoden ble også nyttet så
langt som forholdene tillot det.
Medlemmer av komiteen laget
diskusjonsgrupper i foreningens
møteaftener. To eller tre av
medlemmene fra komiteen holdt
seg gjerne til et bestemt bord,
og diskuterte der emner av for
skjellig art. Den trakk ofte in
teresserte tilskuere til seg, og de
deltok ofte i ordskiftet. Det ble
også framvist lysbilleder ved si
den av foredraget. Men denne
me!oden ble senere forlatt fordi
den ikke fant grobunn hos med
lemmene. I en lang tidsrum fikk
komiteen ikke utrettet noe av
betydning, fordi mange av de
beste folkene var sterkt enga
sjert i arbeid med å finne en
lØsning i stridighetene som den
gang fant sted i dØveforeningen.
FØrst etter at striden var bilagt
og foreningslivet gjen begynte å
komme i normal gjenge, ble en
delig komiteen samlet om felles
oppgaver.

Da formannen, Johannes Rek
kedal, på landsmØtet ble valgt
til kasserer, måtte en derfor ga
til omgruppering i styret.

Følgende: Formann Arnfinn
Rafoss, viseformann Age Peder
sen, sekretær Otto SchrØder.
Styremedlemmer: Alf Melgaard,

J oahnnes Rekkedal og Alf Olsen
Biblioteket ble overlatt til ko

miteens forvaltning og midlene
til innkjØp av bØker ble ogsa
overlatt til komiteen.

I hele høsten ble det hver on,,;
dag holdt foredragsmøter, og de
fleste gangene møtene ble hold~

var det godt frammøte.
FØrste møte ble trafkkregler

drøftet.
Program den 9. sept. 48: «Vet

De Det? av Arnfinn Rafoss.
"Stanley og Livingstone", Age
Pedersen. «Skikk og bruk gjen
nom århundreder", Otto Schrø
der.

Program 16. sept. 48: «Hvem
har erobret Jorden?", Age Pe
dersen. '«Våpenets utvikling,
stenØksen til atombomben", Otto
SchrØder.. s «Jern", Johanl1'~

Rekkedal.
Program 23. sept. 48: «Errup

sjon på fjel}", Arfinn Rafoss.
<.Hvem har oppdaget jorden",
Age Pededsen. «Følgene av opp
dagelsene", Otto SchrØder.

Program 6. okt. 48: «Jordens
elver av Arfinn Rafoss, Age Pe
dersen, Johannes Rekkedal og
Otto SchrØder.

Den 9. okt. ble det framvist
en film, og i tilknytning til fil·
men holdt Otto SchrØder fore
drag om fyrstikkarbeidernes
streik.

Program 13. okt. 48: «Seksu
elle problemer. Foredragsholde
re: Arfinn Rafoss, Age Pedersen,
Otto SchTØder og mange av til
hØrerne kom med tildels skarpe
innlegg til debatten.

MØtet ble i det hele mØtt med
en voldsom interesse.

Program i november: DØves
organisasjon, Alf Melgaard. Neg
renes mentalitet og de dØves.
Wilhelm SchrØder.

Den 13. oktober ble studiesir
kel dannet med Otto SchrØder
som studieleder. Det fØrste kurs
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som ble tatt var «Studieleder
kurs». Deltakerne til dette kur
set arbeidet flittig og pliktopp
fyllende, og oppnådde beste ka
rakter på Folkets Brevskole.
~Særdeles tilfredsstillende» i
hvert enkelt svar til skolen og
hovedkarakter.

De som har gjennomgått det
te kurset er: Wilhelm SchrØder,
Johannes S. Rekkedal, Aud Stor
haug, Age Pedersen, Arfinn Ra
foss og Otto SchrØder.

Det ble også opprettet flere
studiesirkler som nå er i arbeid.

Komiteen fikk mandat av DØ
\.eforeningens styre til å innle
de en sammenslutningskonfe
ranse med de to teatergrupper,
og resultatet av forhandlingene
har overtruffet de største for-
'entinger, og av særlig interes

se nevnes det siste møtet, det
varte bare et kvarter, men like
"el var alle partene kommet til
full enighet om en vesentlige
punkter.

I året 1949 blir planen for en
mer systematisk opplysningsar
beid utarbeidet, den skal deles i
to kategorier, den ene er å hol
de foredragsaftener, i tilknyt
ning til filmframvisning og te-

teroppfØrelser.
Hver fredag en gang måned-

hg vil det bli gratis filmframvis

ning, og en gang hver måned

skal d t være skuespill, sketsj

og pantomine. De Øvrige møte

dager skal det være foredrag el

ler opplesning.

Den andre er å danne studie

sirkeler med Folkets Brevskole

som grunnlag, og kursene som

skal tas er mange.

OSLO OPPLYSNINGSKOMITK

Otto SChrØder, sekr.
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Olympiaden står for dØren, og
dermed fØlger kravet om å ta
treningen mer intenst enn fØr.
Resultatene bØr kunne bli me
get bedre enn før, hvis en skal
gjøre seg forhåpninger om å nå
til topps i Olympiaden blant Eu
ropas beste dØve idrettsfolk.

I Stavanger, hvor årets Nor
gesmesterskap i fri-idrett, svØm
r:ing og fotball finner sted, blir
det også en anledning for all
idrettsungdom av begge kjØnn
til å vise hva de dur til. Men de
må komme godt utrustet både
psykisk og fysisk, og ha gjennom
gatt en fornuftig og systematisk
trening, før de stevner til Sta'l
anger. Og resultatene bØr da
o Tergå de tidligere beste noter
irlger i forskjellige Øvelesr.

Norgesmesterskapet vil bli
holdt d.en 8.-9. juli d. å. Pa
samme stevne vil det også bli
foretatt uttaging til Olympiaden.

Med hensyn til sjanser star
kvinnene godt, de har større
muligheter for å hevde seg, for
di kvinneidretten er nokså ny
blant dØveidrettens maskuline
innslag. Rekordene har derfor
lettere for å falle.

Oppmennene ymse
bru P p e l' har her stor oppga
ve, de må påse at kandidatene
til de Olympiske leker skjØtter
treni~gen alvorlig. Henstill til
idrettsgutter og jenter at de
skjøtter treningen vel, og at de
er nøye med regelmessig s øv n!

Så langt det er mulig, unngå fes

ter og annet som medfører nat':

tevåking, fordi intet er mer øde

leggende for formenn enn den,
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og dermed også muligheter til å
nå toppresultater.

Verdensstatistikken for fri
idrett og svØmning i sesong 1948
medfØlger.

Det framgår av denne at det
blir ingen lett oppgave for våre
å hevde seg, men det behøver ik
ke å skremme noen, men tvert
imot spore til bedre resultater.

Felles straffe- og diskvalifikå
sjonsbestemmelser medfølger og
så. Alle må sette seg nøye inn
i hva bestemmelsene tilsier, men
hvis den er vond å forstå, så vil
lagenes formenn hjelpe til, i Ber
gen ved Harald Nesse, i Stavan
ger ved sekretær Karsten Samu
elsen og i Trondheim ved Hjal
mar Otnes.

Idrettsforbundet har mottatt
kr. 450,60 fra DØves Sportsklubbs
dameavdeling. Ved festilg til
stelning som dameavdelingen
arangerte ved frk. Gunvor Ruud
innkom det kr. 348,10 og ved se
nere lynlotteri innkom det yt
terligere kr. 102,50. Alle diss2
midlene skal bli anvendt til re
presentasjon til Olympiaden.

På vegne av alle dØves idretts
lag i Norge vil Forbundet få lov
å overbringe frk. Gunvor Ruud.
en hjertelig takk for dette store
løft, som kommer idrettsungdom-o
men til gode.

Alf Olsen, form.

HUSK

BLADKONTINGENTEN!
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Våre idrettsutøvere og døve
olympiaden.
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Eksempler på forgåelser.
1. Overtredelse av stevneregler

(kampreglementer).
2. At idrettsmann som er an

meldt til deltaing i konkur
ranser og/eller har forplik
tet seg til å delta i en slik,
eller har forpliktet seg til å
fungere som dommer eller
funksjonær, uteblir uten be
vislig gyldig grunn.

3. At noen uten lov fra ved
kommende idrettsmann an
melder ham til deltaing i
konkurranse eller som funk
sjonær.

4. Under pågående stevne el
ler foranlediget ved hen
ding på et sådant å demon
strere l'lIer opptre upassen
de mot en funksjonær eller
være ulydig mot de påbud
eller ordrer, som denne gir i
stillings medfØr.

5. At idrettslag, styre eller
lagsmedlem deltar i konkur
ranse eller oppvisning sam
men med eller under diskva
lifisert eller ekskludert id
rettslag, styre eller medlem,
såfremt ikke overtredelsen
skyldes manglende kjenn
skap til diskvalifikasjonen
eller eksklusjonen. Dette
gjelder ikke militære stev
ner.

'6. At idrettslag eller en annen
organisasjon mot bedre vi
tende utbetaler uberettiget
godtgjØring for tapt arbeids
fortjeneste eller for stor
godtgjØring for reise og 0PP
bold (jfr. amatørbestemmel
.sene.) Det samme gjelder

den tillitsmann som utbeta

ler eller foranlediger utbe

talt en slik godtgjØring.

'7. Ikke å innbetale lovmessige

Det er nå bare tre måneder
igjen til de begivenhetsrike da
ger som skal finne sted i KØben
havn. Vi ser de dØve i våre na
boland er i full gang med forbe
redelsene til de forestående kon
kurranser og at der ikke vil bli
sett gjennom fingrene på en
eventuell slendrian når det gjel
der treningen. I Danmark for
eks. har man satt minimumskrav
for å komme i betraktning som
d.eltagere ved uttagningsstevnet,
og greier man ikke disse resul
tater, så har man intet i konkur
ransen ved dØveolympiaden a
gjØre.

La oss så se litt på de krav
danske ledere setter som betin-

avgifter eller sende innfor
skrevne rapporter eller utta
lelser innen bestemt tid. Dog
foranlediger gjeld som er
mer enn tre år gammel ikke
straff.

8. Ved usanne meldinger eller
forklaringer å føre eller sø
ke å fØre en myndighet ba;{
lyset.

9. A gjøre ubeføyet anmeldel
se mot myndighet, idretts
lag eller enkelt person.

10. A unnlate å fremme anmel
delse aven overtredelse el
ler stille seg solidarisk med
medlem, som bevislig har
forgått seg.

11. A SØke å lokke medlem fra
et idrettslag over til et an
net.

12. Ikke å etterkomme et ved
tak eller et pålegg av over
ordnet myndighet.

13. A opptre på en måte som kan
skade idrettens anseelse.

gelse for sine idrettsmenn og
kvinners deltagelse i uttagnin
gene:

100 m. 11,8, 200 m. 24,5, 400
m. 55,4, 800 m. 2,08, 1500 m. 4,20.
5000 m. 18,00, 10,000 m. 36,00, 11')
m. hekk 1,05, stav 2,90, hØyde
1,65, lengde 6,00, tresteg 11,00,
spyd 40,00, diskos 31,00, kule
11,00.

Damer: 100 m. 15,00, lengde
4,00, høyde 1,30, kule 8,50.

Om vi her på berget setter de
samme betingelser kan det væ
re av interesse på grunnlag av
fjorårets resultater å se hvilke
av våre idrettsmenn og kvinner
eler kan komme i betraktning
ved uttagningsstevnet.

På 100 m. har vi ingen som er
kommet på en tid som 11,8, så
her må det et krafttak til om vi
skal bli representert i denne
øvelse. Det gjelder også for 200
m. På 400 m. er vi bedre for
spendt. Nils BjØrØ, Gabriel Ra
foss og Ingv. Sinnes skulle ha
alle betingelser for å komme un
der 55. Kanskje Finn Gjøen og
så burde prØve seg på denne di
stanse. 800 m. blir vel Nils BjØrØ
en enslig svale, da vel ingen an
dre har forsØkt seg på denne di
stanse. 1500 m. har hittil vært
en svak Øvelse for oss da tidene
har ligget på omkring 4,30 og
det forslår ikke i et slikt selskap
vi kommer i nede i KØbenhavn.
Finn GjØen må ned på 4,10 om
han skal ha shanser til å knipe
poeng. Hva N. BjØrØ er god for
vet jeg ikke, men etter 800 m. ti
den å dØmme skulle han ikke ha
noen vansker med å komme ned
på denne tid. Etter min mening
bØr han gå inn for 800 og 1500
m. i KØbenhavn og jeg tror han
har gode chanser. Kaare Smeds-
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gåard har også vist bra ting på
denne distanse, men jeg tror han
passer bedre for de lengre lØp,
for eks. 5000 og 10,000. På disse
distanser har vi jo også gutter
som Konrad Thunes, Ragnval
Hagenholen og Andreas Ærme
sjø, om han da kommer med iår.
I hekkelØpene har vi ingen som
dyrker denne gren. Men i stav
skulle vi ha chanser ved Endre
Grytnes. I hØyde er vi godt for
spendt med hoppere og har fire
mann som er sikre på 1,65, nem
lig Grytnes, N. BjØrØ, Knut
Smedsgaard og G. LØvskeid. Da
Bjørø bør ofre seg for løpene og
Smedsgaard for kast, skulle vå
re to i denne gren bli Grytnes og
LØvskeid. I lengde blir Grytnes
og Knut Smedsgaard vel våre
sikreste kort, da begge er støe
på lengder over 6 m. Tresteg
er en øvelse vi ikke dyrker in
nen dØveidretten, men det kun
ne vel la seg gjøre at noen av
vår~ spenstigste lengdehoppere
spesialtrener i denne Øvelse og
kanskje således kan nå gode re
sultater. I spyd har vi flere som
kaster over 40 m., nemlig fire
fem stykker og med Olaf Vik på
toppen, men resultater under 50
m. har vel ingen chanser til plas
sering, så det må nol< en bet)'de
lig forbedring av Norgesrekor
den for dØve om vi skal gjøre oss
forhåpninger om poeng. I dis
kos og kule har vi ikke mye å
rutte med. Knut Smedsgaard og
Gunnar Løvskeid ligger for tiden
best an. Smedsgaard ligger som
nr. 3 i diskos på statistikken
med 35,61. Men Knut har vært
i stadig fremgang og vil nok iår
greie et par meter til da !,an tar
sin trening alvorlig. I k1..l1f~ lig-

ger vi lenger etter og må nok

over tolv meteren skal vi ha
chanser. Så vidt jeg husker har
vi bare Smedsgaard som kaster
m'er 11 m.
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For dameidretten ligger det
betydelig bedre an, da denne i
de siste år har gjort stor frem
gang og vi har flere med på
Europastatistikken, hvorav et par
på toppen. Både Bjørg Wrold
sen og Marit BØlstad ligger godt
an på 80 m., men nå må der tre
nes på 100 m., da denne Øvelse
skal benyttes i København. Så
vel kule, diskos og hØyde har vi
store chanser til medaljer ved
Birgit Rafoss og Birgithe Larsen,
men i spyd har vi ingen å stille
opp med, men jeg tror vi også
vil ligge på toppen om våre da
mer går inn for denne gren. P:'t
statistikken ligger Ellen Møller,
Danmark, på toppen med resul
tatet 26,76.

I svØmning er det dårlige grei
er. Bare Gunvor Ruud, Reidun
Mathisen og Helge Kjølleberg
ligger på en beskjeden 6. plass,
men på seks måneder kan mye
gjøres, og får vi da også med vå
re gode svØmmere Mehlum, Eek
og Tenden, så kan det hende vi
også denne gang får gleden av å
se norske svØmmere slår hånden
først i mål.

J a, dette var noen betraktnin
ger over hva vi har å bygge på
foran sommerens store idretts
begivenhet, men mye kan skje
innen den tid og mange nye stjer
ner kan dukke opp på idrettens
himmel, og gjøre de gamle favo
ritter rangen stridig.

Så henviser jeg leserne til å

studere Europastatistikken for

1948, da besteresultatene gir et

godt billede av hva våre repre

sentanter må prestere for å ha

chanse til en hederlig plassering

i København. Vi kan vel gå ut

fra at resultatene ved dØveolym

piaden vil ligge noen streker over

fjorårets, så der må trenes og at

ter trenes om vi skal kunne hev
de oss. Vi har ingen tid å tape
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Ekteskap er inngått mellom
fru Aslaug Kristensen, f. Møkle
bust, og Bjarne Jetmundsen,
begge Bergen.

Forlovelse er inngått mellom
frk. Iris Hammerstrøm, Borås,
Sverige og hr. Arthur Jansen,
Bergen.

- er inngått mellom frk. Bir
gitt Kallevig, Avaldsnes og snek
ker Otto Hjertåker, Tysnes, beg
ge f. t. Bergen, den 2:~/4-49.

Smedenes gamle fane

bærer død.

Smedenes gamle fanebærer,
Albert Sve n d sen, er dØd,
861;2 år gammel. Han var med
og stiftet Smedenes fagforening
i september 1896, og var ved sin
dØd det eldste medlem av Norsk
J ern- og Metallarbeiderforbunds
Trondheimsavdeling.

Som smedsvenn har Albert
Svendsen arbeidet hos forskjel
lige mestre, men lengst hos Haa
ve. Senere arbeidet han 20 år
hos Georg Geeves vognfabrikk:
og i en årrekke hos Myhre. Han
svinget slegga i over 60 år før
han la opp. Det går frasagn om
hva Svendsen kunne prestere i
sitt daglige arbeid. Læreguttene
han har hatt opp gjennom åre-

ne kan bedre enn noen fortelle

hvilket tempo de måtte holde.

Svendsen ar dØvstum frå fØd

selen, men trass i dette fulgte han

når det gjelder treningen, da
hver tapt treningsdag betyr at vi
ligger en treningsdag etter våre

konkurrenter. Fi·Jo.
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i. sitt otium. Hun er omsorgs
full i all sin ferd, da hennes
mann er syk i lang tid, men er
nå i bedring, og pleies godt av
henne. Og vi ønsker ham go:l
bedring. Han fikk også forenin
gens 50 års imnnemedalje. OlalI.

Dødsfall.

Adolf Hansens hustru, Bene

dice, avgikk ved dØden 9. febru

ar og ble begravet den 16. febr

ar gå Havstens kirkegård. Hun

ble 68 år gammel og etterlater

seg mann og 6 barn, hvorav 5 er
gifte og en er heime.

Fred med hennes minne!

60 år.

Skomaker Kristen Gre 1)
sta d, Bergen, fylte 60 år 28.
april. Han er fØdt i JØlster, og
i noen år arbeidet han i Aur
land. Som ung kom han til
Bergen hvor han nå i mange ar
har hatt eget skomakerverksted
med en solid og stor kundekrets.
Hans solide arbeide har tilfreds
stiLlet mange. Også blant dØve
er han et interessert medlem, og
særlig hans dugnadsarbeide for
dØvehytten i Totland, Riple, er
velkjent. Han er framleis en
kraftkar og et arbeidsjern av de
sjeldne, som med interesse del
tar i dugnad og foreningslivet.
Han har et lyst humØr og sprer
glede og smil hos dem han mf}
ter. Han er et fortellergeni og
mange historier vet han å be
rette fra fortiden. Han har ~n

lys tro på mennesker og et vå
kent syn for problemen~ som dØ
ve arbeider med.

Sikkert mange vil huske ham
på 60 års dagen.

Og vi vil få Ønske ham god
helse og mange lyse år frem-

aktivt med i organisasjonsarbei
det gjennom 50 år.

I sine unge år var Svendsen
en aktiv idrettsutøver. Han tok
også del i det administrative id
rettsarbeid og var bl. a. stifter av
Døves Idrettsforening og Lands
forbundet for dØve.

De unge minnes Albert Sven(t
sen som den gamle fanebæreren.
Han bar smedenes fane ved alle
høve gjennom 30 år. Han var en
arbeidets adelsmann og en god
organisasjonskamerat. Vi lys2r
fred over minnet.

90 år

fylIer enkefru Regine G u n
d e l' sen, Gamlehjemmet, Lar
vik, den 14. mai. Hun er kjekk,
men hun har gikt i benet sitt av
og til. Hun har gått på dØve
skolen i Kristiansand S.

75 år

fyller fhv. skomakermester Jør
gen B ang E i n m o, Heimdal
pr. Trondheim, den 19. mars.

Han er født i Leirfjord, Helge
land. Gikk på Lyngs folkeskole
fcr dØve i Torndheim 1883-9:,
var heime en tid; han var på fi
ske, deriblant var ahn også på
Lofotfiske og KarmØya. Så be
gynte han skomakerlære i
SandnessjØen og etterpå drev
han verkstedet der en tid. I
1903 kom han til Trondheim hvor
han avla svenneprØve med glans.
Han har drevet eget verksted i
Fi.anheim en tid. Han har også
bygget seg en vakker heim der.
Senere flyttet han til Heimdal
vg drev skomakerverkstedet i
lengere tid og hadde fullt opp a v
skoarbeid og stor søkning og
med dyktighet til alles tilfreds
het. På grunn av helse har han
nedlagt sitt virke for godt og ny
ter nå sitt otium. Og han har
vunnet seg mange venner, som

ønsker ham med beste gratula
sjoner og lykke og lys på hans
gamle dager.

Han er medlem av dØvefor·
eningen, dØVES idrettslag, Arbei
dernes jeger- og fiskeforening i
mange år, likeså er han medlem
av skomakermesterforeningen

og vil nå bli utnevnt til æres
medlem.

Tross hans helse er han kjekk
og rask etter forholdene og en
interessert friluftsmann. I hans
hobby dyrker han mye sports
fiske på fjellvannene.

Hjertelig til lykke med 75 års
dagen og god helse! Olan.

75 år

fylte enkefru Julie H a u a n, f.
Danl, Båhusgata '3, Trondheim,
18. april. Hun har vært enke
etter forlengst avdØde kopper
slager Karl Hauan i StjØrdal pr.
Trondheim. Hun var rengjø
ringskone på dØveskolen i 28 ar
og hundreder av skolens elever
og personalet husker henne og
sender henne mange hjertelige
gratulasjoner sammen med man·
ge av hennes store venneskare.

Hun er fØdt i Trondheim, med
lem av dØveforeningen i 50 år
og fikk minnemedalje.

75 år

fy Iler fru Thea Bot ten, f. Hog
TIes, Kirkegata 38, Trondheim,
den 24. mai. Hun er fØdt i StjØr
dal, kom til Trondheim og ble
gift med skomaker Lars Botten
og har 6 barn, de fleste er gifte
og er i gode stillinger. Og hun
har vært med i foreningens ar··
heide med liv og lyst hele tida.
Hun deltar i kvinneforeningens
arbeide, og har vært med i syke
kassestyret i mange år. Og hun
har venner i massevis som sen
der henne de beste Ønsker og
gratulasjoner med lys livskveld

over.

Bergen i april.

H. N.
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- Forhenv. vaktmester Al
fred K l' i sti ans e n ved dØ
veskolen, Trondheim, avgikk ved
nøden 15. februar etter lengerp.
tids sykdom i en alder av 75 ål
på Tyholdt sykehus i Trond
heim. Som alle på dØveskolen
vil huske ham som en vennesæl
og glad lekekammerat i en lang
tid. Han tjente der i over 30 ål'
trofast og påpasselig og hjelp
som i alle måter.

Han er født i Nordland og
kom til Trondheim og ble an
satt ved døveskolen til alles til·
fredshet. Han ble kremert den
21. februar på Tilfredshets kir
kegård under stor deltagelse fra
dØve som de andres side, sko
lens elever og personalet møtte
opp under floromvunnen fane.
Pastor Svanhold holdt såvel ta
le som ved jordpåkastelsen.

Fred med hans minne!

Roald Seim er død.
Han gikk bort 1. april etter et

langt sykeleie.
Han var fØdt 28.-9. i året

1919 og gikk på dØveskolen i
Trondheim, hvor han ble kon
firmert i juni 1935.

Roald var et trofast medlem av
døveforeningen, og det har all
tid vært hyggelig å se ham i
dØveforeningen. Han var inter
essert i alt som vedrØrer dØve og
foreningen, så det er rart å ten
ke at vi aldri mer skal se ham.

Som stifter og som aktiv med
lem av DØves sjakklubb i Ber
gen har han gjort en innsats som
ingen av oss.

Ikke bare i dØvekretsen, men
også utenfor har hans navn for
mådd å vekke beundring og re
spekt. Og alene gjennom hans
innsats har sjakklubben oppnådd
en god posisjon i sjakkretsen.
Han deltok aktivt like til de si
ste dager før jul, da han følte seg
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Norgesmesterskapet for døve
i de to ovennevnte grener er i år
henlagt til Stavanger med Stav
anger Døve Idrettsforening som
arrangør. Det er nå annen gang
Stavanger Døves H. er arrangør
av Norgesmesterskapet for dØ
ve. Forrige gang var i forbin
delse med landsmØtet i Stavan··
ger 1936. Den gang fikk arrang
Øren ros for utmerket arrange-

ikke sterk og måtte trekke seg
tilbake i ro. De gangene jeg be
sØkte ham under hans sykeleie,
har hans godhet og store tålmod
gitt meg et sterkt inntrykk. Al
dri klaget han og alltid gjorde
han seg minst mulig bry for mor
og far. Engang sa Roald: Dette
blir tungt for mor og far. De
tar mistet 2 sØnner før og jeg
blir den tredje og siste. Men
det er en trøst for oss å vite at
det blir ikke lenge før vi atter
ET samlet igjen vi alle fem.

Kjære Roald, takk for hva du
har gitt oss, som dØv medlem og
som venn. Du har alltid vært
en god, snill venn av oss.

Og for mor og far har du all
tid vært en vennlig og tålmodig
sønn, og som aldri sparte på
smil og godhet.

Fred med ditt minne!

Den 7. april foregikk bisettel
sen i Solheim kapell under stor
deltagelse. Der såes en mangde
kranser og det ble lagt ned krans
fra medlemmer av Bergens dØve
forening, fra arbeidskamerater
og fra DØves sjakklubb.

Pastor Stueland forrettet.

En venn.
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ment. Og vi håper at vi iår skal
gjøre det like godt (om ikke
bedre).

Tidspunktet 8.-9. juli vil vel
for mange være i tidligste laget.
Men på grunn av omstendigheter
som vi dessverre ikke kan hjel
pe for måtte vi ta denne datoen.

Innbydelse til mesterskapet vil
bli tilsendt de respektive for
eninger i god tid før anmeldel
sesfristen utløper. Og vi håper
at tilslutningen til dette mester
skap, som samtidig skal være ut
tagningsgrunnlag for deltagelse
i Olympiaden i Købehnavn, vil
bli så fyldig som mulig.

Stavanger DØves H. vil gjøre
sitt beste for at arrangementet
skal foregå knirk€fritt.

Stavanger DØves H. som iår er
15 år regner dette mesterskap
som et slags jubileumsarrange
ment.

På grunn av de rådende ho
tellforhold er anmeldelsesfristen
satt til den 15. juni, slik at vi
kan være sikre på å skaffe alle
deltagere hotellplass.

Med sportslig hilsen til alle
Norges døve idrettsmenn og
kvinner.

For
Stavanger DØves Idrettsforening

Arrangementskomiteen

K. Samuelsen, form.

Innbydelse.
Stavanger· DØve Idrettsfore

ning innbyr herved alle klubber
tilsluttet Norges DØve Idretts
forbund til Norgesmesterskaps
tevlinger i friidrett og svØmning
for året 1949.
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Innbydelse!
Vestlandsmesterskapet før døve 18.-9.-49.

Mesterskapet vil bli holdt i to
dager, nemlig fredag 8. og lØr
dag 9. juli.

I friidrett vil Øvelsene bli fØl
gende: For herrer senior og ju
nior 100-400-800-1500 m. lØp.
Høyde, lengde, diskos, kule og
spydkast samt 1500 m. stafett
(800-400-200-100 m.)

For damer 100 m., 200 m. lØp.
Kule, diskos, hØyde, lengde samt
4 x 100 m. stafett.

I svØmning blir det 100 m. fri,
100 m. rygg og 200 m. brystsvøm
ning for herrer. 3 x 100 medley.

100 m. fri, 200 m. bryst og 100
m. rygg for damer. 3 x 50 med·
ley.

Anmeldelse til. mesterskapet
må være innsendt til Stavanger
DØve Idrettsforening, v/hr. Kar
sten Samuelsen, Friggsgt. 10,
Stavanger, innen 15. juni s. å.

Enhver anmeldelse etter oven
nevnte dato vil ikke bli godtatt.
Og der gjøres oppmerksom på at
alle som ikke har sine legekort
i orden vil bli nektet startdelta
gelse!

Startkontingenten for enkelt
øveiser er kr. 2,50.

For stafettlag kr. 5,00.
Med håp om fyldig deltagelse

fra Deres lag tegner vi

Stavanger DØves Idrettsforenings
Arrangementskomite

Karsten Samuelsen, form.

Innkvartering.
På grunn av de håplØse hotell

iorhold nå for tiden ber vi om
at alle som har tenkt seg til
3bvang;er i forbindelse med Mes
terskapet være oppmerksom på
fØlgende:

Stavanger Døve Idrettsfore
ning vil først og fremst sørge for

at de aktive deltagende idretts

menn og kvinner får losji. Sd
i tilfelle noen tar seg en tur til

Vi har herved den glede å inn
by til Vestlandsmesterskapet for
døve den 17. september på
Skansemyren idrettsplass, Ber
gen. Det konkurreres i fØlgen
de Øvelser:

For her rer: 100 m. lØp,
400 m. lØp, kulestØt, diskoskast,
lengdesprang, hØydehopp, spyd
kast samt 1000 m. stafettløp (400
-300-200-100). Til ovennevn
te Øvelser startes det i 2 klasser:
Seniorklasse (over 20 år) og ju
niorklasse (under 20 år).

Angående mesterskapet

for døve i Trondheim

1948.
Undertegnede vil også ha et

ad med i laget når det gjelder
kritiseringen mellom Gunvor
Ruud og hr. Myrvang, hvor den
førstnevnte er hovedanklageren.
Ja, at slikt ofte forekommer er
ikke noe rart.

Apropos, kulen som var for
lett er ikke den eneste feilen
som forekom. I to tilfeller un
der 100 meter lØp forekom det
hårfine tyvstarter som ikke en
gang gikk i vasken. Jeg sa jo
fra til en av starterne; men fikk
til retur en sur mine. Ett av
disse forekom under finalen.

Stavanger forbindelse med
konkurransen kan vi ikke ga

rantere hotellplass fOT noen uten

om de aktive deltagere og le

dere.

Arrangementskomiteen.

For k v inn e r: 60 m. lør)
200 m. lØp, kulestØt, lengde
sprang, hØydehopp.

Startkontingent pr. deltager

kr. 2,50, og kr. 4,00 pr. stafett

lag. Anmeldelse skjer til for

mannen, Harald Nes s e, Vestre

Torvgaten 20 a, Bergen, innen

20. august 1949. De som ikke

har legekort i orden blir nektet

starttillatelse.

T. Eikjeland, eskr. for D.D.K.

Kan noe slikt god kje n
nes?

Og så var det finalen i fot
ball hvor 2 av målene var rene
offsidernål. Og dommeren har
jeg ingen ros å gi. Flere ruffer
brØd han seg ingen ting om.
Undertegnede selv som under
kampen mot Oslo på T.heims si
de fikk en sådan. Men pipen ga
ingen lyd fra seg.

Og så har vi linjemennene
som foretrakk å stå stille om·
trent hele tiden istedenfor å fØl
ge med ballen og samtidig se et
ter om det er offside når man
nærmer seg målfeltet.

Nå vil jef, legge frem mitt for
slag. For å unngå kritisering
mot ledere av hver forening fo
res.år jeg at Nor-];:e DØves Id
rettsforbund velger en kontroll
komite som har den oppgave å
kontrollere materialene fØr me;:;
terskapet går igang. Og samti
dig velger hver klubb som har
fotball på programmet to linje
menn som må få rette instnLk
ser med hensyn til bedØmningei'!.

Så til slutt vil jeg be deg, Gun
vor Ruud, med å slutte å skylle
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Som Tegn og Tales lesere vet
ble Norske DøVE;S Sjakkforbund
stiftet ifjor sommer i Trond·
heim. Der ble stifterne enige
om at styret skal være midlerti
dig til første forbundsting i Stav
anger iår.

Etter forslag fra Helge Mar
tinsen, Oslo, ble man enige om
at siden man har fått istand -et
forbund for dØve-sjakk i Norge,
skal sjakkmesterskapet i Trond
heim være uoffisiell og hr. Helge
Martinsen uqffisiell sjakkmester
for dØve og videre at sjakkmes
terskapet i Stavanger iår skal
være det første offisielle sjakk
mesterskap for dØve. Og dermed
er saken klar.

Men det ser ut til at dØve
sjakkspillere i Tr.heim ennå ik
l<e er klar over det.

Forbundet har på oppfordring
mottatt innmeldelser fra dØve
sjakklubber i Oslo, Stavanger,
Bergen og nå nettopp i Vestfold,
ialt 4. Men fra Tr.heim fikk

på hr. Myrvang og heller skylde
på Døves Idrettsforbund som
har ansvar for at alt ikke ble
kontrollveid.

Hus k: Kotnrollkomite neste
gang.

Eskilstuna i april 1949.

Eivind Hegstad.

Gunvor Ruud har ikke kom
met med noen kritikk mot hr.

Myrvang pesronlig i sin artikkel

her i bladet. Ved å lese nøye

'i!fyrvang personlig i sin artikkel

man være klar over dette.

Red.
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F'orbundet et høyst merkelig
brev...

Da Forbnudet antar at der og
så finnes andre sjakkinteresserte
i Norge som muligens .er av sam
me mening som de i Tr.heim, vil
Forbundet uttrykke sitt syn i
saken .gjennom Tegn og Tale.

Brevet fra Trondheim dØves
sjakklubb har fØlgende ordlyd:

«Døves sjak~lubb hetr på års
møte den 1Q.-:-9. vedtatt å ikke
melde klubben inn i DØves
sjakkforbund. Medlemmene er
av den mening at medlemskap. i
DØves sjakkf.orbund ikke var
nØdvendig da klubben er med
lem av TrØndelag sjakkrets. Det
ville bli alt for mye kontingent
utgifter. Videre at DØves sjakk
klubber 'i Norge kunne an'ange
re mesterskap etter avt~le, slik
som vi gjorde under landsmØtet,
selv om vi ikke har eg e t sjakk
forbund. De fleste av klubbene
er jo tilsluttet sine respektive
kretser og dermed også med
lemmer av Norges sjakkfor
bund».

Forbundet beklager at de i
Tr.heim ikke er villige til å slut·
te opp om Norske DØves sjakk
forbund. Blant de 13 stiftere
var 3 fra Trondheim. De kan
ikke ha missforstått noe av det
som ble vedtatt på stiftelsesmØ
tet, f. eks. vedtaket om u off i
s i e Il og off i s i e Il mester
skap.

Her gjØres oppmerksom på at
klubbenes medlemsskap i Nor-

. ges sjakkforbund er direkte og
i k k e gjennom sjakkretsene som

nevnt i brevet fra Tr.heim. Un

der en samtale med hr. StØr

dahl, formann i Bergen sjakk

klubb, nevnte han at han hadde

engang sendt forslag om <:.t
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sjakk-kretsene bør bli medlem
av Norges sjakkforbund, men
forslaget ble ikke vedtatt.

Oslo Døves sjakklubb er, så
vidt meg bekjent, den eneste av
dØves sjakklubber som er med
lem av Norges sjakkforbund, og
allikevel går de i spissen for et
eget sjakkforbund for dØve, trass
i «alt for mye kontingentutgif
ter».

Meningen med DØves sjakk
forbund er å ivareta dØvesjakk
interesser i Norge og samle
sjakkintereserte dØve som bor
spredt utover landet og som ik
ke har forbindelser med en eller
annen dØves sjakklubb. F. eks.
i Opland, Hedmark, Østfold, SØr
landet og andre steder i Norge
har dØve ikke noen sjakklubber.
Og videre skal DØves sjakkfor
bund representere norsk døve·
sjakk utenfor Norges grenser.
Det blir for langt å nevne For
bundets oppgaver' og gjøremål
i tiden som kommer.

De tre fra Tr.heim som var
tilstede ved stiftelsen kan umu
lig unngå at de hadde innsett
nØdvendigheten for et forbund
for dØves sjakk idag.

Forbundet håper at De DØves
sjakklubb, Trondheim, endrer sin
oppfatning og slutter seg til
Norske Døves sjakkforbund så
snart som mulig.

Ad.: Sjakkmesterskapet
for døve.

På Forbundets styremøte den
20. febr. iår ble vedtatt å avvik·
le sjakkmesterskapet for dØve i
Stavanger i tiden omkring pin
sen med Stavanger DØves sjakk
klubb som arrangør.

Da sjakklubber som ikke er
tilsluttet Norske DØves sjakkfor
bund og som Ønsker å represen
tere ved sjakkmesterskapet i

Stavanger må være tilsluttet

Forbundet senest 1. mai 1949.
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Og de I;jakkinter~ss~rte som
ikke er medlem av dØves sjak~:

klubb kan bli direkte medlem
mer av Forbundet, og hvis de
ønsker å delta i sjakkmesterska~

pet, må de meldes inn i Forbun
det som medlem senest 1. mai
1949.

Kontingenten er kr. 1,00 i inn
meldingsavgift og kr. 0,50 i års
kontingent pr. medlem. Denne
ordningen er midlertidig. De
endelige kontingents'atser vil bli
.fattet på førstkommende for
bundsting.

Og videre ble vedtatt å in!l
fØre en klasse for damer under
den forutsetning, at der melder
seg minst 4 damer til konkur
ransen.

Det blir altså 3 klasser i sjakk
mesterskapet, kl. I, kl. Il og da
meklassen.

Der oppfordres sjakkinteres
serte kvinner å gå igang med
treningen med henblikk på tite
len: Den første norske kvinne
lige sjakkmester for dØve.

De medlemmer av Forbundets
tilsluttede klubber som ønsker å
delta i sjakkmesterskapet, må
:anmelde sin detlagelse til Stav
anger Døves sjakklubb senest
15. mai 1949.

Angående forbundstinget og
sjakkmesterskapet og medlems
-skapet i Forbundet kan interes-

serte skrive til undertegnede.

Til de sjakkinteresserte døve

som ikke er medlem av DØve3

sjakklubb og som Ønsker å La

mede1m aven eller annen dØves

sjakklubb, sender Forbundet her

fortegnelse over Forbundets til

sluttede klubber:

1. Oslo DØves sjakklubb, v/
form. Helge Martinsen, Ko
novsgt. 43 hlg. Il, Oslo.

2. Vestfold DØve sjakklubb, vi
form. Arne Peterson, Box 41,
Sandefjord.
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Fra Vestfronten.
Det har vært sparsomt med

nytt fra Bergens sjakkfront i
den siste tiden, men nå skal det
forsømte tas igjen med renter og
renters renter.

FØrst har vi klubbmesterska
pet for 1948. Dette bør på en god
del overraskelser, og resultatene·
viser da også noe høyst utrolig;
forsåvidt som vår stadige suve
rene mester, Roald Sei m, ikke
el' å finne på premielisten. Det
te må ha en grunn, og grunnen
er da også klar. Seim har ikke
vært riktig frisk, og han fullfØr
te ikke kampprogrammet. Re
sultatene må derfor ikke tas for
hØytidelig hva A-klassen angår.
I B-klassen var deltakerantallet
ganske meget redusert fra tidli
gere år, men til gjengjeld var C
klassen desto fyldigere. I den
ne klassen deltok 3 av skolens
elever, og disse sørget for at de
Øvrige deltakere i denne klassen
ble snytt for premier.

Men til resultatene:
Kl. A: 1. Eilif Ohna, 2. Thorbj.

Sander, 3. Sverre Grebstad.
Kl. B: 1. Arne Iversen.
Kl. C: 1. Rasmus Rauseth, 2.

Asbj. KjØsnes, 3. Ola Svare.
Arsmøtet ble holdt 18. febr.

Frammøtet var noe mindre enn
Ønskelig. Formannen, Ohna, åp
net møtet. Han skulle hilse de
tilstedeværende fra Seim, som

3. StavangeJ;; DØves sjakklubb,
v/form. J. Nygård, Døves
hus, Stavanger.

4. DØves sjakklubb, Bergen, v /
ofrm. E. Ohna, FjØsangervei
en 4 a, Bergen.

NORSKE DØVES
SJAKKFORBUND.

E. Ohna.
Adr.: FjØsangervein 4 a, Bergen.
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ikke var istand til å kunne mø
te. Deretterle3te sekretæren opp
årsberetningen som viste at klub
ben har hatt et jevnt godt ar~

beidsår. Det er fortsatt fram
gang å spore blant spHlerne, noe
som forresten klart går fram av
resultatene i kretsmesterskapet
kl.. C for lag, hvor vi har vist
tenner ved flere hØve. Vi har
forresten vunnet en pokalkon
kurranse med sjakklubben Lø
peren med 12 mot 8 poeng, stuk
ket av med noen premier i krets
mesterskapene, likesom vi satte
spor etter oss ved det uoffisielle
Norgesmesterskap i Trondheim,
hvor R. Seim ble nr. 3 i kl. I og
E. Ohna mester i kl.. IL

Kassereren hadde regnskapet
i orden, noe som ikke forbauset
oss. Men litt større energi når
det gjelder å kreve inn kontin
genten, ville ikke skade. For
resten er hun - for det er· nem
lig en hun - såpass søt at jeg
heller ville bite meg selv i nesen
enn å si noe ufordelaktig om
henne.

Man gikk over til valg. Dette
gikk temmelig smertefritt. Det
ble gjenvalg over hele linjen. R.
Seim kan ikke virke som opp
mann så lenge han holder sen
gen, og styremedlem Sverre
Grebstad ble valgt som ny. Som
nytt styremedlem og material
forvalter ble valgt Klaus Ras
mussen. Styret består dermed
av: Form. E. Ohna, sekr. Thorbj.
Sander, kasserer Marta Hartveit,
oppmann Sv. Grebstad og styre
medlem + materialforvalter K.
Rasmussen. Revisorene A. Brei
tveit og N. Gjerstad ble også
gjenvalgt. Festkomiteen skal
uttas blant frivillige foran hver
fest.

Det har vært en del misnØye

blant Døveforeningens medlem

mer som ikke finner noen for

nØyelse i sjakkspill. For dem
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Generalforsamling
Oslo Døves sjakklubb.

skap vendte nesen hjem-over'. Ne

ste:'ganger"'det vår·tutitil å
vin-he~ ,f,.. ~.. ",:'~), ~

.. ! ;'J::"',:r:~- ..._
Th. Sander, sekr.

I henhold til det som ble ved
tatt i Oslo DØves sjakklubbs ge
neralforsamling den 26./1.-49 i
De Døves forening, ble denne
beretning utarbeidet:

Møtet ble ledet av formannen,
Helge Martinsen, som Ønsket
sjakkrnedlemmene velkommen,
og frammØtet var ganske bra.

Klubben har ca. 30 aktive og
passive medlemmer.

Formannen leste opp årsberet
ningen, og regnskapet ble opp
lest av kassereren Age Pedersen.
Begge ble godkjent uten bemerk
ninger.

Foruten vårt medlemskap i Os
lo sjakkrets, er vi innbudt til å
delta i Oslomesterskapet i sjakk,
og fØlgende ble tatt ut: Helge
Martinsen, Håkon Karlsen og
Olaf Skoglund.

Klubben er også innmeldt i
Norges sjakkforbund.

Helge Martinsen har deltatt i
sjakkturneringen i Fredrikstad
sommeren 1948. Etter en hard
dyst med landets fremste spille
re erobret han fØrste premie i
kl. 2 og ble Norgesmester. I
Landsstevnet i Trondheim ble
han. Norgesmester i dØvesjakk.

Sekretær Olaf Skoglund dn
sket ikke å bli gjenvalgt på
grunn av at han er formann i DØ
ves Sportsklubb.

Resultatene av vaiget i stYret
ble: Fbrmann Helge Martinsen,
gjv., sekr. Age Pedersen, nyvalg,
kasserer Arne -Hansen jr., ,nyvalg.
Styremedlemmer: _Hå~on ,K,arl

sen, gjenv. ~a~:r~alf~7.ia,lter:

fortoner det seg som om sjakk
spillerne er i ferd med å okku
pere hele foreningen. Vel er
man lut lei av okkupasjonen for
lenge siden, og vi er nå kommet
så langt at det er blitt faste spil
ledager i foreningen, hver ons
dag og sØndag. Vi skal altså ik
ke forstyrre noen med sjakkprat
eller beslaglegge bordene på
foreningsdagene tirsdag og fre
dag. Dette er en grei ordning
for begge parter. Klubben har
før vært svært handicapped av
at det ikke har vært mulig å fått
avviklet fastsatte kamper ett~r

programmet.
Etter behandlingen aven del

~indre saker ble årsmøtet hevet.

Bykampen
Stavanger-Bergen

ble avviklet i Døveforeningen
]prdag 19. febr. Da Seim ikke
stilte, var Stavangerne store fa
voritter, og dette slo da også til.

Ved første bord hadde E. Ohna
et jevnt oppgjør med E. Marce
liussen. Personlig holdt jeg på
Ohna, men mitt tips slo feil som
tips pleier å gjøre. Ohna burde
imidlertid ha halt seiren iland,
men han brukte så lang tid til
fl tenke seg om, at han måtte
skynde seg for å klare å komme
l'nder 2 timers grensen for 40
trekk. Marceliussen unnlot tI
føre opp trekkene i denne perio
den og sparte tid på den måten.
Dette holdt på å føre til strid,
men gemyttene kom heldigvis
ikke opp på kokepunktet. Marce
liussen vant altså.

Ved 2. bord var det soleklart
h~em som skull~ vinne. SkjØre
stad var så stor favoritt at ingen
l~vnet motstanderen hans den
minste sjanse. Men' også her
gikk det den veien ;hØna: sparker
med': tippernes' spådommer. San
der rotet først: opp, f0rsvaret på
SkjØrestads hØyreside, og senere
vekslet det med angrep og for-

svar på begge sider helt til det
viste seg at Sanders bønder kun
ne spasere pent gjennom det som
var igjen av Skjørestads hØyre
side.

Ved 3. bord ble saken fort klar.
Anestad stormet på Rasmussens
barikader som en general Mont
gomery, og vår mann hadde ba
re å rekke hendene i været.

Ved siste bord ble det kjem
pet mellom kvinne og mann. Et
ter hva jeg har fått vite, må det
nok ha vært hardt oppgjør. Vår
dame tapte. Kvinner er kvinner
verst. Hun så ikke til den kan
ten hvor dronningen hennes sto,
og så var hun med ett uten noe
kraftig skyts. Hun ga ikke opp,
men hva nytter det å skyte med
korkspistol på en fiende som
bruker kanon.

Resultater:
1) E. Iviarceliussen, S. 1 - E.

Ohna, B. O. 2) T. SkjØrestad, S.
O - T. Sander B. -. 3) K. Ane
stad, S. 1 - K. Rasmussen, B. O.
4) G. Rafoss, S. 1 - M. Hartveit,
B. O.

Stavanger tok altså en ny ak
sje i den oppsatte vandrepokal.
De har nå 2 mot Bergens ene.

Så dro man opp til DØves hyt
te hvor der var stelt til fest. Det
var for anledningen kommet 12
dØve fra Stavanger. Man ble be
vertet med varm mat, og etter
på hadde vi det kos med konkur
ranser, dans og lek.

Dagen etterpå reiste man ned
over tidsnok til å få i s~g mid
dagsmat fØr det sk~ll~ vises
fram film i Døveforeningen. Det
var hele 70 betalende iitskuere,
så interessen! var upåklagelig.
Men så var det' nå heller ikke
dagligdagse filmer som ble fram

vist, det ~var nemlig: dpptak fra

N.M. i Tr0l1clheim m. m. - Og

så ,~årte det' ikke ien!i~' fØ~l 'ti

den kom da Stavangerbåten med

våre konkurrenter og deres sel-

'. C' " .
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De døve og Friidrettsstatistikken.
Tilsvar fra Oslo Døves Sportsklubb

v / nestform. Alf Melgaard.
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planer med hensyn til dØve-id
rettens propaganda.

Oslo, 8. april 1949.

Alf Melgaard.

Det kan opplyses at Knut
Smedsgaard er representasjons
berettiget medlem for Bromma
Idrettslag og kan derfor ikke
representere for vår sportsklubb
i de konkurransene etter Norges
Friidrettsforbunds bestemmel
ser.

Knut Smedsgaard er også med
lem av vår klubb og får tillatel
se til å representere for vår
klubb i bare de særskilte kon
kurransene for de dØve. Men
når det gjelder Friidrettsforbun
dets statistikk som er offentlig··
gjort i «Sportsmanden» og an·
ere aviesr, har Bromma Idretts
lag rett til å ha Smedsgaards
navn og resultat for seg etter
hvilken som helst konkurranse,
også de dØves fonkurranse hvis
resultatene er godkjent av auto
riserte dommere.

Det er en annen sak hvis
Smedsgaard er repreesntasjons
berettiget medlem for vår klubb,
men han bor så langt borte fra
Oslo at han mener det er bedre
a representere for Bromma Id
rettslag da. Ellers er det ikke
tillatt å være representasjonsbe
l"ettigede for mer enn et idretts··
lag.

DØves Sportsklubbs navn stod
av og til i Oslo-avisene når våre
egne representasjonsberettigede
medlemmer har deltatt etter det
bØrende forbundets bestemmel
ser og fått bra plasering for
konkurransene. Av dem kan

Hans Jensen, gjv. og revisor Leif
.Johnsen, gjv.

Age Pedersen, sekr.

nevnes Finn GjØen, Ragnar Woll,
Gunnar Iversen, Reidar Mathisen
og BjØrg Wroldsen. Dessuten var
vårt forballag representert og ble
nevnt i fotballstatistikken.

At, redaktØr Finn Johansen
opplyse i sin artikkel at Smeds
gaards resultater fra de døves
konkurranser er bedre enn man
ge av de som stod på tsatistikk
en og allikevel ikke var nevnt i
denne, svarer jeg at Smedsgaarct
er som bekjent ikke vår klubbs
representant etter det hØrende
idrettsforbunds bestemmelser og
derfor er avskåret å bli nevnt i
f eks. «Sportsmanden»s stati
stikk som DØves Sportsklubbs
representant.

RedaktØren tror riktig at våre
dØve idrettslag står tilsluttet
Korges Idrettsforbund, men han
må undersØke om enkelte med
lemmer er representasjonsberet-·
tiget for våre dØve idrettslag
med hensyn til statistikken. Han
må da forstå de inntrufne be··
stemmeIsene fra det overordne
de forbund, fØr han kritiserer i
sin artikkel at enkelte idretts
ledere ikke oppfylte sin opp
gave.

Jeg synes redaktØren burde
høre nærmere fra våre dØve id
rettsledere fØr han skrev denne
krasse artikkelen. Vi fraber li

keledes hans forhastede og ube

rettigede kritikk om våre dØves

idrettsforhold, for vi - idretts

ledere og aktive idrettsutØvere

- arbeider jo for å oppnå gun

stigere idrettskultur for de dØve.

Vårt idrettsarbeide er virke

lig i god fremgang under energ
isk ledelse som fremdeles har

Det svar herr Melgaard her
kommer med er i grunnen en
bekreftelse på at mine bemerk
ninger angående de døve og id
rettsstatistikken var fullt ut be
rettiget. J eg har hele tiden
vært klar over at en idrettsut
Øver ikke kan representere to
foreninger i en og samme id
rettsgren, og det var derfor ufor
ståelig at ledelsen i våre for
eninger overlot de dØve idretts
menn og kvinner til å represen
tere en hØrende klubb. Tross
Melgaards svar, er jeg fremdeles
av den mening at det her er be
gått en ledertabbe.

J eg er i like hØy grad som
Melgaard besjelet aven sterk
vilje til å stØttt idrettsarbeidet
for døve, og det var også en av
grunnene til at jeg reagerte som
jeg gjorde da jeg fant i «Sports
manden»s tsatistikk for friidrett
1948 at de dØves idrett ikke had
de fått den plass de med rette
hadde krav på!

Når det gjelder Smedsgaard
så kan det til nØd godtas at han
representerer hjemmeklubben.

da han jo bor så langt vekk fro.
Oslo, og han er da i en særstil
ling. Men hvordan kan De,
Melgaard, forklare hvorfor ikke
Margit BØlstad og BjØrg Wrold
sen med tider 31,9 og 12,00 resp.
200 og 100 m. ikke kom med pti.
statistikken? Resultatene er
nådd i Norgesmesterskapet foc
dØve i Trondheim med autoriser
te hØrende dommere!

Såvidt meg bekjent represen

terer ikke disse noen hØrende

klubb (men skulle de allikevel

gjØre det, så er ledertabben så

mye stØrre).
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Fra Venezuela.
En TØnsberg-frue, som for ti

den er på beSØk hos sin datter i
Meksiko, skriver til sine venner:

Meksiko er et _underlig land.
Naturen er vidunderlig. På lav
landet sånsom .f. eks. i byen, "

Maracaibo, hvortil vi kom fØrst,
er det svært varmt, 7. mars var
det 42 o C. i skyggen, og den
samme temperatur var det der,
da vi i begynnelsen av desember
var derriedepå' juleinnkjØp. Det
er lettviindt med sengetøy pa
hotellene - underlaken og hode
pute - ikke engang overlaken,
da selv det er for varmt! Tru
polIo, hvor vi bor, ligger oppe i
Andesfjellene, 800 m. over havet,
så her er .ikke så varmt. Middel~

temperaturen her skal være 25 l)

c-. men jeg tror· det, må være
mere. Det eneste er, at nå er
nettene litt kjØlige, så ved 7-ti
den om· morgenen er det bare
18 o C., men termometret stiger
fort, så det varer ikke lenge før
det når 25~27 .0 C.

Det erjo ganske rart å bo i et
hus hvor. f. eks, stuen og spise
stuen bare har 3 vegger - den
4, siden er helt åpen ..:- bare med
sØyler ut mot et patio, d.v.s. en
åpen firkant, som huset er byg
get rundt. I patioet er det blom
ster og busker. Dere skulle ha
sett Hedda's julestjerner. Da vi
kom i juli var planten ca. 30 cm.
høy -til jul 2,50 a 3 meter! Det
te er ingen amerikansk skrøne!
Med 2 julestjerner som målte
0,68 meter i diam. I patioet har
vi 2 grønne papegøyer - den
ene snakker - hun roper Teresa
(dens navn) hele dagen, eller
roper «Pluggen» på hunden. Hun
dre ganger pr. dag roper den
"hurra» - og dere kan tro det
var pussig, da -vi juleaften sa:
«leve kongen!» så roper Teresa
hurra! Ja, juleaften var en mer
kelig opplevelse. Solen skint~

fra en skyfri himmel - vi had
de 28 o varme. Alle busker står
med tusener og tusener av blom

ster, og i den store hagen her

henger appelsiner, citroner og

grapefrukt samt flere for oss

ukjente fruktsorter. «Juletre»

G.

himmelen.

Kjære Bergensfrue!
Takk for dette utklipp og fo~

de vakre ordene i brevet! - Det
har gledet og oppmuntret meg
meget. Men De som har lang
livserfaring bak Dem - vær
vennlig å gjøre DØve kvinners
front en tjeneste ved å skrive f.
eks. om Deres mening om unge
piker nå til dags - og andre
ting som er aktuelt.

På forhånd takk!

"
I' •

mange meJie det burde innbe-
rettes. En vitenskapsmann· på
sto at tallerkenen ikke kunne
være lysreklame, men et såkalt
himmellegeme, noe som faktisk
skal eksistere og som er mer en
b~se i rommet .enn et prosjektil.
Han. nevnte navn på flere slike,
Jupiter, Venus, v,ega, Stella Po
laris, og ingen, av dem har noe
med Bergenske å gjøre.. (Som
man vet har det Bergenske D/s
selskap gitt sine båter navn et
ter disse planeter.) Vi har også
vendt oss til det meteorologiske
institutt i Bergen, som har greie
på slikt, ,men også der får vi be
kreftet at synet er sers sjelden
her vest.

Institutt~t :er nå igang med å
innØve nytt mannskap som kan
si noe annet. og mer enn den
gamle regel: .ett nytt lavtrykks
område beveger seg østover, det
vert framleis regn og. ku~ing, au-
kande til storm». Jø.

o
pa

Ved siden av disse har vi
Grytnes med sine 1,73, 6,14 i
høyde og lengde, Olaf Viik 46,29
i stav. Birgit Rafoss og Birgithe
Larsen i kule, diskos og lengde,
alle resultater satt ved samme
stevne. Var det ikke ~orha.stet

og uberettiget kritikk De skrev,
Melgaard, men jeg tror ovenstå
ende opplysninger gir stoff til
ettertanke.

De personer som Melgaard
nevner i sin artikkel og som har
nådd bra resultater i orientering
og fotball har intet med saken å
gjøre. Det var F l' i i d l' ett s
statistikken jeg skrev
om.

Herr Melgaard skriver at min
artikkel var krass. ,Hvordan han
kan få den til å bli det er litt
uforståelig. Jeg ,trodde jeg had
de skrevet både hensynsfullt og
saklig. Re cl.

KVINNESPALTEN.

TaIlerkene,n
En eldre dØv Bergensfrue, var

så elskverdig å sende meg nc
denståeriCl~"utklipp aven Ber
gensavis, idet hun skriver:

Jeg tenkte at T. og T.s les2re
og C. Hassel viUe ha moro av å.
lese: Sent igår, kvell inntraff
det et naturfenomen som vakte. . ,- .
stor oppsikt. En lysende taller-
ken viste seg gjennom sky~me"

høyere oppe enn byens orok~te

lysreklamer. Tallerkenen var
i..~ke hel, me~ de~ .var se.lsom å
skue, og ettersom skyene aven
eller annen ukjent årsak drev
mer og mer vekk viste det seg
lysende punkter omkring tall.er
kenen. Punktene var nøyaktig
•1V, samme form som den en ser,
når en f. eks. får et kraftig slag

ansiktet, en upper cut e. 1.
Synet vakte stor undring, og
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hadde vi i hagen, det var en tug3.
som hadde vokset akkurat som
en nydelig julegran hjemme. Så
pyntet min mann treet som han
alltid har gjort, og vi gikk rundt
og sang alle våre gamle julesan
ger. Så hadde vi julebord om
trent som vi har hatt det hjem
me i Norge. Jeg hadde laget
sylte og rull, og litt hadde vi
bakt - men vi var temmelig ut
slitte. For piken gikk sin vei
19. desbr., fordi Hedda sa til hen
ne at neste gang måtte hun ikke
vaske en rØd bomulls flanels
klut sammen med hvitt tøy 
<<for da blir det lyserØdt som det
te er blitt. Det var nok til at
hun gikk! Her går de på ture
ne uten varsel! Ja, hushjelp
spørsmålet her er helt håplØst,
og kan ikke lØses på 2-3 gene
rasjoner. Ingen av pikene kan
lese og skrive, og ingen forstår
klokken - det er det verste. De
kan ikke koke et egg selv om de
er aldri så meget kokke, og selv
(.om de peker på viserne! Og vi
kan ikke si at maten må være
ferdig kl. l - da begynner de
gjerne å lage den kl. 9 om mor
genen, for de forstår ikke hva l
time eller 2 timer er - så det
er temmelig håplØSt. J eg ante
ikke at et folk kunne være så
uopplyst som den jevne befolk
ningen er her. Den piken vi har
nå kom 3. juledag. Hennes ba
gasje var l kjole og 1 bukse 
ligger fullt påkledd i sengen 
står opp uten å vaske seg eller
stelle håret, kom hun på kjØkke
net. Da vi forklarte at vi pleiet
å vaske oss og greie håret, så hun
himmelfallen ut og så viste det
seg at hun ikke eide en kam!
N år vi sender henne i en butikk
gir vi henne pengene i f. eks.
venstre hånd og sier: Det er den
butikken som ligger på den si
den av gaten, hvor du har den
hånd som du har penger il Lett
vindt ,ikke sant? Alle er upåli-
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telige - ja, dette gjelder folket i
det hele - ingen holder ord, og
de er de mest dovne mennesker
jeg har sett. De sitter utenfor
husene (vi ville ikke en gang
kalle det hytter hjemme) og vip-

«Kom og bli med til Holme
strand torsdag. Det skal nem
lig være fin-fin underholdning
på døveskolen", skrev de til
meg.

Jeg reiste dit med det skrang
lete Vestfoldtog - og jeg ble i.k
kE: skuffet da jeg kom og fikk se
tilstelningen av underholdningen
som var arrangert av dØveskole
barn. Der ble oppført et skue
spill: Ole LukØye" både på 5- og
8-forestillingen. Det var nem
lig 2 forestillinger.

I gymnastikksalen var der satt
opp en flott scene. Den ener~:

iske vatmesteren ved døveskolen
hadde spikret og laget et gulv, og
ordnet med forskjellige ting som
skulle til på scenen. Foran sce
nen var der hengt opp en flott
kappe av sekkestrie som skred·
derlærer Bårdsen hadde laget og
sydd, og til forheng hadde de
norske flagg.

FØrst kom 8 døve piker inn på
scenen i sine turndrakter i Vest
fold-farge: lyseblått og hvitt. D8
ga oppvisning i moderne gym
nastikk etter musikk som ble
spilt av dØvelærer Fingardsen.
Det vakte stor oppsikt at de un
ge dØve piker kunne gymnasti
sere nøyaktig etter musikkens
takt. Men de fortalte at de len
ge i forveien hadde Øvd seg i il
telle gymnastiske bevegelser et
ter musikkens toner. Deres in
struktrise er den kjente turn
instruktrise i Vestfold, frk. Eli
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per på en stol (det gjør alle) 
og bestiller ikke noe, helt til de
ikke har mer mais og sorte bøn
Her igjen. Så arbeider han l el·
ler 2 dager - så spiser de s:"\

lenge det varer. - -

Hålman. Hun nærer varme fø
lelser for dØve barn, og er meget
interessert i å undervise dem i
gymnastikk. Hun har æren av
at de dØve piker fra Holme
strand dØveskole kom med i det
store turnstevne som ble holdt
i TØnsberg ifjor vår. Der var
ca. 600 barn fra hele Vestfolri
som deltok i turnoppvisningen
på Gressbanen. Det fulltallige
publikum ante ikke at de døve
pikene var med i oppvisningen,
så nØyaktig fulgte de med i turn
ingen.

I gymnastikksalen på dØvesko
len festaftenen torsdag var det
fullt av barn, ca. 300 plus voks
ne. Så etterpå var der oppført
et skuespill: «Ole Lukøye" , som
var spilt av den lO-årige døve
gutt Odd Langehagen. Han V:1r
barbent-, hadde nattskjorte og
rØd topplue og paraply. Han var
så søt og god der han sto foran
publikum og «sang" utenat og
konsist på sitt pene tegnspråk:

Den lille Ole med paraplyen
han kjenner alle småbarn i byen,
hver liten pike,
hver liten gutt,
han alle jager
i seng til slutt.

Han ble publikums hjerte
knuser.

Så slo han opp paraplyen, og
satte seg som vakt ved sykesen
gen, hvor den lille syke gutt lå
og sov.

Den syke gutten ble spilt av
Thorstein Elserbekk, og han ble



servert middag,
De som Ønsker
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c!mhyggelig stelt om av mor2n,
som en god mor pleier å gjøre.
Moren ble spilt av HjØrdis Hen
riksen. Kokkepiken: Jenny GodØ
kom inn til den syke gutten med
Et stort fat med deilige kaker 
men den syke gutten kunne ik
ke spise dem som rimelig var.
Så kom feieren Trygve Kjas
inn. Han hadde feierdrakt med
flosshatt og feierkost. Han spil··
te så naturlig. Etter ham tråd
te konstabelen Jan Refsdahl inn.
Han hadde uniform på seg. Beg·
ge to skulle inn til den syke gut
ten for å se om han var snill. Så
gikk de alle ut. For nå skulle
den gutten ha ro. Mens han sav
kom 2 alfer inn: IngebjØrg Kleiv
rud og Jorun Tordhal, og danset
alfedans. - De hadde lette ny
delige alfedrakter med «vinger»
på ryggen som glitret av «sØlv».
De var så yndige, og så lett som
de danset blandt «blomster» 
og bak blomstene gjemte to ha
rer seg, og var tilskuere til dan
sen. De to harer var Knut Slem
nestad og Einar Walbekken. De
hadde «haredrakt» på seg med
lange Ører - og kort hale. Og
de hoppet på harevis. Til slutt
kom en sirkusponny og «sirkus
direktØren». Kroppen på pon
Hyen var sydd av hr. Bårdsen.
"SirkusdirektØren» var' en hØ
rende mann og medlem av et
sangkor i Holmestrand. Ponny
en gjorde sirkuskunster - og di
rektØren brukte lang svøpe. Det
,:ar meget vellykket spilt. Det
var fru skolebestyrer Brekke
som instruerte dette skuespill -
og hun har æren av at de døve
barn som var med i skuespillet
spilte knirkefritt og naturlig.

D2 hØstet veldig applaus av
publikum på begge forestillin
ger. På siste forestilling var det
kun få voksne, ca. 200.

Etterpå var det bevertning bå
de på spisesalen og lesesalen,
som for anledningen var vak-
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kert pyntet med blomster. Skår
ne selskapssmØrrebrØd og kaker
i massevis - og kaffe ble ser
vert ved små bord på begge sa
ler. Så var. det utlodning på
mange nyttige gjenstande. Hvor
mange penger som kom i kas
sen ved anledningen har jeg en··
da ikke fått rede på; men lærer
Karlsen; som var kasserer den
dagen, var meget fornØyd med
resultatet. - Inntekten skulle
gå til dØveskolens fane.

Jeg måtte bryte opp tidligere
for å nå siste tog som skulle gå
til Tønsberg - men de andre
fortsatte å hygge seg utover i
de små timer, inntil Ole LukØye
jaget dem til sengs.

Kanskje lille Odd gjorde det?
Før jeg reiste hjem sa de:

Skriv, skriv til T. og T. om den
ne underholdning, hvilket jeg
nå gjør. Håper de er fornØyd 
og så vil jeg med det samme tak
ke for meg. -

Takk, alle sammen! G.

Søndag den 19. juni 1949
skal vi ha dØvestevne på inter
natet Hald pr. Mandal. Antage
lig blir det gudstjeneste i Man
(,als kirke. En av dØvepresten2
vil da komme.

Det vil bli
kaffe og aftens.

En dyktig, døv dame
får plass i en liten villa som
husholderske. Helst landsdame.
Oppgi alder og lØnnsforlangende.

Skriv til Rolf Steen, LysØY
sund pr. Trondheim.

Victor Magnussen
Herre- og Guttekonfeksjon

Bardagården - Fredrikstad

relef. 2791
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å være med kan henvende seg
til sekretær H. B i l' ken e :3,

Dronningensgt. 75, Kristiansand
S., hvor nærmere opplysninger
fås. Kan meldes innen den 7.
juni. Hjertelig velkommen!
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Sportsdresser, blayers, benklær,

nikkers, vårfrakker

FOLLESTAD & CO. AlS
Storgaten 28 - OSLO

A. J. JOHANSEN
Levanger

Møbel-, Sports- og Sadelmaker
forretning

Spisestuer - Sovestuer 
Lenestoler - Seler og Deler

FRANK MOHN
Bergen

Fabrikk for:

STALRØRSINNREDNINGER
"

LØiTEN ALMENNING

anbefaler høvlet som uhøvlet trelast

LØiTEN

AlS SÆVAREID
KARTON & PAPIRFABRIK

Telegramadr.: Sævareid
Telefon 13435-14219

Bergen

SCHREUDER & JENSEN

EKSPORT OG IMPORT

BERGEN

ØSTBANERNES

FORBRUKSFORENING

KOLONIAL - SKOTØY

Tlf. 4240

KONGSVINGER
-- -



106 TEGN OG TALE Nr. 5

9Je'tgen

Te efonsentral 18 135
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