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MANGLER VI FOLK?
Vi har hørt så mange ihistorier om døve som er

overlesset med tillitsverv innen foreninger, klubber,

forbund, eller i Komiteer. Dette er nokså alminnelig

hlant døve. Ved valg, støter en stadig på vanskelig

heter. De foreslåtte ramser gjerne opp sine tillits

verv på fmigrene, ofte strekker ikke hendenes 10

fingre til, og det hele ender .gjerne med at den ene

etter den 'andre av de foreslåtte blir strøket på

grunn av for mange tillitsverv fra før. Og en får

stadig inntry;kk av at det er en katastrofal mangel

på habile folk.

Denne histoden er så gammel rut det er grodd

mose på den for lenge siden. Hvor bUr det av ung

dommen? - Hvor blir det av etteIlføLgerne? - Er

foreningsvirksomheten :blant de døve i ferd med å

mkne på grunn av mangel på habile folk i styrene?

Da oss heller stille et annet spørsmål. - Hva er

betinge'l~senefor at en sæal ·kunne komme i betra:kt

ning ved valg? Må en først ha utrettet nDe stort?

Må en ha anbefalingsskrivelse ? - S l i 'k ser

detut!

Dersom .noen stiller meg spørsmålet om det er

mangel på dyktige døve folk, passende til å sitte i de

forskjellige styrer innen døveorganisasjonen, vil jeg

ikke være i tvil om hva jeg skal svare. Svaret blir

kort og godt: Nei! -

Jeg vil nevne et eksempel, som kans'kje Ikan

komme til å bety meget ved de nå forestående valg:

En 'klubb avholdt for omtrent et år siden sitt van·

lige årsmøte, også kom en da til valget. Her oppsto

det vanlige problem. To styremedlemmer gikk ut av

styret, og to nye skulle velges men hvem?

Etter lang diskusjon, var den ene klar. Hansku'1le

ha vist spesielt gode evner på skolen, så han lot

til å være i orden. ,- Men den andre? - Tja, det

fikk ikke være så nøye med ham. Ettersom det ~kke

lot til å være noen flere passende, fikk en nøye seg

med en «undermåler». Og en sådan Ible valgt. Valget

var overstått! - «Undermåleren», vi kan kalle ham

Jan, sto blussende rød og strålte fordi han var fun

net verdig til å bli med i styret.

Snart ett år er ,gått siden dengang. - I begyn

nelsen :ble Jan nesten oversett på styremøtene, men

etter hvert kom han ordentlig med. På siste styre

møte var Jan fraværende. De øvrige styremedlem

mer ventet, men han kom ikke. Da sier formannen:

Hvor hlir det av ham? Jeg synes nesten ikke vi kan

ha styremøte når han ikke er tilstede. Det er jo

fruktisk han som har vært den dr.ivende 'kraft i

klubben siden årsmøtet!

Tilfellet er sikkert noe nær enestående, men det

behøver det ikke være. Det er ikke mangel på dyk

Uge folk blant de døve, men de unge blir hindret i

å slippe til, o,g mter hvert går deres evner og an

legg tapt. De kommer inn i en bakevje og slipper

alt for sent, eller aldri, ut av denne. Og de som sit.

ter i styrene, de som foreslår kandidater, de har·

skylden for at det er «mangel» på folk. De forlan

ger jo faktisk 'at de unge skal kvalifisere seg på

egen hånd, at de 'SKal skaffe seganbefali.ngsskrivel.

ser, før de aHernådigst Slkal kunne komme i betrakt

ning. - Mangelen på folk, er ikike større enn vi selv

gjør den! Red.
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····Lud~ig Midtbø
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Ludvig Midtbø, Eikefjord i Sunnfjord} som
fylte 60 år 17. juli i år} er godt kjent blant
døve} og det har derfor vært et rimelig ønske
å få hans vita her i bladet. Og nå har det
lykkes oss å få en del opplysninger om hans
allsidige .-r:irksomhet} ja} en del er det} men
det kU.nne sikkert skrives en hel bok om Lud
vig Midtbø, (Nedenstående er skrivet aven

~ hørende). . J
Ludvig Midtbø er født i Norddalsfjord i Bru, der

hans far var gårdbruker. Da Ludvig var 11 år g8im

mel, fikk han hjern:ebetendelse og mistet hørselen.

Litt etter ikom haiIl til døvesikolen i Trondheim. Der

viste det seg at gutten hadde riktig godeevner,og

haiIl varen meget flink elev. Etter avsluttet s1role

gang, reiste han tilbaJke i Norddalsfjord, der han

begynte med forskjeUtg s1'ags arbeid ved siden av

selvstudium.

I 1925 flyttet han tiL Eikefjord og ;10 seg ned der.

Nå sto h~'ll: svært godt ruSitJet til 'livet. For han hadde

skaffet seg praktiske kunnskaper, både som snek

ker, skomaker og håJtbygger. Og Midtbø var misun

nelsesverd~g fringernem, :så arbeid manglet han aldri.

H8Ill: fill~k leiet passelig mm til skoma:kerverksted,

og drev i flere år hovedsakelig med dette yrke.

Midtbø hadde ,imidlertid aUtid !hatt en levende in.

teresse for båter og Ibåtbyg,ging. En rtidetter la han

derfor 'SkomakerYI"ket på' hylla for en stund, og

bygde seg sin første motorbåt, på 22 fot. - I 1931

bygde han «Blåfjell 1» på 30 fot; og i 1940 «Blå

fjel'l il» på 50 fot. Fylkesbåtane i Sqgn og Fjordane

har nå i mange år leiet den sistnevnte båten som. ,
går i rutefart i Sunnfjord.

I 1950 bygde Midtbø seg et stort, moderne og vak

kert hus like ved Eikefjord sentrum. I kjelleretasjen
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har han store rom til skomakeNe:rksted, og dess

uten bHga'rasje. For Midtbø harog,såbil. -

Ludvig Midtbø hadde ingen midler da han kom

til Eikefjord. Og det er noe av et eventyr hvo-rliedes

han har tatt seg fram. En må få stor respekt både

for hans energi og hans dYktrghet. Ham gjør virke

lig skain på mange av oss hørende.

PerSOiIllig er Midtbø et~get hy~gelig, sympatisk

og godt menneske, og han er avboldt og høyt aktet

av folket i Eikefjord.

I 1949 giftet Midt.bøs~gmed· Olea Odden fra Tes

s'and i Gudbrandsdalen. Hun er en meget dyktig,

fin og klok kvi'nne. Disse to har et sjeldent v8ikkert,

harmonisk og godt hjem, hvor enal1tid møter venn-

lighet og 'gjestfrihet. L.

For en som ikk'e kjenner Ludvig Midtbø, kan

ovenstående berelJning om hans Joevnetsløp hittil, om

den enn er meget kortfattet, lyde som overdreven

ros. Men 'overdrivelseer det ikke. Og forholdene i

Sunnfjord er heller ikke ,sådanne at det er lettere å

slå seg fram der enn andre steder, heller tvert imot.

Som et eksempel kan n'evnes at Ludvig Midtbø's

bror, som for øvrig er hørende, ikke fant at det va~

utviklingsmuUgheter i Sunnfjord. Han var selv en

energisk og dyktig mann, men fant forholdene i

Sunnfjord håpløse. Han. dro til Amerika. - Ludvig

Midtbø, som var døv, og ikke kunne regne med å få

, annen skolegang enn den han hadde fått på døve

skolm, han famt utviklingsmuligheter og utvikl~t

seg til å hlilitt .av en eventyrskikkelse. Det blir

sagt at uten Ludvig Midtbø ville ikke den stedlige

'kommune i dag ha stått på langt nær så sterk som

den gjør. Det forteNeI' vel også litt om «tryllekunst.

neren» Ludvig Midtbø.
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«Nordiske Kvinners Samarbeide»
Det er noe som heter «Nordiske Kvinners Sam

arbeide». Det er ikke en forening, men' kvinner fra
Danmark, Finnland, Norge og Sverige som kommer
sammen for å lære hverandre å kjenne, ha noen
hyggelioge dager sammen, hvorved en bidrar til å
fremelske freden. Ett slikt møte var i SOImner be
stemt til å avholdes på Krogerup Højskole ved
Humlebæk, meHom Køben~havn og Helsingør. Det
pleier være ca. 25 deltakere fra hvert l:md. I år var
det 20 fra Danmark, 29 fm Finnland, 30 fra Norge
og 22 fra Sverige.

Sammen med en del a.ndre norske damer, reiste
moin :søster og jeg 10. august over Horten-Moss til
GøteboI1g, hvor vi :kom kl. 16. - En av de norske
damene var reist en dag før, og hun møtte oss på
Gøteborg st. Hun anviste oss plass på hotell, da vi
i1cl{e skulle reise videre før to dager senere. Vi syn.
tes byen var pen; :brede gater og forholdsvis lave
hus, sIrk at det likesom ble godt pusterom, og ikke
slik som det pleier være i de større byer.

Om kvelden var alle de norske innbudt til Lise
berg, ett stort forlystelsessted i likhet med Tivoli
i København. Det var meget vakkert der, utallige
blomster-arrangementer, hundrevis - ja, kanskje
tusenvis - kulørte elektriske lamper i trærne og
plasert så de dannet likesom gater, springvann, fon
tener, ett stort dansegolv, som hele tiden ble flittig
benyttet, og ett fornøyelig teater, hvor flere artister
viste :sine kuns'ter. Da det var slutt, gikk vi på en
av LisebeI1~smange restauranter, hvor vi fikk kaffe
og vafler. Ja, de vafltene var noe for seg selv, det
var nærmest luft blandet med sukker. Men de
smakte, og det var deilig å få varm kaffe, for det
var nokså kjølig, og vi var vel en smule trette også
etter å ha reist så langt.

Neste dag, var 'Vi tidlig oppe, for det gjaldt å få
sett mest mulig av byen, men det gikk ikke så fo.rt.
Det var så alt for mange butikkvinduer med fristen
de varer, og vi gikk fm vindu til: vindu. Enkelte vin
duer bu,gnet av appelsiner, ;bananer, fikener, dadler
og slikt som vi ikike får her i landet, men vindruene
var dyre, så de hadde vi ikke råd Ul å kjøpe mer
enn lfz kg. av. Vi hadde 'lite penger, så det var ikke
meget av alt det fristende vi kunne kjøpe.

Om etterm~ddagen gikk vi til billettkontoret for
«Padda». GøteboI1g er jo gjennomskåret av kanaler,
og det er meget morsomt å reise en tur med Padda.
Dette er flatbunnete båter, uten tak, og de har ca.
80 sitteplasser. - Vi satt deilig tilbakelenet, mens

båten gikk gjennom de mange kanaler og ut i sjøen
rundt det store Gøtaverken. Her så vi bl. a. -kjempe
hvalkokeriet «Thorshøvdi» og mange andre meget
store skip. Det var nokså høy sjø denne dagen, og
vi fikk derfor utlånt oljefrakker så vi ikke skull'e
bli våte av sjøspruten. Det fulgte en mann med
båten, som fortalte hva vi så. Det var også et fransk
selskap med båten, og mannen sna'kket derfor fransk
og norsk. Turen varte en time. Vi var blitt fotogra
fert ved avreisen, og da vi kom ,tilbaJke var bildene
ferdige, og vi kunne få kjøpt dem.

Mor,genen etter, reiste vi til Dan.mark. Reisen
gjennom Skåne bød på ett interessant landskap, for
de som ikke hadde sett noe liknende før. Landet var
helt flatt og toget gikk like ved sjøkanten. Der var
fullt opp av iSIllå hytter, altså badesteder, men ingen
ordentlige hus eller hoteller. - Ved Helsingborg
tollsted, måtte våre pas,s stemples. Tollen gikk greit.
Det ble bare kastet ett fort blikk på innholdet i kuf
fertene våre. Ferjen over til Helsingør i Danmark
brukte ca. % time, og der slapp vi like lett gjell
IlIom tollen, og så tok vi toget til Humlebæk, hvor
Krogerup Hojskoles vertinne tok imot oss. - Hum
lebæk er ett ,ganske stort 'sted med flere store byg
ninger og forretninger, men det vi syntes var
vakrest der, var alle de små hvitlta:lkete hus med
store hager og halmtak De så ,så skinnende rene og
velstelte ut.

På skolen ble vi innkvartert med 2-3 på hvert
rom, og allerede samme kveld bLe det første fore
drag holdt. Det var høyskolefor&tander Novrup som
talte om internasjonalt samarbeid. Da var alle del
takerne kommet.

Dagen etter, hadde komiteen ordnet det slik at vi
skulle få en tur til København. Vi bIe delt i grup
per på 10 stykker, fordi vi da ville få reise for halv
pris på jernbanen. Dette var en 'spesiell turist.ord
ning. - Det første sted vi besøkte i København, var
Zoologisk hage (dyrehagen). I den dyrehagen kunne
vi gått i flere dager, for det var så mange dyr og
fugler. Der var el:efanter, sjiraffer, apekatter, sjø
løver, iSlbjørner, ja, alle sIags dyr fra alle verdens
hjørner og hav, 'Og likeledes fugler. Dessverre hadde
vi bare tid til å være der en time.

Fra Zoologisk hage gi'kk turen til rådhuset, som
er meget :stort. Vi fikk be&e hele rådhuset. Til slutt
var vi oppe i ,tårnet. Det var 300 trappetrinn dit opp,
og vi gikk i ring oppover og oppover. Men vel oppe,

hadde vol 'en praktfull utsikt over København.
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Så hadde vi resten av dagen til fri disposisjon, -og

vi benyttet tiden til å gå i gater og de store maga

siner, men særlige innkjøp ble det ikke anledning til

med vår beskjedne tildeHng av da;nsk valuta.
Neste d8Jg holdt vi oss på Krogerup, men da;gen

deretter dro vi til København igjen. Vi ville jo se
mest mulig av mill~Qnbyen, og da måtte vi henge i.

Det var billigsalg i forretningene, og hvilke forret

ninger! Det var forretninger så store at de nesten
fylte hele kvartaler, og en kunne få kjøpt alt mulig

omtrent. Og ble en trett eller sulten, kunne en hvile

seg eUa- spise hva en ørrsket i forretningens egen
restaur,ant. - Kvelden tilbrakte vi «hjemme», hvor

det var foredrag og hygge.

Dagen 'etter, dro vi på busstur nesten 8jæHand
rundt. 1Starten foreg~kk kl. 9,15, og vi var tilbake

igjen kl. 18. Turen gikk forbi mange vakre steder,
men overalt var det nesten Like flatt. Vi var innom

flere kirker, slott, bl. a. så vi kongeparets sommer
slott og prins Knuds slott, var i Roakilde Domkirke

o. m. a. I en liten f'orretning i Roskilde fikk vi kjøpt

ost og ,pølse for norske penger, da forretningens
innehaver gjerne ville reise en tur til Nor:ge. EUers

var det umulrLg å få veks-let norske penger i Sverige
ell-er Danmark, vi måtte klare oss med det vi hadde

fått :på passene våre, og det var ikke meg-et, nem·
lig 120 svenske og 120 danske kroner, og det var
ikke meget vi da f~kk å· kjøpe for når vi skulle
beta1e hotellopphold og mat.

Ved disse sammenkomster, pleier de to siste kvel
dene være viet spesiell underholdning, i d-et vertskap
og gjester underiholder hver sin kveld. - Og denne

aften oppførte det danske vertskap ett historisk
skuespill ute i den store panken. Alle drakter hadde
de fått utlånt av Det Kongelige Teater i København.

Dagen etter, dro de fleste norske damer til Hel.
s-mgør. Det er også en stor by, men med trange
gater. Bussturen fra Humlebæk til Helsingør var i

m~dlertid en opplevel'se. Vi hadd-e aldri sett så
mange vakre hus og med slikt vell av blomste'r i
ha;gene. Dette strøk kalles da også «Nordens Ri
VTiera;». - En ettermiddag spaserte vi også nedover

dette vaJkre strøk til Humle;gården. Dette er dr.
Nolfi's eiendom. Hun tar her i mot pasienter som
prøv-er å bli kvitt sine plager ved å spise rå:kost.

- Om kVIelden var det 'oss ,gjest'ers tur til å opptre.
- Ett 'lite sangkor av grønnlendere i sine vakre
nasjona~drakter sang og dans,et for oss. Damene

var iført skinnbukser, og hadde hvite tykke gensere
og over skuldrene store krager 'Som var brodert
utelukkende med perler. Grønnlenderne var mø:rke
brune i huden. - Svenskenes opptreden besto i en

fortelling om en 8idelsdame, frk. Edkka Bremer,
s'om akkurat samme dag ville ha fylt 150 år dersom
hun hadde levd. - Finnene Ieste 'en fortelling og
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sang på finsk, og så fmk vi 8iftenskaffen. Etter den

var det den norske tropps tur til å underholde. 

Først oppførtes en flaggbo~g. En dame fra Bergen

leste første Vers av «Ja, vi e:l'sker», og så -kom en

dame i bunad inn med det norske flagg, og stilte

seg bak damen som leste. Damen leste så etter tur
de andre nordiske lands n8isjonalsanger, og ,etter

hver sang kom det inn en <dame i bunad med ved.

~Olnmend-e lands flagg, :sHk at det til slutt var dan

net en liten flaggiborg. Derpå dannet de norske del
taJkere sangkor o.g Sallig noen san,ger, hvorpå de
oppførte et par små sk'etsjer: 1. Det var på ett

legekontor. Legen (en dam,e fra Larvik) 'var i hvit

k~teL Inn kom en gammel 'kone med tøl1kle på hodet

og en :kurv på armen. Telefonen ringte, Qg legen tok

den og noterte noe, mens konen 'ble stående midt på
golvet. Så spurte legen hva som feilte konen, og ba
henne kle av :seg med en gang. - Konen tok av seg
striliketørkle, bluse, skjørt, enda ,en bluse og ett

skjørt, og slik fortsatte hun. Men så så hun oppgitt
på -legen og stoppet, men legen sa hun måtte ta av
seg alle klærne. Og konen fortsatte. Den ene blusen

ogsikjø-rtet etter det andre ble tatt av, så det ble

en veldig haug .på golvet. Til slutt sto hun i bare
buks-en. Og så skulle da legen :finne ut hva som feilte
henne, og så viste det seg at hun bare kom for å
spørre om legen ville kjøpe egg. - Det var stor

jubel da konen med stort besvær fikk samlet sam·

men kleshaugen. sin og forsvant.
Derpå ble det sunget noen san;ger igjen, og så ble

neste sketsj oppført: En stor,' morsk kone satt ved

ett -bord 'D.g leste en avis. Hun hadde 'hatt på h~det,

ferdig til å gå ut. På golv'et lå hennes mann, liten
og tuslet, og skuret golvet. Han så uhyre redd ut,

der han forsiktig kikket opp på henne som uavbrott
brukte munn -på ham, klaget over hvor dårl!ig han
gjorde rent og ramset opp hva han skulle gjøre mens

hun var i byen. - Da kona var gått, kom en venn a v
mannen innom og ,spurte om han ennå var så dum.

at han gjorde kvinnfolkarbeid. Derpå sa han at det
en .gang for alle burde være slutt. - Du skal slå i
bordet, sa han, og si at det skal være s'lutt med
slaveriet. - Ja da, mannen var enig, og han kjek

ket seg og v.ar s:vært tit kar å se til. Han øvde seg
i å slå i bordet, og sa 'Om og om igjen: Det skal
være slutt - det skal være slutt! Så går vennen,

og kona kommer tilbake. Det 'samme gnålet s:om
tidligere, begynner !igjen. - iDa reiser mannen seg

skjelvende, våger seg bort til bordet, ser på sin kone,
slår forsiktig hånden i bordet og stammer: Nå skal
- nå skal - nå er det slutt - - - - på grønn.
såpa. - Det var meget morsomt å se dette stykket
og den vesle mannens gode spill. Det vakte i ihvert
fall stor jubel.

Dagen etter tok vi fatt på hJemreisen.
Olivia Olsen



Min første reis
til sjøs

Passet var i orden, og likedan de andre papirene.

Nå var det bare å mønstre på. -

Båten var på ca. 14 tusen tonn og tilhørte W.
Wilhelmsens rederi. Litt aven koloss var den, syn

tes jeg, da j~g fikk øye på den fra drosjen da vi
kjørte ut på bryg.gen. Vi måtte ta robåt ut til den,
der den lå for anker. Spenningen steg for hvert
minutt mens vi nærmet oss leideren. - Vi kom da
bort til d~n til slutt, og med et flott sleng lå sjø

mannss'e'kken vel plasert på skulderen. Jeg steg om·
bord med min far og bror baikeUer. Ingen var å,
se på dekket, men ett øyeblikk etter kom en kar
som je.g spurte ebter kapteinen. - Han svarte at
han ikke visste noe, og det viste seg at det var en
toller jeg hadde spurt. I mellomtiden stakk far opp
og spuI'teetter «Gnisten», og fikksn·akket med ham.
En stund etter kom .stuerten, og han trodde visst
jeg var den nye messe.gutten. Men jeg fikk forklart
ham at jeg skuUe mønstre p.å som byssegutt, og
dermed stakk han avsted etter kokken. Jeg var
spent på hvordan kokken var. Til min forbauselse
var det bare en liten, spinkel tufs på 24 år. Han
mønstret forresten av med det samme vi kom til
Oslo. - 2.-kokken var bedre. Han var på høyde
med meg, og på 'samme alder. - Jeg fikk anvist køy
i ·s'amme lugar som messegutten, som også var ber
genser. «Ber:genser» - vil vel leser-ne si, så jeg får

vel d'orteHe at det ellers var bare østlendinger om
bor-d, unntatt stuerten, som ",ar danske. - Greie
karer var de alle. Stuerten varen 'koselig fyr, og

«Trianon» var ikke nettopp noen robdt.

Forfatteren, Karl-Gunnar BjØrnsen, sammen med sin
yngre bror, ved avreisen fra Bergen.

det var moro når han snakket på sitt bløte morsmål.
- Forstår du mai? - kunne han ofte si, når det
så ut til at jeg ikke forsto ham. - Og så var det
lugar-gutten. Han var litt aven røver, med tørkle
på hodet. Stakkar, han klaget mte over den vonde
ryggen sin, men det var ikke rart. Han måtte jo
vas.ke og stelle i lugarene til offiserene hver evige

I ,9 ".l

dag. i ' " •

Båten skune gå samme dagen til Stavanger. Jeg
fikk ordre 'om å komme opp til stuerten kl. 6 og
hente køyklær, men lugar.gutten stakk avsted etter
dem for meg. De var nok ikke slik som de jeg var
vant til å ha !hjemme, men varme var de i hvert fall.
Jeg fikk vite hvor jeg skulle legge klærne mine
også, og j'eg begynte å pakke opp. Far, som for
lengst var gått, kom ombord igjen med litt som jeg
hadde glemt, og avisen. Han prat-et litt med Iugar
gutten, og en stund etter var det å si farvel, da
bå-ten Skulle gå.

Jeg fiikk vite at jeg skulle opp kl. 7 dagen etter,
men jeg fikJk ikke sove mye den første natten. Jeg
våknet litt tidHg, ,på grunn av rullingen, og da c ~t

ikke nyttet å få sove mer, sro jeg 'Opp og stakk ut.
I det samme ulte fløyta. Vi stevnet innover mot
Stavanger. Noen av stedene kjente jeg igjen. Vi fikk
vite at vi ikke skulle inn på havnen enda, men først
til HiHevåg, hvor vi skulle være en stund og losse.
Jeg gikk da inn i byssao,g hjalp litt til, fyret opp,

hentet litt av hvert nede i «provianten» 'osv. Senere
ut på dagen, hentet jeg poteter, vasket dem og
satte dem over. Da de var kokt, tømte vi ut vannet
og derpå potetene opp på benken, og så hegynte vi
å skrelle dem. J:eg 'syntes det var ,gøy, men 2.-kokken
mente j'eg vil'le bli lei av det. - Gansike rikti,g -
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4-5 d8Jger etter, begynte jeg å like poootskrellin
gen mindre .godt, men enkelte ganger kunne det
være moro også.

Middagen skulle være fra kl. 1 til 2. Frokost o.g
aftens spiste vi i messa, men middagen måtte vi ta
i byssa. Jeg hadde ikke lyst på middag, så jeg lot
de andre spise alene. Da alle var ferdig, gikk jeg i
gang med oppvasken. Men tro endelig ikke jeg gikk
i gang med å v,aske oppetter mannskapet og offi
serene - nei, det var messe-guttens og messepikens
jobb. Jeg hadde 'bare å vaske det som maten var
laget i, kjeler og annet sådant. Etterpå var det å
spyle dørken, og så var det frivakt til kl. 3. ~l. 3
gikk vi i ,gang igjen, og kl. '6 var kveldsmaten fer
dig, til vanlig tid. Halv 7 var jeg ferdig, og fikk da
fri. Da tenkte jeg å stikke opp i døveforeningen,
men hvor var veien? - skjebnen ville imidlertid
~kke at jeg skulle bli stående ubesluttsom. I det
samme kom nemli.gen drosje, og i den satt stuer.
ten. Han 'Vinket meg :borttil og lot meg bli med ett
sted hvor han slkuHe levere noe. Mens han var ute,
spurte jeg 'sjåføren etter veien til Døves hus. Jeg la
merke til at stuerten sa noe til sjåiøren like etter,
og sjåføren kjørte derpå i samme retning som Døves
hus lå. Jeg la også merke til at taksameteret viste
ganske meget. Vi kjørte like opp til Døves hus, men
da jeg ville betale min del, feide stuerten meg av
med en håndbevegelse. Jeg fikk takket ham, og der
med kjørte 'han videre. - Ja, dette var en grei
stuert, tenkt-e jeg.

I Døveforeningen traff jeg flere døve som jeg ~kke

hadde sett på flere år, så jeg hadde det riktig hyg,ge.
lig. Og alle de pene SKolepikene der fikk meg til å
like meg ;godt. Ja, det som imponerte meg mest i

Stavanger, var alle de pene pikene. Det er nok ikke
så lite sannhet i det en franskmann en gang sa om
at annen hv'er pike i Stavanger har ansikt som en
filmstjerne.

Neste morgen ble jeg vekket kvart på 6 og skulle
fyre opp i byssa. Jeg stakk ned i maskinrommet
etter noen fiUer og olje for at oppfyringen skulle
gå lettere. Der nede lå vaktmannen og sov. Stak
kars mann! - Jeg vekket ham ibaI'llllhjertig og ba
o~ det jeg skulle ha, og han sjanglet i halvsøvne
bort og fant sakene. Jeg hadde senere mye moro
med denne søvnige vaktmannen.

Onsdag dro vi inn til Stavanger havn, men båten
~k derfra igjen allerede samme aften. Denne gang
skul'le vi til Moss, 'og vi regnet med å være der kl.

12, men på grunn av høy sjø ble vi forsinket. Messe
gutten tålte tkke sjøen så godt. Han var helt fer
dig. Gang på gang mått'e han ut på dekket og spy.
Han var helt grø.nn i ansiktet. I bys'sa danset kasse
rollene samba bortover henkene og vasken tettet
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,seg, slik at vi ikke kunne få vasket noe før .sent
på kvelid.

Fra Moss dro vi til Oslo, hvor båten ble over-halt
ved Alkers Mek. Verksted. En del av mannskapet
mønstret av, bl. a. kokken og 1..styrmannen. oDen

nye kokken var mye bedTeenn den gamIe. Han for
kortet arbeidstiden min og forandret en del slik at
arbeidet ble betydelig lettere. Vi fikk også montert
en elektrisk 'Potetskreller, så det etterpå bare var
å skru på en bryter for å rå skrellet potetene.

J eg var i Oslo Døveforening et par ganger mens
båten lå i Oslo, men snart var vi i sjøen igjen. Vi
lå i Drammen 3 dager, og så satte vi ,kurs for Gøte
borg. Utenfor Svelvik ;~k vi imidlertid på grunn,
og det tok ,en hel dag før båten klarte å komme
løs ~gjen.

Vi kom til Gøteborg, og tollerne kom ombord. De
fant visst ingen ting. Vi stakk i lanid for å s'e på det
yrende livet der om K.veldene, og i byen møtte det
oss ett ganske uvanlig syn. Bananer, rosiner, appel
siner og aHe sydens herlige frukter. Pengene for
svant fort. Vi 8tappet i oss alt vi orket, så magene
våre til slutt liknet små hallonger. Mye moro hadde
vi også.

Vi var i Gøteborg i ca. 14 dager, og gikk så til
Hamburg i Tyskland. Jeg fikk i,kke sett meget av
byen. Kaiene var imidlertid svært ramponert, og
ruiner var det nok av på alle kanter. De tyske losse
karene var heller ikke noe flott syn, så jeg °var glad
for at oppholdet bare varte en kort stund.

Vi dro derfra til Antwerpen i Belgia, hvor vi ble

værende en stund. Der var heller ikke så fint. Det
var så mye elendighet å se der, at jeg holdt meg
ombord ne.sten hele tiden. -

Så gikik reisen til Dakar i Fransk Vest.Afrika.
Der oppholdt vi oss ibare i to timer for bunkring.
Nå begynte jeg å føle varmen. Vi !hadde hittil hatt
rolig sjø, og da vi etter å ha forlatt Dakar passerte
Ekvator, var sjøen blikk stiMe. Her og der så vi
flyvefisker som skjøt opp av vannet og seilte over
vannflaten. Jeg ,så flere 'hundre 'På en gang. Det var
ett syn jeg sent glemmer. Størst moro vakte «linje
dåpen». Ett kraftig, langt ul-fra skipsfløyten, varslet
at vi passerte Ekvator, «Linjen», og så kom kong
Neptun, havets hersker, ombord og hilste på kap
teinen'. Kongen hadtle med seg 12 drabanter som
skulle hente de som S'kulle døpes. :Først måtte skip
perfruen og passasjerene til pers. Og da de var blitt
døpt under hyl og spetakkel og fotografering, kom
turen til meg. Jeg ble grepet både i armer og bein
og båret hort til en stol foran kong Neptun, også
kom «doktoren» (stuerten) med noe som minnet

I
meg om en fotbaHpumpe, og den fylte han med
brennevin, kamfer og annet surt. Alt gette ble



Forfatteren i «badet» etter dåpen.

sprøytet inn i munnen min. Det skulle hjelpe .så godt
mot sjøsyke. Derpå ble jeg flyttet bort til barberen.
Han malte meg først i ansiktet med rødmaling og
deretter klinte han ansiktet mitt fullt med grønn.
såpe, Ihvoretter han tok noe som skulle forestiNe
barberkniv og barberle meg. Det svidde, men jeg
fikk ikke gjort noe fur å hindre .seremonien. Under
Ikraftige hyl ble jeg så slengt opp i badekaret, med
klærne på. bet var bare så vidt jeg ikke druknet. Så
måtte jeg hilse på kong Neptun og få utlevert dåps·
attesten. -

En dag nærmet vi oss Cape Town på sydspissen
av Afrika. Der fikk vi se litt av hvert. Plutselig så
vi noe "som beveget seg i en bue over vannflaten.
2.-kokken mente det var flyvefisk, men det viste seg
snart å være sjøløver. Ett sjeldent syn.

Da vi kom ett stykke inn i Det Indiske Hav, be.
gynte moroen. Båten tok til å rulle 'sterkt. Land·
,gangen, som var tatt opp på luka for oppussing, ble
surret ekstra forsvarlig, men ikke forsvarlig nok.
Etter ratsjøen hadde slått over båten ·ett par gan.
ger, kom en kraftig bølge som slo over pipa, o'g
vannet flommet inn i korridorer og lugarer. Trossen
som. landgangen var surret med, røk, og landgan.
,gen ble slengt over på den andre siden. I byssa, hvor
je,g var, hersket stor forvirring. Vi holdt akkurat
på med bæking og steking. Skåler og fat seilte fram
og ti'Lbake, og havnet til slutt i en pen haug nede
i vaskekummen. Kjelene hadde det mest moro. De
hoppet og danset bortetter den varme byssa og
skvettet vann så ovnen freste. 2.·'kokken hadde sin
fulle hyre med å holde seg fast med den ene hånden
mens han holdt fast på steikepannen med den andre.
Jeg ;sto bare og flirte, mens jeg passet på at tin
gene på benken ikke hoppet opp av vaskekummen
igjen. l ..kokken var i «provianten» og skulle pynte
'kakene, og detgimk heldi;gvis bra.

TH Melbourne i.Syd-Australia kom vi i strålende
vær, og Kiet var en by je,g likte. Palmene vugget i den
milde vinden, solen skinte og ·sjøen var blåere enn

jeg før hadde sett den. Trafikken der var ikke så
stor som ventet, men det var meget å se der. I par
kene lå folk og koste seg med medbrakt mat og
barna lekte omkring dem.

Samme ætten gikk jeg på kino. Og det angret jeg
ikke etterpå. En kinoforestilling der, er. ikke det
samme som her hjemme. Jeg ble rent overveldet.
Først var det orgelmusikk. Jeg satt i en dyp lene
stol og beundret lokalet. Det var skulpturer og
flotte farger rundt aUe veggene. Så gikk teppet opp,
og det kom glidende fram ett orkester som spilte
en stund. Så gled det bort igjen, 'Og filmen begynte.
Først så vi en kortfilm med nyheter, og derpå en
spennende wild-west-film. Så var det 6 minutters
pause mens orkestret spilte igjen. Pene piker i uni.
form gilkk rundt og solgte forfriskninger, iskrem og
sjokol'ade, og jeg koste meg med litt av hvert. Så
var det film igjen. Det hele kostet 4-5 ;kroner i
norske penger. - Etter den dagen, gikk jeg ofte
på kino. - Ellers fordrev j'e,g tiden med å ta turer
rundt omkring.

Det var omtrent -lik~dan i Sydney, lenger øst.
Denne byen var nok HU større, og det var flere
pælmer her som Svaiet i den hete .vinden. Parker var
det n'Ok av, og folk 'lå også her i parkene og koste
seg med niste eller is, noen hadde med seg kjære
sten, og det var ikke noe ualminnelig at de ga hver·
andre kyss offentlig. Det var bare rart å tenke på
at jeg sto midt i en av verdens flotteste og mest
moderne byer, mens det bare ILoen mit herifra inn i
landet bodde svarte Austral-negrer som levde på
samme måte som for hundrevis av år siden, holdt
månefester osv. Og store deler av landet er jo sand
ørkneI'. Mange steder er landet i en rent elendig for
fatntng, men dette ;skulle en ikke tro når en først
så MeLbourne eller Sydney. --..:. vi kom forresten litt
lenger opp i Nord-Australia også, og der var det
nesten som en ser det .på wi'ld-west-filmer med. cow
boys og slikt. Men det varet par hnoer og moderne
forretninger også. Det var ikke noe særlig billig å
få kjøpt der, men suk'ker var f. eks. billig nok. En

Kong Neptun på besøk.
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kunne få ca. 35 kg. for 21 kr., selvsagt uten kort.
I Cairns, det nordligste sted i Australia vi var på,

hadde jeg en flott opplevelse. Jeg fikk være med
«Oilfen», L-styrmannen, elektrikeren og salongpiken
på fisketur. Vi tok en av livbåtene som det var
motor på. Vi dro utover til en øy. Den Iiknet akkurat
slike sydhavsøyer de Heste vel har sett på film. Det
var som den vokste opp av sjøen ettersom vi kom
nærmere den. Ingen fjell eller knauser hadde den,
bare palmer og allslags sydlandsk vegetasjon, bl. a.
lianer. Rundt øya var det en kritthvit sandstrand
som :skinte og blinket i den sterke solen. Det var
bygget en liten restaurant inne mellom palmene,
hvor vi fikk lesket oss med litt limonade. Etterpå
vasset vi rundt på stranden og samlet skjell og litt
aN hvert. Så gikk vi rundt hele øya, klatret opp i
noen palmer og hentet halvmodne kokosnøtter. Og
dermed dro vi utover med båten igjen. Vi fant et
sted hvor vi tenkte det måtte være- fisk å få, og
ganske rikUg. Straks etter at Cifen hadde kastet ut
snøret, ,kom den første fhl'kensprellende ombord.
Den Iglinset i alle regnbuens fal1ger. Jeg fikk jobben
å ta den av kroken, men det var vanskelig nok.
Første 'gangen jeg prøvde, stakk jeg meg kraftig.
F1Sken var nemlig fuH av pigger, meget skarpe, så
jeg måtte være forsiktig. -

Etter at vi hadde fått noen flere slike skjønn
h~ter i bøtten, kom r~gnet - ikke slik som bellgen.
serneer vant til det. Det var noe meget kraftigere
regn vi fikk smake. Det både høljet og pøste ned
samtidig. Lyn etter lyn skar rifter i himmelen, og
tordenen braket like ved oss. Det tok ogSiå til å
mørkne ganske :f1ort. Klokken var 10 om kvelden. Vi
gjorde klar og kjørte båten innover Dor full fart
mens regnet stadig ,pøste ned log Iynene lekte sisten

rundt oss.

Vi tok det hele med godt humør. Været skremte
oss ikke. Mens vi satt der og hadde det tilsyne
latende riktig morsomt, rente båten på 'en sand
banke. Vi var kommet inn på grunt vann. Vi var
riktig 'ergerlige nå. Nå måtte vi ty til årene og stake
oss framover. Slik holdt vi på -ro timer. Av og til
kunne vi bruke 'motoren, og vi kjørte da fram og
tilbake for å finne den beste veien mellom sand
banlkene. Men ,så stoppet motoren. Det var kommet
noe inn i rørene. Cifen var rasende da han måtte
,gå i ,gang med å fikse den. Så måtte vi lete etter
skrujernet, som var kommet bort. Etter en stunds
intens leting, fant vi det liggende under motoren,
hvor oljen fløt. EndeUg ble motoren brukbar i.gjen,
og vi kom unna sandbanken. Skitne og fæle og søkk.
våte kom vi om sider fram til båten, hvor vi ble
heist opp, fikk oss et herlig ibard og et kraftig mål
tid. - Dagen etter drev vi som vanH,g;
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JO R D!
Jord, i hvis fc/vn der ,hates og der myrdes,
slekt etter slekt,
blodige jord med all din syndebyrdes
voksende vekt!
Hvor kan så lett din himmelvei du følge
rundt om den sol sr,;m skuer dine sår.
og så lysgrønt bølge
vår etter vår?

Jo, ti den samme som har bundet jorden,
lovenes bånd,
som ga sitt folk i ørkenfjellets torden
loven i hånd,
han lar sin sol hvert fattig strå forgylle,
han er den Gud som hører støvets bønn,
som i tidens fylde
ga oss sin sønn.

Derfor, om all vår lykke skulle falme,
brått stå for fall,
alltid fra jord en' evig t.akkesalme
løfte seg skal.
Derfor, hvor veldig mørkets ånder virke,
aldri vår bønn skal myrdes i ett sukk,
aldri Herrens kirke
rokkes er fnugg.

Lær oss da, jord, på åndens ørnevinge,
trofast som du -
oss om vårt høye himmellys å svinge
trøstig i hu,
hente fra Ham alt lys som vi begjære,
hente fra Ham livsvarmen i vårt bryst,

~ grønnes, Gud til ær.e,
gylnes til høst.

Chr. Richardt

~::::=========:====~

Vi dro tilbake til 8ydney for å gjøre alt klart til
å dra fra Australia. Proviant-rommene ble proppet
fulle, likeledes fryseskapene. Vi skulle ut på en lang
tur - til Boston i Nordøst-Amerika.

(Forts.)



lHl0Sl1 OG IFOI~IKJØILIEILSE
Vi er allerede kommet langt ut på høsten, den

beste av alle 4 ·årstidene. Ja, naturligvis foretrekker
alle leserne høsten framfor de andre årstidene,
a:kkurat som jeg. Høsten er årets innspurt, vinteren
er pausen etter at målsnoren er passert. Og like
som i et konkurranse-løp, er det ikke starten som
interesserer. Heller ikke er det så spennende midt
under løpet, men når innspurten foregår når kon
kurramren klimaks.

Høsten er aUså innspurtens tid, daskaJl det som
er :sådd om våren og har vokst om sommeren
høstes inn. Det gjelder å snyte vinteren, slik at
vind 'Og snø må lete forgjeves etter noe å beslag-

. legge. Løvet hopper ned fra trærne, så trærne blir
stående nakne og fryse, og mennesken'e tar på seg
lue og hatt 'Og bretter opp frakkekraven for ikke å
se for meget av de nakne trærne. Småguttene tje
ner lommepenger til tyggegummi ved å løpe etter
hatter som vinden prøver å stjele. Damene har van
skeligheter med å holde både hatt og skjørt på
plass, og går derfor gjerne over til lange bukser,
sli'k at det ofte blir vanskelig å se forskjell på damer
og 'herrer, mens småjentene ~kke kan forstå hvor.
for ikke vinden kan få blåse som den vil. Bonden
tørker svetten verre enn noensinne, selv 'om solen
er blitt nokså 'kjølig og etter hvert trekker seg mer
og mer tilbake. Barna bærer løv fram og tilbake og
lager seg senger av de mangefargete bladene, hvor
de tar seg en ihøneblund etter vel utført arbeid.
Grasplenene, hvor «all tråkker forbudt», blir leke.
plas's for ugagnskråkene. Oppsynsfolkene har mer
enn nok å gjøre med løvet, og ungene får dermed
fritt spillerom.

I familielivet er det stor ståhei. Foreldre og snør·
rete unger slåss om lommetørklærne. iDe smarteste
går rundt med 4--5 lommetørklær i de struttende
lommene sine, og lommetørklærne, så uskyldige de
enn ser ut, er blitt viktigere enn både kommune.
valget og krigen i Korea. Forretningene behøver
ikke å reklamere med lommetørklær, alt blir solgt
i en fei, forretningsfolkene selger gjerne sine egne
lommetørklær også, selvsagt av menneskekjærlige
grunner. Og så kommer turen til de lyserøde papir
lommetørklærne, som representerer den v~ktigste

oppfinnelse som ble gjort under siste verdenskrig.
Og menneskene, som er blitt :så grusomme og hen
syn'sløse siden 1940, bruker papirlommetørklær og
brenner opp forkjølelsesbakterier i millionvis, uten
å få straff for det. Men de må betale mulkt. De må
betale for papirlommetørklærne.

Forkjølelsen er ,en sykdom som legervitenskrupen

står hjelpeløs overfor. Alle friske mennesker pleier
å være forkjølet 3-4 ganger i året. Men som regel
går det nokså fort over. Mange kjøper hostesaft,
hosterni'kstur og hva det nå heter alt sammen. Og de
Iblir ,gjerne friske igjen etter 3-4 dager. Noen få
mennesker lar være å kjøpe medisiner, og merkelig
nok blir også disse friske igjen etter 3-4 druger.
Men det er finest å kjøpe medisiner. Alle bra men
nesker pleier å ha en del medisinflasker. Dårlige
mennesker kjøper ikke medisin, men de er gjerne
friskest. - Dette skulle egentlig være en hemme
lighet, men jeg har ingen nære slek'L.ingereller
venner Som er leger, så jeg synes ik'ke det er nød.
vendi,g å være hemmelighetsfull. - Bonden betaler
ikke mulkt for å brenne forkjølelsesbakterier, for
han brenner dem ikke. Bonden bruker fingrene og
lar bakteriene få frisk luft. Dersom de ikke tåler
frisk luft, er det ikke bondens skyld.

.Det var en gang en mann som sa tHen annen,
under et plutselig uvær. en høst: De som ~kke blir
forkjølet i dette været, ,kan ikke være riktig friske.
- Mannen var sikkert ikke så dum, men det finnes
virkeli,g mennesker som .i:kke blir forkjølet. Jeg
kjenner ikke noen sUke, så jeg :kan ikke forteHe
hvordan de bærer seg at, men det er sikkert kjek,ke
mennesker. Og de fleste -av dem er antakelig mil
lionærer, for de som ikke blir forkjølet må sikkert
spare mange .penger.

Det er mange flere ting ved h'østen som skaper
stemning og .har en egen sjarm, f. eks. gjensynet
meHom mannen og hans lange underbenklær. Når
konen kommer fra loftet med dis'se naftalin-duftende
'kjære plaggene, kan noen hver få tårer i øynene av
gjensynsglede, og mange menn har sikkert gjen.
nom årene i sådanne øyeblikk følt det som å treffe
en kjær venn som har vært bortreist, på sykehus
eller likn. Og minnene strømmer inn på mannen.
Disse underbenklær har fulgt ham så mange gan.
ger - de har fulgt ham over alt - mannen og
underbenklærne har vært uatskillelige. Og mannen
sitter og nyter gjensynet, og han merker slett ikke
at 'konen holder en Ilang preken om at han må ta
dem på seg fordi han ellers vil få enten ,gikt, reu·
matisme eller lumbago osv. osv. Hun har selvfølge
lig misforstått det hele. ·Men det er ikke å vente
at hun :skal forstå hvor sterkt det ik'an virke på en
inann at han skal gjenforenes med sine kjære lange
undevbenklær.

Ja, høsten er en deilig årstid. Men ikke aLle er
like begeistret for den. - Skomakerne liker ikke
høsten. Da bruker nemlig de fleste melllI1esker gum-
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mistøvler, kalosjer og sådant, og skosålene blir
spart. Dette er si!kke.rt også grunnen til at prisene
på sålingerer gått så sterkt opp. Det har jo reg~

net så meget i siste sommevhalvdel og i høst, så vi
må ikke klage over prisene for såIing. Skomakerne
skal jo ibet~le skatten de også, akkurat som andre.
Og de får i'kke mindre :skatt på gruDiIl av regnvær.

Vi er altså enig om at høsten er den beste årstid.
Frukt, grønnsaker, bær og får-i-kål hjelper til med
å gjøre livet lysere og behageligere. Og dessuten er
det bare ett år til neste høst. Butt

Utakk er verdens lønn!

I årene etter krigen har det som kjent vært liv
lig .turisttrafikk over ,grensen, til det gjestfrie Sve.
rige. Dessverre har i'kke alle nordmenn oppført seg
sli:k som de burde hos !fremmede folk. Det har ergret
norske konsuler og de svenske verter, som ble nødt
til å hjelpe mange barnslig tankeløse nordmenn
med kontante midler fur at ide kunne bli i stand til
å reise tilbake tN Norge.

Enkelte norske døve, som har vært i Sverige, har
vel heller ik,ke oppført seg som engler? -.Etter hva
det er m.eddelt meg, Iftkk en av de mest kjente døve
svensker, som bor utenfor ,stockholm, i fj10r SO!Ill.

mer en ·anmodning pr. brev 0!Ill pengehjelp. Ved:kom.
mende oppga å være norsk døvelærer. Hans navn
var F. Lian. I følge brevet kunne han ikke få vekslet
sine norske penger i bankene i Stockh'OJ.m, og 'han
trengte derfor hårdt til 'Svenske kontanter, da han
skulle innleg;~SI for operasjon på byens sykehus.

Tross denne henvendelse s'yntes svært betenkelig,
ruppeUerte den til svenskens hjertelag, og nordman
nen fikJk lånet, etter at han hadde lovet å tilibaJke
betale .pengene straks ett-er.

Dessverre ble det bar-e ,m-ed 'løftet. Svens:ken hø:rte
ikke noe fra nordmannen. Så ble nordmannen etter
lyst, men det kom snart beskjed om at døvel'ærer F.
Lian var ukjent ved norske døveskoler. - Den
uærlige låntaker, som formodentlig er døv, synes
ikke å ha fHosofert over !følgene av sin handling
og våre svensk-e v;enners' inntrykk av nordmenns
karrukter etter dette. - Vil han ikke vise sin takk
nemlighet for nødhjelpen og betale de lånte hundrer
svenske kroner, kan han neppe ha god s8itnvitUghet
resten av sin levetid, dersom han da ikke er ett
:m:enn-eske -av forbrytertypen - sin mors smertens
barn. - Forhåpentlig :flår bedr.a;geren lese denne
artikkel og betaler iånet tilibaJke, s1i:k at vi kan bli
befridd for den skam han har påd'øl't oss no:vdmenn.

Norsk gjest med skamfølelse.
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Tur for gamle
Landsforbundet hadde stillet et beløp til disposi

sjon for Oslo døveforening for at den skulle skad'lfe
sine gamle medlemmer en oppmuntring, og forenin
gen ihadde i den anl-ednin:g innbudt dergamle til en"
tur med buss ti.1 ,sundvollen og Norderhov kirke.
Turen fant sted søndag 30. 'sept. likke alle de gamle
hadde kunnet ta imot innbydelsen. Men de som var
forhindret, var stillet i utsi'kt en annen oppmuntring.
Pastor Hammer var aI1iDlodet om å være med og
kom også. Og i formannens, hr. Melgaards, forfall
hadde gullsmed Alf Olsen overtatt ledelsen. Foruten
disse var det 20 andre deltakere, hvorav 2 yngre
reiste på egen bekostning..

Været var disig da selskapet møttes på bussen
utenfor døveforeningens lokaler ikl'. 9. morgen. 
Men det var spådd ,pent vær og alle var op..
timisterselvfølgeHg. Bussen gikk presis, og innen
en time var vi ved SoIlihØlgda, hvor alle som viHe
f~kk seg en kopp varm kaffe til medlbr.akte smør
brød. Og så bar det videre i den vakre naturen, ned
de bratte bakkene med s~klksakksvingene og med
utsyn dypt ned mot Tyrifjordens speilklare vann"
flate og det vakre høstl-and~apetmed åser i bak.
grunnen. Tåken hadde lettet litt og solen tok til å
få overhånd - i all fall foreløpig. Vel kl. 10,30 var
vi framme ved 8undvol1en, hvor vår døve venninne,
Inga Hurum - en slektJl:in..g av vertsfolkene - tok
imot oss 'Sammen med vertinnen selv, og bød alle
hjertelig velkommen.

Frokosten var jo allerede spist på Sollihøgda, så
nå ibl-e det ,hare åse seg om. De fleste tok veien opp
over mot Kleivstua forlbi skUtet med kjerringen som
ber om en skilling til mannen sin som skal rette på
den 'lei-e brukken. Men nå har det jo i mange år vært
elektrisk heis der, og selvfølgelig måtte den prøves.
Det var nokså nifst iL se de helt åpne stolene gli
oppove:r mat høyden på stålta'l1'get, hver av dem med'
2 personer i. Og så vidt jeg så, var det bare 3 av
d'amene som tok turen opp og ned i stolheisen. Men
8iV herrene var det flere, med pastor Hammer og
Alf Olsen i spissen. For de fleste ",ar det nok første
gang de provde dette transportmiddel. Morsomt er
det når ·en bare sitter helt rolig, og utsikten over
Tyrifjorden med øyene og det deilige Iandsk8ipet
forøvrig kan rik-tig. beta en. Under farten 'Opp og
ned, var I·uften nokså klar. Men under oppholdet på
topp-en tyknet tåJken sEk til nedenfo:r at det ikike
lønnet seg ågå på Kongens utsikt. Men vi hilste på

mannen deroppe som i likhet med konen sin nede
i ba'kken ber omen ·slant til utJbedring av veien. Og,
merkelig nok, her var det ikke bare mannen på
bildet vå så, men mannen selv, en nå 81.åriggulbbe,
hrun som hadde stått modell til bHdet, somS'l:o ved



Lars A. Havstads Minnefond

5.
5.
5.
1.
5.
2.50
5.
5.
5.-

kr. 5.
« 5.
« 2.
« 5.
« 10.
« 5.
« 3.
« 10.
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Kåre :Smedsgård .
Ra,gnhild og Olaus Solberg. :
Marie Syversen '"
Knut Kongslien .
Lngv. S. Grøv .
J. Rauno '.
Inga Hurum .
Anders Gulsvik .
Ragnar Reidarsen , .
Mathias Holden .

Alf Melgaard .
Eivind H~gst:ad .
Peder Eidern .
Johannes Rekkedal .
A. N. Haukedalen .
Kristian Rød .
Ole Dalen .
Sven Braathen .
Arne Henrichsen .

På liste fra Valdres og Hallingdal døvef. :
Knut Smedsgård kr.

25. sept. På liste fra ØstifoldDøveforening:
Yngvar W. Andresen kr. 10.-
Erling Pettersen « 10.-
Asia Strøm ... . . . . . . . . . . . «10.-
Magnhild Martinsen « 10.-
Reidar Hansen . . . . . . . . . . .. « 5.-
Ruth M. Hansen « 5.-
Hans Bjørkaa « 5.-
Konrad Kristiansen " « 5.-

Kr. 60.
Pastor R. Hammer ... . . . .. « 10.-

På bamkiblYken innestår pr. 25. sept. kr. 1492.50.
Så må jeg få lov å spesifisere bidraget kr. 142.

fra Hamar og Omegns døveforening, som var tatt
med i forrige avregning. Beløpene var følgende:
Johan M. .Dahl, Jan Refsahl, Ragnvald Hangenholen,
,Sven Torgersen, Tåle Torgersen, Håkon RefsaJhl,
Dina Margrethe Lien, Kr'isti8Jfi Gillelbo, Birger
Munch, hver kr, 10, tns. kr. 90.-, samt Anna Mes.
senhagen, Hilda GarMs, Marius Hytjan, Kristen
Andersen, Edv. J3aikikelund, Kl·ara E. Olsen, Fanny
Johansen, Netta Johansen, Gunnar Bjørklund, Ber·

Til Qg med 2. septJbr. var mottatt kr. 1327.- hvor.
over oppgave sto i Tegn og Tale nr. 9, for septem
ber. Senere er kommet inn til meg:

Foreløpig på liste i De døves forening, Oslo:

«Navnet skjemmer ingen» -
men det var ikke av den grunn undertegnede kom i
skade for å ikaHe Vestfold Døveforenings ferieihjem
«Skaug» i nr. 7-8, juli-aug. a:v dette !b}ad Ferie
hjemmet heter «Skogstua», opplyser Vestfold Døve
forening, og undert'egnede ber herved foreningen om
unnskyldning for navneforvekslingen. Os}o Døve
forenings feriehjem heter «Skaug», men Vestfolds
heter altså «,skogstua», og det var på Skogstua ung.
domsleiren for døve fant ,sted. Det er Skogstua som
har fått en s'tor plass i ma;nge unge døves hjerter
etter den vellykte ungdomsleiren der i sommer, og vi
håper det ikke ska:l bli noen navneforveksHng her-
etter. Red.

siden av. Da måtte en jo legge en ,glant i 'bøssa, selv
om skriveren herav, som gikk veien opp og ned for
over 60 år siden, ~ke syntes den så bedre ut nå enn
den gangen. Så bar det nedover i heisen igjen. Det
tok et kvarter hver vei.

Klokken var blitt 13, og midda>gen ble servert i
den gamle uthusbygningen, tidligere fjøs, og med
metertykke murer og dype vinduer, hvor alt nå er
ominnredet. Et 'kraftig bål brente på peisen, og
mange små elektriske lamper i ta:ket kastet et dem
pet lys over bordene som var duket i hesteskoform.
Pastor Hammer leste bordbønnen, 'Og maten ble ser
vert. Det var tomatsuppe samt svinesteik med sur
mål og gulerøtter, og selvfølgelig poteter, og til des
sert: rødvinsgele og krem - 'alt ekstra godt. Etter
taikkelbønnen dro vi på ny til bussen. Og nå kjørte
vi over Tyrifjorden, forbi S'tindøya og langs Steens~

fjorden forbi den historisk kjente Steen gård og til
Norderhov kirke, hvor en elskverdig herre viste om
kring og forklarte - med pa'stor Hammer som tolk.
Det er jo som bekjent Anna CoLbjørnsdatterskirke
og prestegård, med minner både fra vår eldre og
nyere historie. En knapp time var vi der. Men i den
ble det også tid til en liten andaktstund ved pastor
Hammer. Så dro vi tilba>ke igjen til Sundvollen, hvor
ikaffe og kaker ble servert i samme sal som mid
dagen. Denne gang fiikk vi selskap også av vår elsk
verdige sjåfør og hans likeså elskverdIge 'ass;istent.
På alles vegne rettet Henning DaJhl en varm takk
til Landsforbundet som hadde gjort. turen mulig,
samt til aUe som hadde hjulpet til å gjøre den så
vellykket.

En nedg;åendesol, som minnet om midnattsolen,
skinte Lavt over Tyrifjorden da vi dro tilbake. I god
tid, 11tt før kl. 19, stanset bussen :igjen i nærheten
av døveforeningens lokaler, hvor flere av deltakerne
tiLbrakte resten av kvelden. - På aUes vegne sies
også heren hjertelig takk til Landsfo!1bundet og til
De døves forening som sto Ifor arrangementet.

H.D.
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til Dyrseth, hver kr. 5.-~. tils. :kr. 50.-- og Johs.
Bakken kr. 2.-, altså tils. ;kr. 142.-.

Valborg H.a.nsens liste, hvorpå ble avregnet kr.

42,50, må jeg !få spesifisere når jeg på ny har fått

anledning til 'å besøke henne .på Hjemmet for døve.

Oslo, 1. oktober 1951. Henning Dahl.

Bare en fyrstikke --
60 år

65 år

70 år
En ikjent mann innen Døveforeningen i Stavan.

ger, litograf A. E. C a I" Ise n, fyller 27. novemlber

70 år.
Carlsen vil være kjent av mange døve i landet

Olaf Foss, Rusåga i Saltdal, fyller 60 år 4. november.
Hr. Foss er godt kjent som Nord-Norges talsmann

blant dØve gjennom en årrekke, ved representasjon ved
landsmØter. Han sitter også i styret for Norske DØves
Landsforbund.

. 60 år.
Fru Rikka Sam u e Ise n, Berg,en, fyller 60 år 5.

desember.
Fru Samuelsen er en blir og koselig dame, som er

meget .popu1ær blant de døve i Bergen, og hun har

alltid vist stor interesse for arbeidet i foreningen og
spesielt i Syforeningen, hvor Ihun i en ·rekke år har
vært med i sty:~et, de .siste årene som formann, og
det later til at Syforeningen 'hos henne er i de beste

hend'er.
Hun er født Vedvik I sitt ekteskap har hun tre

barn, hørende, som alle ·rett som det er tar en tur

i Døveforenlngen eller på Døvehytta.

Lunde Johansen, Trondheim,

fylte 65 år 12. september, selv om
det er utrolig. Han har gjennom

mange år vært ivrig med i for
eningsarbeidet i Trondheim. For

tiden sitter ·han i Dveforenin
gens styre og gjør der god nytte
for seg.

Fra kollega «Døvebladet» i Danmark, henter vi
følgende, som sikkert alle vil ha utbytte av å lese
med ettertanke.

Vi har alle lest i avisene om den store fabrikk.
'brannen i Viborg, for en tid siden, hvor «Asani»

fabrikkene brente ned i løpet av noen timer. Verdier
for 5-,-7 millioner kroner grkk tapt, og 400 arbei

dere ble arbeidsløse.
Hvordan gikk det for seg?

Jo, to unge piker sto inne i ett av fabrikk.a'Okalene,
hvor der var vatt-lager. - Plutselig fikk den ene av

pikene lyst til å se om vatten kunne brenne. Hun
tendte en fyrstiikke, - det var jo bare for moro
skyld, - og stakk ild på en tott vatt. Ilden 'brente

voldsomt i den brannfartige vatten, og pikene ble

redd for å brenne seg. De 'kastet den brennende
vatten på .golvet, og ,prøvde å kvele ilden ved å
tråkke på den, men den bredte S'eg tvert imot til
mere vatt som lå i nærheten, og i løpet av noen
seikunder spredte iilden seg tH hele vattlageret.

De tankeløse :pikene flyktet skrikende ut av rom
met, men glemte å lukke døren etter seg. Dermed
ble det gjennomtreikk. Ilden fikk luft nok, og bran.

ri,en spredte seg videre til andre lokaler, med eks.

plosiv fart. I 2., 3. og 4. etasje, hvor syersker og
arbeidere holdt til, oppsto lIedsel og panikk, og alle
måtte flykte ut av huset .så fort de kunne, for å
redde Ilivet. - I løpet aven times tid var hele den

store fabrikk, med alle de kostbare maskiner o.g
lager av råvarer og f.erdigvarer, et stort bål, og
ilden ødela alt sammen. - Brannfolkene sto mak

tesløse. Ingen kunne oppholde seg i nærheten av de
brEmIlende bygninger, og det var for lite vann i de

kommunale vannrør.
Alt dette skyldtes altså at et par unge piker «for

moroS'kyld» vilile unde~e om vatt kunne brenne!
- Ett øyeblikks fryktelig tankeløshet og dumhet

ble skyld i.en kjempebrann, milliontap og mange

mennes:kersa!'beidsløshet.
Forferdelig!
Bare en fyrstikke! Det el" utrolig at noe så lite

kan volde ·enså stor ulykke.
Men, slikt hender også i mange andre livs-for

hold. - «Bare en liten fyrstikke!» - eller f. eks.

bare et lite ondt ord, kan gjøre stor skade. -
Pass din munn! P. H.
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som representant ved landsmøter. Det som først og
fremst karakteriserer ham, er hans skarpe tunge
ved diskusjoner. Og trass i hans høye alder, kan
han fremdeles sette g.rå hår i hodet på noen hver
med sine skarpe replikker. Og det er aHtid morsomt
når han siterer en eller annen forfatter.

Carlsen er ikke bare Litograf. Han pusler også
med malerkunsten, og hans malerier pryder mange
døves hjems vegger. I det siste har han hatt et vondt
ben å dra på, men vi håper han snart blir bra igjen
agat han kan feire 70-års dagen i full vigør.

. Vi døve i Stavanger gratulerer og ønsker ~am

ved denne anledning alt godt i tiden framover.
Ka-Sa

70 år
22. okt. fyller den kjente maleren Peder Ska u g

s e t, Eidså, Sunnmøre, 70 år.
Mangt et maleri henger på veggene i døves hjem,

malt av Skaugset. - Han mistet sin kone for 5 år
siden, og bor nå sammen med sin datter. - Ved
siden av maleryrket er PElder også postbud. En kan
enda se Peder bære sønda,gsposten rundt i Eidså.
Peder er g,odt 'likt av alle, og det som særpreger
ham, er hans gode humør.

Vi :gratulerer med dagen! M. L.

Dobbeltbryllup
feires lørdag 17. november i Folkets Hus, Hillevåg pr.
stavanger, av syerske Martha Østebø, Stavanger, og
keramikkarbeider Bjarne Eriksen, Figgjo i HØyland, og
syerske Solveig Østebø og skredder Olav Jacobsen,
begge Stavanger.

Sølvbryllup
Skomakermester Nils Esp e l and og hustru

Jenny, Odda, feiret sølvbryUup 6. september. Fruen
er født i Bergen.

Nils Espeland driver stort skomakerverksted i
Odda, med mange maskiner, og han er i fuH vigør,
til tross for at han nå ,er nokså alderstegen. Hans
hustruer en hjemmets kvinne, og ihennes ordens
sans har alltid satt sitt preg på deres hyggelige

hjem i Odda. De har en nydelig hytte i Seljestad,
Hke 'i nærheten av det flotte Solfonn hotell

Vi sender vår hjerteligste hilsen til sølvbrude
paret, og håper 'lykken. må følge dem videre i fram
tiden.

Sølvbryllup
feires 5. november av skredder Thorstein Han t h o
og frue Siigne, f. Suhr Herstad, Nøtterøy pr. Tøn,s
berg.

Forlovelse
er inngått mellom frk~ Wenche Ham bor g
st r ø m, Oslo, og hr. Einar J a c o· b 8 e n, Oppe.
gård.'

t
Fru Karen Bre it eig, født Rogne; Bergen, av

gikk ved døden 28. september, i en alder av 00 år.
Hun var født i Bergen, og gikk på døveskolen i

Trondheim.
Fru Breiteig kom tidlig med i aI'ooidet i Bergens

Døveforening, og hun var vll:ken og aktivt interes
sert i foreningslivet helt til det siste.- I årenes
løp har hun innehatt flere tillitsverv, blant annet
sto hun som styremedlem: i syforeningen ien år.
rekke, og hun var med i styret for menighetsrådet
helt til sin død.

Fru Breitetg var gift med skredder Ansgar Brei.
tei.g, og i sitt ekteskap fikk hun to sønne~, Bh,ger
og Albert, Som også ,er velkjent blant døve, til tross
for at disse er hørende. Det er llokden lev·ende in.
teresse for døvesæken som er gått i arv til sønnene.

Fru Breiteig var meget lbereist, da hun Sammen
med sm mann ofte var på reise l både inn- og ut.
land, og 'hun hadde samlet seg ·en stor venneskare,
som med sorg vil motta 'budskapet om hennes bort
gang. Tapet vil også bli stort i foreningen i Bergen,
hvor hun var et trofast og avholdt medlem. -.:.. Men
minnet om hennes kjærl~ghet til foreningen og døve
saken, vil leve lenge.

Fred ov·er hennes minne!
Døve i Bergen

*
Olav Rustad

I pa:stor Olav Rustad, som døde 15. septbr.; bare
56 år gammel, har de døve mistet en varmhjertet 'og
trofast Ve'I1ll. Sine beste og virksomste år viet han
til al"beidet ror dem, og han fortsatte å arbeide fo,r
dem også etter aten svekket helbred hadde tvunget
ham til å søke en lettere stilling som prest' for
hørende.

Forts; side 203.

20'1



Staten får ikke Alm skole
Stedet er stengt, skolen at)lys,-,

•
l gave

og gavebrevet trukket tilbake.

Det har vært tale om at
Staten skulle overta drif
ten av Alm skole på Nor
derhov fra høsten av. Ut
dannelsesfondet for Unge
Døve og Tunghørte, som
har skapt denne skolen,
sendte Staten et ,brev hvori
skolen ble tilbudt mot at
det ble tatt hensyn til
visse krav fra Utdannel
sesfondet, vedrørende
driften.

I «Morgenbladet» for ll.
oktober finner vi imidler
tid følgende inserat, under
overskriften:

Alm skole for voksne
elever!

Vi som har sett oss glad 'på ideen om Alm
skole - skolen som skulle føre tunghørt (?)

ungdom videre teoretisk, skolen som s'kulle gi
de unge tro på seg selv og utvikle mulighetene
og evnene i, dem, den som skulle ta fra dem
komplekset de ofte lider under - at de er sam
funnets stebarn - Alm skole står i dag og vak
ler, og hva verre er, den holder på å 'kjøre inn
i et spor som er ideen uverdig.

Vi som har arbeidet for Alm skole, proteste
rer på det kraftigste fordi den gave vi ville
glede Staten med, som vi trodde ville hjelpe på
dens dårlige samvittighet overfor våre unge
døve og tunghørte - holder 'på å bli misbrukt.

Det var ikke meningen at barn skulle få inn
pass på Alm skole - de har sin plass i barne
skolene. - Barn må gjetes og passes og behand
les under formynderskap, ofte også få straff.

De voksne unge tunghørte (?) skal ha fred
på Alm .skole! De får komme dit for 'at den
tiden de er der skal gi dem byggende mulig
heter, gi dem troen på 'Seg selv tilbake, og tillit
til sine medmennesker. Lærerne på Alm skole
har nok å stå i, som skal behandle de ofte van
skelige sinn hos disse unge, og gi dem tro og
livslyst. Det ,krever tid og individuell behand
ling av den enkelte, de er såre og ømfintlige
mange av dem. Nå ska'l de 'ha det godt og slippe
mas av unger, den herjing og den ufred som føl
ger med barn.
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Stridens eple - Alm skole

En tanke av den art som at Alm skole skulle
benyttes som barneskole, var sikkert helt uten
for bidragsyternes horisont. Og vi har det håp
at direktør Marie Pedersen, med kvinnelig intui
sjon, vil ta tømmene i sine hender og styre Alm
skole inn i det riktige spor.

Nå har eksperimentet siste år med skolebarn
på Alm skole vist seg å bli mislykket. La oss så
ta lærdom av dette, og skjeen over i den annen
hånd. La de unge få komme til og ha den skolen
vi har gitt dem i fred. Det var forutsetningen,
og den skal respekteres.

Hanken Parelius Astrup.

Bare to dager etter ovenstående inserat var
inntatt, finner vi i samme avis en nokså sensa
sjonell overskrift over to spalter (se denne
sides overskrift), og følgende:

Fru Inga Braae-Johannessen, formann .i sty
ret for Utdannelsesfondet for Unge Døve og
Tunghørte, fortalte Morgenbladet i går at sty
ret har trukket tilbake gavebrevet hvormed det
med en beau-geste (håndbevegelse, gestus) ville
skjenke Staten Alm skole til odel og eie.

- Forhandlingene med kirke- og undervis
ningsminister Moen, er definitivt brutt, skolen
er lukket, og vi skal nå gå i gang med å pakke
bort alt som tilhører skolen i husene på Alm.
Hva vi skal gjøre med eiendommen, er ennå
ikke bestemt, men vi selger den il~ke. Utdannel-



Johan M. Dahl

Hamar og Omegns Døveforening,

Døves Vel, Hamar,
begynner nytt kurs for døve og tunghørte
15. januar, og kurset varer til 15. desem
ber 1952. Opplæring i praktisk arbeid.
Veving, søm, spinning, matlagning og hus
stell. - 8kriv etter plan!

Adr.: DØVES VEL, HAMAR

H.D.

25 års jttbileum

minne.

Hamar og Omegns Døveforening, som ble stiftet
30. desember 1926, feirer i år 25 års jubileum. For
anledningen vil foreningen arrangere en festlig jubi
leumstiJlstelning i Hamar Håndverkerforening fredag
28. desember kl. 5 (17). - Det vil bli servert varm
aftens, og senere kaffe OIg k8lker. Det vil også bli
filmframvisning. Prisen for deltakelse er rimelig,
kr. 15,- pr. person.

Deltakerne bes melde seg til festkomiteen, ved fru
Sissel Gillebo, «Furuly», Briskebyen, Hamar, innen
10. desember sammen med bestilling på nattelosji.
Hjertelig velkommen til jubileumsfesten!

som er blitt en severdighet i Trondheim ved siden
av sin langt eldre og større 'bror, Nidarosdomen.
Men enda i atskillige år måtte Olav Rustad slite for
å få gjort kirken gjeldfri. Også det ayktes for ham.
Men det slet ,på helhreden. Han klarte ikke de lange
reisene mer og måtte ,søke og fikk en lettere stil.
ling som residerende kapellan ved Lademoens menig
het. Det var i 1933. Og der har han virket siden, men
ikke lenger som den 'kraftige mannen han var før.
Allikevel sviktet aldri hans kjærlighet tH de døve,
og like til det siste ble han ved å virke for dem og
deres kirke. - Pastor Stokke forteller at endog på
dødsleiet arbeidet han med innsamlingen til kirkens
25 års jubileum. Og fra den kirken ønsket han å bli
begravet. Fra den fant også :begravelsen sted ons
dag 19. september. Da t8llte biskop Fjellbu med
pastor Stokke som tolk Men ikke om Olav Rustad.
For han hadde bedt om at hans navn ikke måtte bli
nevnt, og om at det ikke måtte legges blomster på
kisten hans. Det var bare Jesus Kristus som skul1e
nevnes, og den Guds nåde som var fullbrakt i ham.
I den hadde Olav Rustad også funnet sin glede. For
den var han fylt av takk, og i troen på den gikk

han bort.
Men de døve vil takke også ham og ære hans

Olav Rustad
Forts. fra side 20l.

Olav Rustad var født ,på Madagaskar, hvor hans
far var misjonsprest. Som student her hjemme, kom
han i !berøring med pastor Conrad Svendsen, som
på den tid var alene om prestestillingen for de døve
i Norge, og på hans oppfordring utdannet han seg
til å bli hans medhjeIper. Da så Stortinget hadde
bevilget det nødvendige for opprettelsen aven selv
stendig stilling som prest for de døve i Nord-Norge,
ble Olav Rustad fra 1. jan. 1920 utnevnt til denne
stilling. S'om student hadde han vært aktivt og ivrig
med i de unges idrett, og denne interesse bevarte
han også i sin stilling som prest, så de unge døve
idrettsmenn fikk en god hjeIper i ham. Men det ble
arbeidet for å skaffe de døve egen kirke i Trond
heim som, da noen tid var gått, kom til oppta 'det
meste av den tiden han fikk til overs ved siden av
det vanlige arbeidet han hadde å utføre som prest i
det store distr,iktet som omfatter hele landet fra litt
sør for Trondheim og til Kirkenes i nord, og som
fordrer hyppige reiser for å besøke de døve. Snart
hadde han vunnet de døves hjerter ved den varme
interesse og omsorg ihan viste for dem. Flere døve.
foreninger fikk han også stiftet. Men anstrengende
som de lange reisene kunne være ble dog arbeidet
med å reise den ,JUle kirken i Trondheim enda mer
krevende. For det gjalt jo å skaffe en hel del penger
og ta .på seg et stort ansvar, da arbeidet med byg
gingen først var satt i gang. At det var i en tid da
bankinnskuddene ble sperret, gjo,rde det heller ikke
lettere. Men det gikk, og det gikk som vi vet meget
godt, og i 1927 kunne den vakre kirken bli innviet,

sesfondet konsentrerer nå sitt arbeid for unge
døve og tunghørte om et ettervern for dens tid
ligere elever. Vi er i full gang med ettervernet,
og vi gjør hva vi kan for å plasere de unge i
arbeidslivet. Men det er synd på de 16-18 unge
som bare venter 'på å få komme inn på Alm,
uttaler fru Braae-Johannessen.

Vi har tidligere omtalt den uoverensstemmel
se som er oppstått mellom styret og Staten,
med <hensyn til anvendelsen av Alm. Styret har
i sitt gavebrev en klausul om at Alm skal fort
sette å bestå som en høyere utdannelsesanstalt
for unge døve og tunghørte, mens Staten på sin
side vil ha rett til å flytte 'barneklasser over til
Alm og undervise dem parallelt med de unges
undervisning. Dette ble gjennomført som et
eksperiment i fjor, og falt, etter styrets mening,
høyst uheldig ut. Styret står steilt på sitt krav
om at ideeen med Alm ikke må forfuskes, og
dette syn har styret tallrike bidragsytere bak
seg i.
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Vårturnering i Bergen Stavanger-Bergen
Døves sjakklubb i Bergen har avvikI,et de vanlige

vårturneringer også i år, og denne ,gang ble !kam
pene jevnere enn en skulle tro 'Var mulig. 'De fleste
tror vel resul,tatene er ep. spøk fra klubbens side,
men det er de altså ikike.

I turneringen om Roald Seims Minnepokal, delto!k
7 spillere, hvorav den ene måtte trekke seg. Eilif
Ohna var den desi'dert 'beste, og han kom gjennom
turneringen uten tap. Deretter kom Sverre Greb
stad, Ola Svare og Thorbjørn Sander, med lik
poengsum. Hver av dem hadde måttet gi bort 2
poeng. E. Ohl)a fikk dermed sin 2. aksje i vandre
pokalen.

I turneringen om den av klubben oppsatte «Vår
pOlkal», for kl. Il og Ill, deltok 12 spillere, og her
ble det enda jevnere enn i minnepokal-turneringen.
Det ~ilte bare % poeng mellom nr. 1 og nr. 5, noe
som sikkert meget sjelden forekommer. Henrik
Hansen og P'er Sikko oppnådde begge 8% poeng av
11 oppnåelige, og disse måtte' derfor .spille mnkamp
om Vårpokalen. Også i omkampene var det så jevnt
at det måtte spilles hele 6 såda'IlJle før rekkefølgen
var avgjort. Henrik Hansen _vant.

Postsjakk-partiene mellom de to :byers døve.sja!kk.
,klulbber, går sin ,gang, og det er enda umulig å si
hvem som kommer til å vinne. I 1. parti står imid
lertid Stavanger 'Sterkt, og Bergen har ikke så store
muliigheter for å vinne dette parti. For 2. partis ved
kommende, er stillingen jevn.

l. parti

Hvit: Stavanger-Svart: Bergen

23. S e 5 L x e 5
24. d x e 5 S x e 3
25. T x e 3 S og 6
26. Tc4 De7
27. f 4 Ta -_d 8

28. Db3 Td7
29. Te - e 4 De6
30. De 3 S e 7
31. Del S d 5
32. f 5 De7

2. parti

Hvit: Bergen - Svart: Stavanger

Roald Seims Minneturnering:

1) Eilif Ohna 5 p.
2) Sv. Grebstad 3 p.
2) Ola Svare 3 p.
2) Thorbjørn Sander 3 p.
5) Arne Iversen 112 p.
5) Klaus Rasmussen % p.

24. S d - e 3
25. a xb 3
26. T c - b 1
27. h 3
28. T x b 8
29. S x c 4
30. S e 3
31. T dl
32. S f 1
33. S d 2

a x b 3
Lxb3
g 6
Lxc4
Txb8
Tb4

h 5
Td4

K '8 6
Tb4

1Vårturneringen:

«Tegn og '.raJe»
utgis av Norske Døves Landsforbund.

Bladet utkommer hver måned, og årskontingenten
er kr. 5,-, som betales forskuddsvis til kommi
sjonærene eIler direkte til bladets adresse, HoIlen
dergaten 9, Bergen. Postgiro nr. 13691. - MS
kontingent for abonnement til utlan?et kr. 9,-.

Redaktør: Thorbjørn San der.
Forretningsfører: Albert Bre i t eig.

Kommisjonærer:
Eivind Hegstad.
Nils Gjerstad.
Håkon Hj. Otnæs.
Karsten Samuelsen.
Finn Johansen.
Kåre Høgfeldt
Wilbert Marthinsen.
Johan M. Dahl, Moelv.
Osvald Kleppe.
Olaf Foss.
Arne Søraker.

Oslo:
Bergen:
Trondheim:
Stavanger:
Drammen:
Kristiansand S.:
Sarpsborg:
Hamar:
Gjøvik:
Helgeland:
Skogn st.:

"- --=--_..JSekr.

l) Henrik Hansen 81!z p. (e.o. 4 p.)
1) Per Sikko 81!z p. (e.o 2 p.)
3) Odd Birkeland 8 p.
3) Leif Skeie . . . . . . . .. 8 p.
3) Lars Strand 8 p.
6) Skjalg Iversen 6% p.
7) Erling Eriksen 5 p.
8) Anfred Sunnarvik .. 4 p.
8) John Wiesener .... 4 p.

10 Kristen Grepstad . .. 3% p.

Det er altså stor jevnhet i Bergen, og interessen
ser ut ti'! å holde seg. For tiden pågår klubbmester
skapet 1951, inndelt i 3 klasser, men noen desiderte
f.avoritter finnes 'ikke. BeI'!gen har bredde, men om
spillerne 'Også har styrke, det får vi først svar på
ved neste Døvemesterskap.

204



FORBUNDSTlNGET 1951
På forbundstinget i Kmstiansand møtte følgende

representanter: Idrettsforbundet: Formann Alf Ol,

sen, kasserer Leif Johnsen, sekretær Eiv. Hegstad.
Døves Idrettsklubb, Bergen: Thorbjørn Sander,

Helge Kjøllebe!1g.
Døves Sportsklu:bb, Oslo: Hj. Lindgaard, Alf M€!

gård, Hel.ge Marthinsen, Bernt Kjølleberg, Andreas
Ermesjø.

Stavanger Døves Idrettsfor. : Karsten Samuelsen,
Gabriel Rafoss, Tormod Ropeid, Klovning, Arnulf
Pedersen.

Døves Idrettslaog, Trondheim: Hjalmar Otnæs, Pe
der Fuglem, Asbjørn Kjøsnes.

Etter overenskomst ble det holdt forberedende
møte lørdag formiddag 25. august for å få unna
de mest ordinære saker.

Til referent ble valgt Hj. Lindgaard.
Formannen beklaget at han på grunn av mange

gjøremål ikke hadde rukiket å sende ut mangfol.
diggjort år,sberetn~ngog regnskap. Men årsberetnin.
gen viUe Ibli lest opp så tydelig at alle kuime føl.ge
med.

1. SaJkslisten bIe framlagt til godJkjennels'e. Det ble
vedtatt at av de innsendte forslag skulle aUe som
berørte hverandre tas under ett.

2. Årsberetningen ble opplest av formannen. Det
ble herunder diskusjon om forlbundets fordeling av
bidraget til fioreningene. T. Sander, Bergen, mente
at Osloklubben hadde fått for meget, da denne for
ening angitveld,g skulle ha færrest aktive.

Lindgaard henviste til Oslo's mange underavde.
Iinger, fotball, svømming, orientering etc.

Det ble vedtatt at så lenge forbundet har så små
midler til djsposisjon, skal beløpet fordeles likt mel
lom klubbene, men ca. 20 % skal holdes i reserve
for å anvendes som tilskudd til foreninger som even
tuelt måtte trenge ,støtte.

Deretter ble årsberetningen godkjent.
3. RegnskJapet. Ropeid, Stavanger, forespurte hva

posten administrasjon, kr. 1015.-innbefattet. Kas
sereren fremla spesifikasjon som godkjentes.

FO!1mannen fremla den statsautoriserte revisors
,godkjenning av regnskapet.

Ropeid forespurte om posten propaganda, instruik.
sjon, kr. 199.-. Kassereren fremla spesifikasjon.

F1orespørs'el fra Samuelsen, Stavanger, angående
bidraget fra Tegn og Tale. Formannen redegjorde
kort 'herom.

Forespørsel fra Sander, Ber-gen, angående lands
lotteriet som det var vedtatt å igangsette. Forman
nen svarte at det ikke hadde vært mulig å komme
igang med denne sak.

Samuelsen mente at selv om det var vanskelig å
få det gjennomført, burde det i aJl fall være gjort
et forsøk.

Det ble vedtatt å for-ts'ette med kronerullingen
fior å hjelpe på f'orbundets økonomi.

Regnskapet ble så godkjent.
4. Vedtatt å fortsette tin~get søndag ,kl. 9.
De samme som lørdag var tilstede, bortsett fra

---'-'-"~l
{

L
Fra venstre: Leif Johnsen, Alf Olsen

og Hjalmar C. Lindgaard

----
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at Kjell Håland, Bergen, møtte isteden for Helge
Kjølleberg.

Formannen, Alf Olsen, erklærte forbundstinget
for åpnet og anmodet deltakerne om å være så kort
som mulig med sine innlegg, da tiden var kort for
de mange saker på listen.

1. Formannen :!Joresl0 posten: «Endre forbundets
Jover» flyttet til sist på sakslisten av hensyn til
valg,ene.

Vedtatt.
Det ble videre vedtatt å slå sammen forbunds

styrets sak nr. 4 med Bergens innsendte forslag
nr. 1, da begge dreiet seg om det samme, nemlig det
uheldige arrangement av skimesterskapet i Oslo
1950.

Vædere vedtatt å slå sammen post nr. 5 fra Bergen
og post nr. 1 fra Oslo.

Vedtatt at pust nr. 7 fm Bergen slås sammen
med styrets post ur. 3.

Vedtatt at post nr. 3 fra Os'1o slås sammen med
post nr. 6 fra Bergen.

(Konferer den utsendte saksliste).
2. Erstatningssaken ang. skimesterskapet 1950.
F10rmannen redegjorde kort for sruken, hvoretter

T. Sander fikk ordet. Han uttalte at erstatningskra
vet 'var blitt godkjent på det ekstraordinære for
bundstin!g 1950, men forbundet hadde nå :gjort helt
om og avviste kravet. Stavanger o,g Trondheim
hadde nå overlatt til Bergen å fremme sine krav.

Alf Melgård, Oslo, uttalte at da saken iroke hadde
vært oppført på sakslisten på vedkommende ting,
og Oslos representanter derfor var helt uforberedt,
kunne de ikke ta noe standpunkt til kravet. Han
mente lat det i tilfeUe høyest kunne bli tale om å
betale tilibake startkonti:ngenten i vedkommende
øvelser.

Her ble møtet avbrutt i det lederen av idretts
mesterskapet, Wennesland, ønsket å overrekke en
ekstra pokal til Arnulf Pedersen, der som junior
hadde oppnådd beste resultat av samtlige deltakere
i 400 m løp. Herr Wenneslands generøse tiltak ble
hilst med bifall av møtets deltakere.

Under de fortsatte forhandlænger i erstatnings.
sruken fremsatte Alf Melgård et forslag om å god
kjenne langrennet og hopprennet, da det ved disse
ikke var begått n'oen feil, men annullere utforrenn
og slalåm. Erstatningskravet 'ble .å overlate det nye
forbundsstyre til innhenting av fullstendige opp
lysninger.

Samuelsen fremsatte forslag om at utforrenn og
slalåm skulle annulleres. Vinnerne av langrenn og
hopp skul'le miste mesterskapstitlene, men beholde
premiene.

Rafoss foreslo hele mesterskapet skulle erklæres
annullert.
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Sander støttet Samuelsens forslag, men ville ha
erstatning av forbundet.

Ved avstemningen fikk Samuelsens forslag 31
stemmer mot lD.

Angående erstatning til deltakerne uttalte Erme
sjø og Kjø'llelberg at de mente bare rene slalåm. og
utforkjørere hadde krav på erstatning. Mel,gård ut.
talte a;t etter opplysninger som han hadde fått, var
det ingen regler for slik erstatning org at det høyest
kunne bli tale om å betale tillbake startkontingent.

Det ble vedtatt at det skal undersøkes gjennom
Norges Skiforbund om det er grunnlag for erstat
ning til deltJaikernei de øvelser som ble annullert.

Sander frafalt så kravet om at.Helge Mart!hinsen
'skulle fratas retten til tillitsverv innen skisporten.
Martihinsen på sin side ville være villig til også se
nere å motta valg.

3. Bergens innsendte sak 2: Avlysningen av stev.
net i forbindelse med forbundets, 25. års jubileum
i fjor.

Sander y;ille ha saken nærmere 'belyst på grunn av
en artikkel i ,et dansk døveidrettJsblad, hvor det ble
opplyst at avlysniugen hadde kostet danskene både
tid og økonomis'ke tap.

Formannen forklarte at det forelå så få anmel
dels'er fra danske og svenske deltakere, samt at det
var så mange forfall fra de norske' svømmere, at
han fant det riktigst å avlyse stevnet.

Vedtak: Det må sendeS' en redegjørelse til Dan
mark med fyllestgjørende begrunnel:se for at stev.
net 'ble avlyst, slik at det kan bli klargjort at
skylden for U!hellene ikke påhviler f01'lbundet.

4. Juniorrekordene for døve:
Sander forespurte om det ikke ble ført nøyakUge

l,ister over juniorrekorder. Slike hadde vært umulige
å oppdrive.

Formannen forklarte at protokollen for junior
rekorder nylig var ført it jour. Liste over alle re
,korder ville Wi sendt ut etter mesterskapene.

5. Fremgangsmåten ved godlkjennels'e av rekorder:
Det ble fra Sander reist spørsmål om Bjørg

Wroldsens rekord i lengde uten tilløp var oppnådd
på korreikt måte.

Dette ble klargjort av formannen ved fremleg
. ge~se av rekordskjemaet.

6. Kontrakten mel,lom Norges Døves Idrettsfor.
bund og Norske Døves Landsforbund og ansettetse
av sportsredruktør, samt en eventuell ,gjenopptakelse
av «Døv-Sport» som forbundsor:gan:

Alf Melgård fremsatte et begrunnet forsl1ag om at
,kontrakten med N.D.L. :ble å oppsi og at forbundet
skulle !gi ut «Døv-Sport» som forbundsorgan, da den
nåværende ordning med «Tegn og Tale» ikke ble

Forts. side 209.



Rekordstorm

av Endre Grytnes.
Verdensrekord i stav) norske rekorder

i 10-kamp) tresteg og 110 m hekk.

Verdensrekordholderen i høydesprang
(for dØve), norsk dØveidretts sterkeste
mannlige kort i de siste årene, den dØve
all-round-idrettsmannen fra Øksendal i
Nord-MØre som har gjort bergenser av seg,
Endre Gry t nes, har igjen vært på
Skansemyren' noen ganger og lekt med
verdens- og Norgesrekordene. Ja, Endre
Grytnes er nå rykket fram til å være Norges største
dØve idrettsmann gjennom tidene, den saken kan vi
være enig om. Og Grytnes.er fremdeles langt fra ferdig
med idretten. La oss se på hans siste prestasjoner:

Den første konkurranse han deltok i etter Døve
mesterskapet i Kristiansand, var kretsmesterskapet
for BeI1gen i lO-kamp, 5.-6. septbr. Etter to øvelser
ledet Endre. Han hadde da løpt 100 m .på 12,1 (med
sen start) og hoppet 6,38 m i lengde. Deretter mistet
han ledelsen, etter 10,20 m i kule, 1,70 m i høyde og
58,4 på 400 m 1øp, og etter første dag lå Endre som
nr. 3 sammenlagt, med 2853 poeng, som er mer enn
600 poeng mere enn den norske døverekord i 5.kamp.
Endre er selvsagt god! for bedre resultater; selv om
vi må si hans resultater var flotte, er ingen av dem
personlige rekorder.

Annen dags øvelser: 110 m hekk 18,6, diskos
33,80 m, stav 3,11 m (staven brakk), spyd 41,'56.
Etter disse øvelser, hadde Endre igjen overtatt le
delsen, og spenningen var voldsom foran siste
øvelse, 1500 m løp. Tre mann hadde sjanse til krets
mesterskapet, og dette løp ville altså bli avgjørende.
Endre er jo slett ikke noen langdistanseløper, men
han hang g<>dt med, enda åpningsfarten var alt for
hard. - Og etter løpet viste det seg at Endre hadde
klart det vi ikke hadde tr<>dd mulig - han ble krets
mester. Resultatet ble 5267 poeng. Det var stor be
geistring på tribunene, hvor de døve faktisk var i
flertall. Blant tilskuerne var dessuten Endres for
eldre, som nettopp på den tiden var på Bergens
visitt. Resultatet er sendt ~orbundet til godkjenning
som norsk døverekord.

23. september ble det holdt avmønstringsstevne,
og Emdre var med igjen. Denne gangen vant han 110
m hek,k på det gode resultat 17,7 sek, som er ny
norsk døverekord. Men dette var ]kke nok. Endre
har klaget en del over at spenstigheten ikke er som
før i år, og derfor får han det ikke rikHg til i
høydeSipl'8ing. - Men o p p i luften viI ham, og når

Idretts-sØsknene Endre og Marie Grytnes

bena ikke vil, så synes han visst han får 'hjelpe til
med armene. Og dermed velger han da stavsprang.
Endre hadde før i år fo.r1bedret den norske døve
rekord med 20 cm. Denne dagen begynte han på
3,15 m, men til vår forskrekkelse rev han to ganger.
Tredje gang :kom han over, og vi ·pustet lettet. Der
etter ville Ihan ikke hoppe før på 3,50 m. Stevne
funksjonærene ristet på hodet. Det var jo bare så
vidt Endre Jtlarte å komme over 3,15, og så ville
han hoppe 3,50 ette!1på. Galskap! - - Men da
listen til slutt lå på 3,50 m, sVoingte Endre seg ele
gant over i første hopp. Funksjonærene ,gnidde seg
i øynene og skyndte seg å måle om igjen. Jo, listen
lå på '3,50 m, og Endre Grytnes hadde satt sin annen
verdensrekord for døve. (Senere opp/lyses dessverre
at verdensrekorden antakelig i'kke er slått).

~ ~ .. ---'

Samme ikveld i Døveforeningen, ble det selvfø'lge-
Hg gjort stor stas 'av Endre, og undertegnede.lbe
nyttet anledningen til å spørre ham hvHken øveIse
han har tenkt å sette verdens;rekord i neste år. 
Ja, jeg vet ikke riktig, svarte Endre, kanskje i 110
m hekk. Han syntes verdensrekorden, som lyder på
16,8 og holdes aven franskmann, ikke bør være så

vanskelig å slå. Undertegnede foreslo at han heller
burde velge tresteg, for Endre kan nok klare sven
sken Åstrøms verdensre'kord på 13,64, selv om
dette resultat er riktig sterkt. - Ja, kanskje tre
steg, sV'arte Endre, men han ville ikke love noe.

30. september ble det igjen holdt et stevne på
8kamsemyren, og denne gang tok Endre 1. premien
i tresteg. Han nådde 13,04 m - ny norsk døve
rekord. Han var dog ikke fornøyd. - Jeg trodde det
skulle hoppes 6 omganger, og så ville jeg forsøke
meg på verdensrekorden, sa Endre, men jeg fikk
bare hoppet tre omganger!

Ja, Endre Grytnes har ikke respekt for noen re
korder, og alle vi døve bør glede oss 'Over at han er
nordmann. - 6/10, tresteg 13,31 m. S.
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Inntrykk fra Døvemesterskapet
•
1 Kristiansand

Det var med spent forventning underteg.nede, som
leder for Stavang,er Døves Idrettsforen. friidretts
tropp, entret toget til Kristiansand S. Ved 'avreisen
hadde en stor tropp i.kkeaktive møtt opp på sta.
sjonen for å se oss vel avgårde. Vi reiste sammen
med Bergens utvaIgte, og turen nedover gikk som
en røyk. Og det var ikke noe rart. For i samme kupe
hadde jeg fornøyelsen av å ha et nygift par til
reisefølg'e, nemlig redaktøren for Tegn og Tale og
hans sjannerende frue. (Hm. - Red.s anm.)

Vel ankommet til Kristiansand, ble vi mottatt av
arrangørens folk, som viste oss veien til stevne-kon.
toret, og snart var formalia ordnet, og vi fikk an
vist hoteHplass.

Etter å ha sovet beh!lJgelig, våknet jeg ved at
værelseskameraten min ikastet seg om i :senga så jeg
trodde det var huset som ramlet ned. Heldigvis var
det bare Arnulf Pedersen som myket opp musklene
i senga. \

Etter en !hurtig morgenvask og frokost, bar det
ut i byen for å se på livet. Men jeg vil ikke trette
leserne med å beskrive byen i detaljer. Den var i
midlertid vakkert ,pyntet i anledning 300-års jubi
leet. - I Markensgt. var premiene ved Døvemester
sk!lJP€t utstilt i en pelsforretning, og samlingen var
i sannhet imponerende.

Men det var nå mesterskapet jeg skulle skrive
om. - Stev;net tok til med defilering. «Ja, vi elsker»
ble sunget. Her skjedde noe som bør påtales. Når
nasjonalsangen blir sunget ved slike anledninger,
Skal alle aktive stå i «giv-a;kt». - Det var lite
smLgrende for døveidretten å :se hvordan flere av
de aktive sto denne gangen.

Stevnets første I dag ble avviklet hurtig og greit,
med hensYiIl til tiden. Men en ting burde ikke ha
forekommet, nemlig det at seniors og juniors star
tet blandet i to heat med tid avgjørende. Her skulle
overdommeren vært mere myndig enn tilfelle var.
Dommerne ellers kan vi ikke klandre. Men de som
anmeldte deltakere i seniorklassen, når de vitterlig
var junio,rs, bør 'klamdres mest.

Svømmestevnet i BertesIbukta var utmerket, men
deltakelsen fra de døves side var dårlig. Hvis det
Skal fortsette på denne måten, er det like godt å
sløyfe svømmemesterskapet. Når det starter bare to
herrer ,og en dame, kan det ikikekaHes noe mester
skap. Det virker rart å titulere en som svømmer helt
alene som mester. Men arrangementet ble godt opp-
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De aktive og lederne defilerer ved ,åpningen,

fylt, særlig ved ekteparet Stigersands oppvisninger
i stup, som vakte stor b~geistring.

Lørdagens stevne på idrettsplassen var b~de. og.
For det første trakk det hele alt for langt ut. Dette
kom vei først og fremst av :at de aktive var så
ster,kt engasjert. Dessuten spaserte alt for mange
av publikum inne på banen og forstyrret dommerne.

• Bå slutten følte de a:ktiveseg hensatt til en døve.
forening. Når dommerne skulle ha tak i de aktive,
måtte de ta omveier eller gå i spissrotgang mellom
tilslrnerne for å komme rfram. Praten gikk livlig. Det
var ikke noe rart 'at dommerne hadde mest lyst til
å gi opp. Hadde de aktive og publikum holdt seg
hver for seg der de hørte hjemme, nemlig, dersom
de ikke vet det, de aktive på banen og publikum på
triounen, hadde sikkert stevnet ~litt avviklet hur.
ngere. Denne gang tok det temmelig nøyaktig 3'1/2
time, noe som var vel meget. Men hverken arran
gøren eller dommerne kan klandres for dette. Pub
liJlmm og de aktive må få skylden.

Nå, da vi har fått vekk vandrepokalen til beste
lag, håper jeg de døve spesi,aliserer seg, slik at ikke
bare resultatene blir bedre, men også slik at stev
nene kan bli fortere avvi;klet.

Resultatene i flere øvelser var fin-fine. Særlig
Berg.it Rafoss' høydesprang og Endre Grytnes'
stavsprang. Ellers viste Arnulf Pedersen og Finn
Gjøen fine saker blant herrene, og Marie Grytnes,
Reidun Mathisen og Marie Rambjørg blant damene.
Til neste års mesterskap håper vi imidlertid å få
se bedre ,s!lJker, men da må det spesialtreneS'. For.
bundet ~ør sette opp minimumsresultater for del
takelse i .Nordisk mesters:kap, som skal avholdes i

Oslo neste å:r. -
Festen til slutt, var vellykket, men det var Jo sør

gem,g at mesterrskapsmedaljene ikke var kommet
fram på grunn av jernbanebruddet ved Gulsvik på



Bergensbanen. Det skal dog sies, til de 'aktives ros,
at de tok det med godt humør.

Forbundstinget, søndag, :gi'kk bedre enn jeg hadde
regnet med. Etter sakslisten å dømme, skulle det jo
bli et stOTffiende ting, bl. a. angående Døvemester.
skapet på ski 1950. Det var derfor gledelig å merke
at debattantene viste en imponerende vilje til å
gjøre det beste ut aven prekær situasjon. Og det
lyikkedes over all forventning. Men det er å håpe at
vi slipper liknende saker på forbundsting i fram.
tiden som nevnte sak. Og vi får håpe at den nye
ordning med en representant fra hver klubb i for.
bundsstyret, utenom arbeidsutvalget, vil bringe alle
misforståelser mellom fovbundet og klubbene ut av
verden.

Det var godt gjort av forbundsformann Alf Olsen
å ville fortsette enda en tid framover.

Det mest 'Populære innslag ved tinget, var for.
:bundskassereren Leif Johnsens utnevnelse til æres
medlem av forbundet. Men han iburde fått utnevnel
sen og hederstegnet ved festen kvelden før. Ett 'er
imidlertid sikkert: Ingen fortjente denne oppmerk
somheten bedre enn nettopp Leif Johnsen. Og det
er gledelig at han fortsatt 'skal sitte som kasselIer.

Til slutt vil jeg ,gi min anerkjennelse til KriSltian
sand Døves Idrettsutvalg, som påtok seg dette arran·
gement til tross for at de ikike har noe idrettslag.
Det ble sikikert et svært arbeid for dem, men de
klarte det. Og de erfaringer som ble høstet ved
denne anledning, vil sikkert komme til nytte en
alliIlengang. Kal"Sten Samuelsen

Forbundstinget 1951
Forts. fra side 206.

ansett for å være fordelaktig. Han henviste spesielt
til punkt 7. og 9. i kontrakten som uheldige.

Sander bemerket at siden «Døv.Sport» var blitt
nedlagt, var det blitt meget van1s:keligere å få an·
nonser. Hvis ,bladet ble tatt opp igjen ville det sann·
synligvisskade «Tegn og TaJe» meget.

Etter dette mente Melgård at en fikk se tiden an
inntil videre, det kunne muligens senere bli funnet
en annen og bedre ordning.

Samuelsen kom 'På vegne av N.D.L. med en rede.
gjørelse for «Tegn og Tale»s bidmg til idrettJsfor·
,bundet. Det framgikk av denne at forbundet hadde
fått kr. 600.- mere enn det hadde krav 'På tid.
ligere, .slik at bidraget i den siste tid isteden v:ar
\blitt redusert.

Kjell Håland mente at kontrakten foreløpig burde
stå ved mrukt. Ved senere leilighet, hvor represen.
tanter fra foreningene var 'samlet, kunne en så for.
handle lSeg fram til en bedre ordnin,g.

Dette ble vedtatt.

Hå:Jtand ville ha nærmere opplysninger om stil
lingen som sportsredaktør.

Melrgård mente forbundet skulle utarbeide en in
struks for redaktøren.

Sander ,erklærte seg villig til tå fungere som
sportsredaktør uten godtgjørelise. Hans tilbud ble
mottatt med akklamasjon.

7. Det ble vedtatt at det skulle opprettes en klasse
i slaråm for damer ved skimesterska.pet. Men lagene
måtte sørge for at det kun ble anmeldt kvalifæserte
deH!akere.

8. Etter forslag fra Samuelsen ble det vedtatt at
det for framtiden skul'le deles ut diplom, eventuelt
'1llJgpokal til det vinnende 'stafettlag i D.- M.

9. Vedtatt som lovf'Orandring at formann, sekre.
tær og kasserer blir å velrges fra samme sted. Hver
klu.bb ellers får en representant i forbunds'styret.
Almåll'Ilelige avgjørelser treffes av form'ann, sekre.
tær og kasserer, mens viktigere saker forele:gges
samtli.ge styremedlemmer 'skriftlig.

10. Det Ible vedtatt å hell'tegge mesterskapet i fri
idrett og svømming for 1952 Ul Oslo. Det 'blir å a.v
holde ca. en uke før Nordisk Mesterskap og skal
gjelde som uttakning til dette.

Det ble dJiskutert om mulighetene for avholdelse
lW en trenings- eller ungdomsTeir. Den ble i tilfelle
foreslått hen~a.gt til Hamar.

11. Det ibJe vedtatt å overlate skimesters:kapet
1952 til Døves IdrettskIufbb, Bergen. Det blir å av
holde i slutten av februar.

12. Valg.
Forbundsstyret meddelte ,at det ikke ønsket gjen

valg. Etter sterkt påtrykk, og da ingen annen var
viHlg tit å ta imot valg, var dog Alf Olsen og Leif
Johnsen så elskverdig å ,stille seg til disposisjon. De
ble da gjenvalgt med akklamasjon. Etter anmod.
ning lovet Lindgaard å påta seg stdUingen som se·
kretær, dog bare under forutsetning av at Døves
Sportsklrwbb løste ham fra hans verv som formann
og styremedlem.

Valg på to representanter til Nordisk forbunds·
møte. Disse blir å foreslå av forbundsstyret til
eve.ntuel1 godkjennelse.

Det bIe vedtaJtt at forbundsstyret ubtar en lov
komite, som ,skal ,godkjennes av foreningene.

13. Vandrepokalen ble overlevert til Stavanger
Døves I. F. til odel og eie. PointsrtiHingen var: Stav.
anger 110, Bergen 83, Oslo 22, Trondheim 20.

14. Formannen holdt så en varm taikketale til Leif
Johnsen for hans interesserte og pli'ktoppfyllende
arlbeide som forbundets kasserer gjennom 17 år. 
Under [wsamlingens bi!fall overrakte han ham en
vakker minnemedaIje.

15. Formannen erklærte fovbundstinget 1951 for
hevet. H. C. Lindgaard, sekr.
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Olav Ringdal
SKIPSREDERI

OSLO

Huder - skinn - skotØY - lær

pelsverk - en gros

A.s Hieber& CO.
Vognsmannsgaten 44, Oslo

Telefon 42 68 55

Teleprint 1024

Jens Lange Lyche
Kirkegt 6 b - OSLO

Fabrikk for papirsekker

Fabrikk for plastic-artikler

Kjemikalier og råstoffer

H. A. Andersson &Co.
ARMATURFABRIKK

Normannsgate 47

OSLO

Meteor Magasinkomfyr .
Hurtig kokning!
Lite strøm!

M. A. Ingmark
Storgt. 51 - OSLO

Rognerud &Strøm A.s
Tre og finer

Sentralbord 41 7006

Storgt. 38

William Nagel A.s
Drammensveien 6

OSLO

A.s Norsk Soyamelfabrik
Produsenter av margarinråstoff
og kraftfår

Fabrikk i Larvik.

Hovedkontor i Oslo.

Solberg &Andersen A.s
Grensen 5-7

Telefon 33 3030

OSLO



Fredrikstad

Preser~ing Co. A.s

FREDRIKSTAD

A.s Kjættingfabriken
OSLO og

HELLE pr. KRAGERØ

A.s Toten Cellulosefabrik
NYGARD - GJØVIKBANEN

Skogbruk

Jordbruk

Tresliperier

Sagbruk og høvleri

Cellulosefabrikk

Papirfabrikk

Mathiesen~Eids~oldVærk
BØN

S. D. Cappelen

Ulefos Jernværk
Grunnlagt 1657

Gullaug Takpappfabrikk
Telefon: Drammen 2490
-Telegr.adr.: «NOR» Drammen.
Snøhetta takpapp D
Lunit luktfri Cellulosepapp
7 og 9 kg.

H. Heitmann &Son _
Spedisjon

OSLO

Hugo Hoffsten
HANDELSGARTNER
Blomsterforretning

Torggaten 44, HAMAR
Telefon 1650 - 1086

Carsten Thiis Ltd. A.s

FREDRIKSTAD

Helfred Hanssen
Conradisgt. 7 - TØNSBERG
Etablert 1896
Telef. 1034 og 1480, priv. 1580
Telegramadr.: «HELFRED»

Leverer proviant og rekvisita
til hvalfangstekspedisjoner

;:-)

@~~
~laj

Tønsberg Harpunfabrik A.s
TØNSBERG

H. Skramstad

DRAMMEN



.,.

lh. Aas Eflf. I Simon Engen
Etablert 1889 FOTO album

KULL - KOKS - VED ramm,=:,'

Lager: Rosenborgkaia
artikler

TRONDHEIM Nordre gate - TRONDHEIM

I. O. Utgaard Arne Hansen
MALERMESTER

Gullsmed
Alt i gull og SØlv

Jomfrugt. 13, telefon 21 375 Ravnkloa - Tlf. 22 558

TRONDHEIM TRONDHEIM

Oskar Værnes A.s Rolf I. Halseth A.sJERNVAREFORRETNING

SØndregt. 20 - Tlf. 22151
,

TRONDHEIM Kolonial en gros

A. Jacobsen
) '. MEK. VE R KST E D

Fjordgt. 5 - Tlf. 24 147

TRONDHEIM TRONDHEJIM

H. P. Berntzen A.s Skjetne &CO.
Blikkenslagerforretning Aut. Rørleggerforretning
Telefon: 25701

Ths. Angellsgt. 7

Sommerveita 2
Tlf. 21235

,

TRONDHEIM TRONDHEIM

"

H. Iversen A. Cræsli
1ste kl.. optisk forretning

Møbelforretning

Nordregt. 2 - Tlf. 20211 Spisestuer - Salonger -

Småmøbler.

Innherredsveien 27. Tlf. 27938
,

-

TRONDHEIM TRONDHEIM
-



Inn-Trøndelag Skogeierlag

STEINKJER

Nord·Trøndelag Elektrisitetsverk

STEINKJER

Sparbu &Egge Sparebank

STEINKJER

".11 ."

Levanger Speil· &Cullistefabrik A.s
Sølvmedalje Trondheim 1930

Gullmedalje Levl'\-nger 1936

Telegr.adresse: Listefabrikken

Telefon 89

Levanger

Nyenget Mek. ~erksted &Støperi

Spesialitet:

Tippanordning for laste

biler

Levanger

I

Steinkjer Komm. Mølle
&llektrisitetsverk

Vi har nå et godt utvalg av:

BELYSNINGSUTSTYR

RADIOAPPARATER

H. Hegstad

LEVANGER

Søstrene Wisth
Moteforretning

Telefon 23 170

SØndregt., TRONDHEIM

Munkegatens Cafe
Adr.: Dronningensgt. 30

vis il, vis Stifsgården

TRONDHEIM



A. Moxness Eftf. A.s C.lund
-

A. MOXNESS
, Dampskipsekspedisjon

,
Kleistgt. 10

TRONDHEIM TRONDHEIM

-

Det Elektriske kjøkken Olsen &Krogstad
Vi har et komplett lager av Elektrisk

HERREEKVIPERINGS-lampeutstyr - Radioapparater. Elek- ,
triske motorer - Strykejern - Varme- FORRETNING
ovner etc. BrattØrgt. 8 - TRONDHEIM
Munkegt. 46 - TRONDHEIM

Hans Wik Th. Falkanger A.s
URMAKER «Den grønne brygge»
SØndregt. 25 - Tlf. 25 272 SkotØY - Lær - Skinnforretning

TRONDHEIM TRONDHEIM

M. Osnes A.s E. Berg og B. Berg
FRUKTFORRETNING Vollabakken 24 - Tlf. 25 192

Kongensgt. 15 - Telefon 23 580 Garn; trikotasje, manufaktur.
TRONDHEIM TRONDHEIM.

B. Amundsen Herman' Aars
Skipsmekler & spedisjon

MURMESTER

SØndregt. 22 b Etablert 1908

Tlf. 27000 - 23 500 Telefoner: 24998 - 26481

I
Lilletorvet 4 - TRONDHEIM

TRONDHEIM

Einar Rønning Holm &Co. A.s
URMAKER KOLONIAL ENGROS

Folkets Hus - Tlf. 21 777 Telegr.adr.: Hansholm

TRONDHEIM Telef. 28626 - TRONDHEIM

A. J. Johansen Bernhard Jensen
SALMAKER

Bygningsartikler og støpegods
Møbel & sportsforretning

LEVANGER LEVANGER



Knut ~ase Jr. Wergelands Transport A.s
TRIKOTASJEFABRIKK

Lars Hillesgt. 20

BERGEN

BERGEN.

UtfØrer tunge og lettere trans
porter, fortollinger samt pak
king, flytting og møbellagring.

Aam &Stenså A.s
MØBELFORRETNING

L.O. (Q)LSEN . -
, ~I(OLRVSEN ,

BERGEN
Domkirkegaten

TØNSBERG

v/ Yngvar Hvistendahl

Firda Canning Co.

SkilJsaksjeselskapet Skytteren

Kjøtt &- Fiskehermetikk

MAL0Y

9i6'1E'"
~",~",l"E~
~1~~

~RG~~I------------------I----~---~ "-=--------1

Når det gjelder UNDERTØY
så finner De det her.
Vi fØrer et meget stort utvalg
av undertØY for damer, herrer
og barn.

A.s Fabrikutsalget
(v/ Sparebanken) - BERGEN

A.s Cyldenpris Fabrikker
(tidl. A.s Skjorteindustri )

Etabl. 1932

Fabrikant av «Spartaskjorten»

Brødr. Utkilens Rederi '
J. S. Ording

Manufakturforretning

BERGEN

SKI E N

Ringstads Pølsefabrikk A.s P. Cilsvik &CO.
Pølsefabrikk - Hermetikkfabrikk

Fryseri • Slakteri

STRANDA

Sport & lærvarefabrikk

STAVANGER

Varemerke: «Bison»

BRILLER

Optisk forretning - Kirkegt. 21

STAVANGER

Kristiansands Mek. Verksted A.s
Sentralbord 4400

Telegr.adr.: Verkstedet

KRISTIANSAND S.



·Svein Strømberg &Co. A.s A.s Narvik Dampskibsselskaps Ekspedisjon
Plasticfabrikk

NARVIK
Telef. 412 - 836

~
Metallvarefabrikk Ukentlig godsrute Trondheim-

Narvik - TromsØ - Hammerfest
OSLO med mellomliggende steder.

- Telf. i Trondheim 22 289

Kolberg &Firing A.s Thesalongen
~otor- og ~askinforretning Nordregt. 16
Kongensgt. 6 - Oslo Telefon 24 846
Sentralbord 41 37 67

TRONDHEIM

lillehammer . A.s Christian Falchenberg
Dampsag &Høvleri BRILLER

N. Slottsgt. 23
LILLEHAMMER

OSLO

A.s Forenede Nagle- og Skruefabriker A.s Lands
Postboks 4225. Telefon 37 28 00 Træsliperi &PapirfabrikOSLO

Telefon 21 20 58
Otto Koch A.s

Tollbugt. 28
Etab!. 1874

Nord-Norges største manufak-
tur og utstyrsmagasin

OSLO
- BODØ

Hjelp deg selv) er tingen A.s Vallø Tapetfabrik
Som kjent, har nå de dØve i Norge fått sitt eget
trykkeri, og alle dØve bØr derfor bestille sine
trykksaker der. Pengene går tilbake til landets
døve. - Og alle som vil være med å støtte dØve-
saken, bØr bestille sine trykksaker i DØves
Trykkeri A.s. Alle har mer eller mindre behov for
trykksaker, og når en samtidig kan støtte en god
sak, bØr det være en selvfØlge heretter, når det
gjelder trykksaker, å henvende seg til:

Døves Trykkeri A.s Vallø pr. TØNSBERG
Vestre Torvgate 20 a - Bergen



Follestad &Co. A.s . Oslo
. LybekkergatenStorgaten 28, mng.

STAVANGER

ARENDAL

As Pusnes Mek. Verksted
• Telefb11 1224cl . «Pusnes».Te1egr. aJ r..

W'J'~lj-tv]~)
~;, 2 ,'i.

SøCtil NO- SAN ONES
JON A H,II.b,iH _ 500

Norges største sy

funksjonærerarbeidere og

til forhandlere.
Salg ku:n~=-~ I _

::J),'ejjer

l for hverdag og søn-i meget stort utva g d er og herre-
Sommer ress

dagsbruk. - b klær og nikkers,mørke en
blazers, lyse og Guttedresser og

• for korpulente. -ogsa

guttenikkers.

BERGEN

Småstranclgt. 4

Juveler

f Ile anledninger.Sølv ora

KVALITETS
SKJORTEN

FRA

r<lf.?t4c:v:c>f1JO{4fr:":~1 ~l
'{~ 4 u* n ".,

Tynes Møbelfabrikker
B R Tynes

Innehaver . ~esfabrikken
Telegr.adr.: T;o _ SYKKYLVEN __

Telefon 49- k l'tet i
Det er va t

«TYNESM0ELER»

cleller i møble-
VaJkre mo. 'letterings-

a kompmenter 00

møbler.



HUNSFOS FABRIKKER
VIKELAND

Hovedkontor: Vikeland st.

Telefon: Kristiansand S. nr. 3151 og 3158

1----------------------------------1

Vi leverer:
Smijernsracliatorer - elektriske og for sentralvarmeanlegg - Bøtter, baljer og andre jernvarer - Kontorutstyr.

Emballasje av papp og blikk - Pappkasser.

l

"'OB0 FABRIKKER ~
TRONDHEIM

A.s Ranheims Papirfabrik

Vi er spesialfirma i

R0RBRANSJEN

Stort lager av materiell

Ch r. Setsaas Als
TRONDHEIM

REKLAMETRYKK AlS. BERGEN

SENTRALBORD 21 580


