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«Jesus Kristus er oppstanden,

det er påskedagens bud:

jubler, kt'istne, med hinannen,

underet et' skjedd av Gud!

Villig ga sitt liv han hen,

veldig tok han det igjen;

bort da med langfredagssot'gen!

Signe Gud vår påskemorgen!»

Det var sorg i disippelflokken da Jesus var død

ogoograv:et. Det føltes som om alt nå var ute.

Så kom på:skemorgen. Noen kvinner gikk ut til

Jesu grav for å salve hans legeme. Men da de kom

til graven, fant de den åpen. De gikk inn, men den

var :tom. De sto rådville. Da brakt.e engler bc:d

skapet: Han er ikke her, han er oppstanden, - Da

husket de Jesu ord, Oig ,gikk til disiplene og fortalte

d'Jtte.

Men det var for ;godt til at de kunne tro det straks.

Snarte.tter åpenbarte Jesus seg for dem, og de for

sto: Jesus lever. Da fattet de mot, og imed glede og

begeistri,ng kunne d'€' nå åpent bekjenne: JesuS' lever!

Så var det allikevel sant alt JesU\$ hadde sagt da han

talte om seg selv S'OIIl Guds sønn som skulle lide, dø

og oppstå. Det kurme 'koste mye, ja, endo;g livet, å

bekjenne dienne tro. - Men glade ropte de ut: Han

lever. -

Jesus lever. Dette er det som har gitt de kristne

mot og kraft gjennom alle tider. Troen på den

!ever.
levende frelser har båret gjenm.om kamp og neder

l8lg, trengsler og forfølgelser. Det var Luthers beste

trøst når hm var plaget av tvil. Da skrev han ofte

på bord og vegger: Vivit. Det betyr: han lever. Da

visste han at han var ikke alene, nei, hans sterke

venn var ved hans side.

Jesus lever, og han har lovet å være med oss alle

dager. Hvorfor skulle vi da være engstelige og mot

løse? Han lever, og vi skal leve aned ham. Da vil vi

leve til hans ære. Vri vil med vårt liv ta:kke ham for

alIe hMlis vellgjerDJinger mot oss.
Jesus er oppstanden og lever. Slik lyder påskens

budskap Qgså ri da.g. Istedet for engelen som den

før,ste påSkemor,gen 'Satt ,på stenen ved Jesu grav,

sitter nå den ,kristne menighet på klippefast grunn

og jubler: Jesus Kristus er oppstanden. Han lever.

HL·, c, (lppstandel:se er blitt 'en fast grunn å bygge

på. D: l: oppstandne Kristus er også i våre urolige

dager L.2:', :::~ste faste grunnen folkene kan bygg,e

sitt liv på. E':"l er kirkens Igrunn. Han er familie

livets og hjeml:atts faste ,grunrr. Den grunnen svik

ter aldri.

Jesus lever, og vi skal leve med ham om vi: enn

dør. Vi eier et levende håp. Han er ,gått foran, og

vil dra alle til seg. - - La oss derfor delta i alle

kristnes jubel:

Jesus Kristus et' oppstanden!

Ragnvald Hammer.
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av kronprinsesse Mj
på Stavanger of

De kongelige gjestene ble på trappen utenfor

hovedanngangen ønsket velkommen av frøken Haave,

pastor Breikke og tilsyns;komiteens fornnann, over

lærer Johnsen, kronprinsess'en og prinsesse Ragn

hUd smiltte og nikket til oss, Qg vi neide og smilte

igjen Slå. godt vi 'kunne. - Nå var all nervøsitet blåst

vekk. De så jo så søte og liketil ut begge to. Da vi

alle var kommet på plass :i salen, ga frøken Haave

en orientering mn landets eneste yrkesskole for døve

piker med elever fra hele landet, også fra de ;-,vrd·

li,gste fyl!ker. Hun fortalte også hva vi får lære her.

- En av elevene, Gunhild Svendsen, ,;ang: «Jeg v:..c

en deilig have» og gj'orde tegn samtidig. Vi la merke

til at prinsesse Ragnhild fikk det travelt med il.

tørke bort tåxer. Pa~:or Brekke talte så om døves

arbeid og minnet om at da kronprinsessen og barna

måtte dra p'; av landet under krigen, ble de fulgt i

bønn 3? (I,:t norske folk. Kari Os overrakte så kron

pr:llsessen og prinsesse Ragnhild en nydelig vevd

I
'\

Kari Os o·verrekker kr01lpriJ1-

J
sessen milmega/lell.

Ellen Kll;a Irer i lI(Jlen med
ttlngell.

~

En dag kom bestyreren vår, frk.

Haave, smilende inn til oss på sy

stua og fortalte en gledelig nyhet.

Tenk, kronprinsesse Martha og

prinsesse RagnhHd skulle besøke

skolen vår.

Mandag 29. januar kom kron

prinsparet og prinsesse Ragnhild

til Stavanger. De bodde i den nye

~ongeboligen på Ledål. Kronprin

sessen døpte en 16,OOO-tonner som

gikk av stabelen f.ra Rosenberg

Mek. Verksted. Det er det største

skip som er byglget i Norge. - Det B k
var fullstendig 17.-mai-stemnin:g i esø
byen. Alle skoler hadde fri, også

døveskolen, og vi var 'a;lle ute og

så på stabelavløpningen. Det var

helt bet~endeda kronprinsessen døpte skipet og det

under vill jubel gled ut i sjøen.

Tirsdag ha;dde vi aUe travelt med å ordne overalt

på skolen. Møtesalen ble pyntet med fl,rugg, blomster

og lys, og i trappeoppgangen ble J.a;gt en nydelig

løper. Imre i 'salen ble det lagt et stort teppe, og på

det ble satt to stoler til de kongelige gjestene. Vi

øvd~ oss også på å hilse riktig pent.

Endelig ikom så onsd3Jg 31. januar, den da;gen

kronprinsessen og ,prinsesse Ragnhild skulle be

søke oss. Utenfor ,skolen var det rei!St to flaggsten

ger,pynte<t med ;grønt. Dessuten sto elever fra fram

halds~skolen og barna fra Petri dagheim oppstilt

utenfor med flagg i hånden. Inne i ,gangen sto vi,

elevene på 'Skolen, oppstilt. Kjøkkenpartiet hadde

lysblå kjøkkenkjoler og hvite forklær og kapper. Vi

andre hadde lyshlå ermfor'klær. V;i var alle rene og

nystrøkne og følte oss dktig fine, men litt nervøse

var vi nok alle sammen.

Endelig 'svingte tre biler fram foran inngangen. I

den første satt politiet, i den andre kronprinsessen,

prinsesse Ragnhild og fru 0stgård,

resten av føLget.

den tredje
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--tha og prinsesse Ragnhild
skole for døve.

FreOlad.
Sirekk dill fot!

Fremad, frem med freidig mot!

Vekk med alle ~'eke drømme,

styr ditt sinn med Iroens tømme,

drikk at! lit'ets solJkilm-slrømme
til det ildner i ditt blodf

H ,'elv dilt bryst,

se pJ lit'et jriJt og lyst,'

Fyll med friske pust dill lunge,

lær ,11' skogellJ jugl ti sjunge,

alt det letle, alt det tunge 

syng det ut med freidig røst!

Om i slott

eller hytte like godt,

blott i hjertet luel1'e'1.des,

e~'lIell øl'es, vilje'l spemles,

kraften prøves sri det kjennes -
vi vil frem til noe godt,

Stol tJå Gudf

om det enll ser b,'uket Ilt,

om så hele verden glippet',
t'i kan klare alle klipper,

blott Vårherre selv er skipper
og vi ærlig holder ut.

Vilhelm Gregersen.

pute og to ,småstrikkete brikker som elevene hadde

laget. Så flikk Ellen Kvia, SOiID er både døv og blind

og ,som bor i Døves hus, hilse på kronprinsessen og

prinsesse Ragnhild. Hun viste hvordan hun ,kunne

tre en synål med tungen, og det gjorde et dyp:t inn

trykk ,på ~ alle.

Vi elever gikk så tilbake til vårt arbeid i klasse

værelset, kjøkken og håndarbeids8'al. Gjestene ble så

vist rundt i skolen av frøken Haave. De var i kirken,

på elevrommene, i dagligstua og i det nye vaskeriet

som kronprin5esS€n var svært interess'ert i. Så gikk

det videre til håndarbeidssal, kjøkken og iklasS€

værelse. Kronprinsessen og prinsesse Ragnhild tok

oss alle i hånden og snakket litt med oss. De så på

arbeidene våre, ki,kket litt i grytene og spurte hva vi

skulle ha til middag. De var også inne i klasseværel

set og hilste på elevene som var der. Til slutt holdt

tilsyrrlskomiteens formann en liten tale og takket for

besøket. - FrØiken Haave og pastor Brekke takket

også, og krou,prinsessen sa at hun ville komme igjen

når vi hadde fått nytt skolekjøkken. Vi fulgte nå

alle ut på trappen og v~nket og ropte hurra. - Om

ettermiddagen hadde tilsynskomiteen og alle vi på

skolen en koselig, liten fest med sjokolade og bløt

ka.'ke som vi hadde bakt på Slkolekjøkkenet. Der var

taler og høy Sltemni'Ilig' o.g så var det slutt på denne

hy.ggelige ogminneri'ke daIgen som vi aldri vil

,glemme. Elev.

Juletrefesten i Oslo

for døve foreldre med barn, avholdtes i Døveforenin

gens lokaler 27. desember. Mens barna satt til bords,

fikk de besøk av Snehvit og de syv dverger, som

trakterte dem med kaker og kakao. Dette syntes

barna var veldig moro. - Så gikk vi i gang med l~k

og sang rundt juletreet. Harry La!Il:den spilte piano

til sangene våre. - Ut på kvelden kom nissen, som

også var Harry Lauden, med to store sekker som

var fulle av poser med Igodter til barna. - De små

syntes de hadde det veldig moro, Senere på 'kvelden,

etter barnefesten, var der serve.nng av kaffe og

kaker for voksne. A. D.
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Tegnspråk •
1 døveskolen.

J Tegn og Tale ble der i 1948 gjengitt to innlegg
om tegnspråk i døveskolen, sakset fra «Nordisk
Tidsskrift for Dovstumskolan». Det var bestyrer
P. Anderson som tok emnet opp til diskusjon og
det neste innlegg kom fra pastor Stueland. - Her
bringer vi nok et innlegg.

I dette tidsskrifts (Nordisk Tidsskrift for Dov
stwmskoJ:an.s) hefte 5-6 for 1948 tok bestyre'r An
derson opp til diS'kusjon spørsmålet Q1D. hvorvidt der
ved døveskolene bør gi's elevene undervi:snmg i tegn
språket. Han avsluttet sin artikkel med et P. S.
I dette framholder han at man tkke skal kunne på
stå at hans innlegg er preget av ensidighet og
fanatisme. - For min del vil jeg gjerne slutte meg
til denne hans oppfatning om artikkelen. Den synes
nemlig å være preget av 'alvorliJg strev for å komme
fram til noe objektivt i ,et spørsmål som er blitt
ddSkutert fram og tilhaJke i det 'uendelige, og der
innleggene ofte har båret mer preg av personlige
følelser Og heftighet enn av logikk og sunn fornuf.t.

Bestyrer Anderson mente med sin artikkel å inn
lede :til en diskusjon ov:er nev:nte emne, men det ene
ste innlJeg1g som er blitt tatt mn i bladet i denne
forbindelse er ebt av ,pastor Einar Stueland, linntatt
i nr. 9--1948. At flere innlegg ikke er kommet, er
vel delvis på grunn av ulys,t til å stikke hodet inn i
den bikube denne saJken har dannet tidligere, sam
tidig som man har hatt på føllelsen at vanskeItg
hete:nJe for at man skal komme rtJil enighet er nær
sagt uoveIikommelige. Da ingen andre synes å ville
komme med ytterligere innlegg i denne saken, tar
jeg meg friheten å be 00l pLass for noen linjer i

bladet.

Før man tar stilling til spørsmålet <>m tegn
språkets være ener i~ke være mn€n d.ø~Slkolen, bør
man ha klart for seg hva d:et egentlliige målet med
undervisnfugen av elevene er. Døvewmlens mål er
blant annet å forsØke å bryte d~ isolering de døve
på grunn aven manglende sans er kommet inn i, men
man må være klar over at det dermed ikke bare
gjelder å forsøke å rive ned muren mellom de døve
og de hørende .på letteste måte, men også ågi de
døve mulighet ;til å kunne utvikle seg åndelig lengst
mulig. Det synes 'Oifite som om man er av den opp
fatnitng at det finnes bare en eneste ved og at de
døve med alle lovlige midler skal tvinges til å gå
denne veien, uansett hvilke vanskeligheter det byr
på. For det faktum at d~ døve for sin åndelige ut
viklin:g iikke hare er avhengig av omgang med høren
de (og disses bokskaJbter) , men også av kontakten

med sine skjebnefeller, syn'e8 man i blant ikke å
f<>rstå, og de som ser og forstår det, tar gjerne på
seg skylapper.

Jeg er helt enig med bestyrer AndeTson i at en av
Skolens viktJi,gste oppgaver erå gjøre e1evene in
tel'essert i å lese. Art «Jesni!llig er en av de stiger SQIll

fører den døve opp til å bli den hørendes li'k,emann»,
er siikkeI1t rikitig, men det er ikke den eneste stigen.
Man skal helIer iikke stirre seg blind på oppgaven
å søke å få den døve til å «bli likemann med den
hørend~» ;på alle områder. Det gjelder vel først og
fremst med alle midler å søke å utvikle de:n døves
åndsev:ner så langt det lar seg gjøre, og ikike der
med søke å gjøre ham bare til et så fullverdig med
lem av vårt samfunn .som mulilg, men også til et
harmomsk og lY'mkel±g menneske, som, med de hjel
pemidler s'llJIllfunnet .gir ham, uten alt for store an
strengelser !kan bære den tunge byrde han har fMt
å bære. . "

At foreningslivet blant de døve har sine mindre
gode sider, skal i'kike nektes. Det har det for øv:rig
også blant de hørende. Tross dette spiller foreningsc..
livet bl'ant de døve en stor roile for deres åndeliige
utvikI.in!g. Ingen som holder 'kontakt med døve etter
at de har sluttet sin skolegang, vil kunne nekte at
:begnspråJket spilleren stor !'Olle i omgangen de døve
imeHom og at et rikt og godt tegnspråk bedre hjel
per til med å utvikle de døve i riktig .reming enn et
fattig og dårlig sådant. Vil vi i det hele tatt hjelpe
bil med å 'lltviJlde den døve åndelig, bør vi også tenke
over hvordan vi enda under hans skolegang ,skal gi

ham de beste hjelpemidler med på veien. Da ett av
hjelpemid'lene helt sik!kert - jeg våger påstå det
- er de døves eget tegn'SpTåk, har man rett til å
sHHespørsmålet om og i hvilken urt:strekning døve
skolen bør hj~lpe de døve å utnytte dette middels
muligheter. Vil man fremme den døves åndelige ut
vikling i det hele tatt, tror jeg rut Skolen bør rekke
en hjelpende hånd, også når det gjelder tegruspråkets
forbedTing og utny.ttelse. Da :man ikke kan utrydde
tegnspråk'€t, burde det, etter min mening, være sko
lens plikt å undersøke i hvilken grad den kunne bidra
til å ta vare på det på beste måte. Denne sak bør
rkke helt overlates til de døves egne orgarriiSasjoner,
men løses i fellesskap av disse organisasj'Oller og
skolen. Da det ikke er spørsmål om undervisning
i et for døve fremmed språk, men r:i;kt~g anvendelse
av deres eget, bør skolens hjelpevirksomhet settes
inn i fortsettelsesskolen, iJk,ke i barneskolen. Det er
min oppfatning at skolen bør ta på seg denne opp-
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H0RSELVERN
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Herr redaktør!
I Deres blad for septem'Per 1950 gjør herr Ragnar

Wol1 et nokså hissig utfall mot «omdøpingen» av
Landslaget NOl'ges Tunghørte til Norges Hørsel
vern. Han er ukjent med grunnen til forandringen,
sier han, og aner dertil Ute om hva som skjer blant
de «tunghørte». Allikevel komm,er han med' en skrå
siJclrer fordømmelse av det som eT skjedd, pluss en
utilsløret bes:kyldning mot Hørselveroet for unfair
propaganda samt smartness overfor publikum!

J eg synes dette var drøy kost, herr redaktør, og
ufortjent flott og iøynefallende servert! Herr Wolls
angrep er iimidlel'ltid rettet mot NOllges Hørselvem i
Oslo, .så det er kun av rent personl1g interesse og
helt for egen regning jeg $river dmte innleg,g.

Jeg var selv ivrig talsmann for fo.randring av
«Tunghørtes Vel, Bergem>, til «Berg.en Hørselvern»,
'Og det nye navn ble vedtatt med overveldende fler
tJall på årsmøtet for 1949.

Jeg kan med silffierhet si, at allerede i det før
ste arbeidsår har det moderne begl'ep «Hørsel
vern» vunnet fast ,hevd hos publikum, og brakt en
langt større forståelse for vårt samfunnsviktige
arbeid enn det ville vært mul!ig ved bTI1lk av det mis
visende begrepet «tunghørt». - Man kam. ikke være
tungsmaikt, tungluktet eller tunghørt, etter som våre
sanser intet har med vekt eller tyngdelov å gjøre.
«Tunghørt» er også :språklig sett en meningsløshet
og står dextil fra gammelt av i et lett komislk skjær,
så det bør nå utleveres rtillatter o,g likvidasjon!

Jeg synes ikke herr Wotl skal være fOllllærmet på

Hør-selveroet om uviltende avisfol!k ikJke vet forskjell
mellom døvhet og nedisatt hømel, slik som det viste
seg i Drammen. - Etter et offentlig hørselve-m-

gave, likeså at døveprestene i Norge er inne på
rett vei.

Det eT ikke logisik S'amtidig å hevde to motsatte
oppfatninger og mene at begge er:ciktiige. Man kan
ikke mene alvorlig at «skolen trenger all sin under
vi'sn~ngstid til å føre elevene inn i det språks ver
den som er blitt den menneskelige åndsku1>turs ver
den» og &amtidig foreslå at elevene ved en fortset
telsesskole for å lære et mer kultivert tegn'Språkkan
delta i studiecirkler og ,kurser arrangert aven døve
foreni.ng. Anser man at elevene har tid til å delta i
sådanne kurse'r, bør det 'Også ,gå an å få denne tiden
regnet som undervisningstid, og dette kan sikkert
skolen gi verdifull medvirkning tiL

Hilding Z()Jnmarin.

furedrag i Bergen nylig, berettet en avis at her er
60,000 døve i landet og 2000 med nedsa.1Jt hørsel!
Det er sannelig godt at det ikke er herr Woll som
er smart, for da hadde det nok :i<k'ke vært greit å'
være hørselveru! ÆrHg talt, la ikke forholdet mel
lom døve- og hønrelvernfo,reningene ta skade av
,godtfolks u v i ten helt, - den skaL vi snart få has
på alHkeveL Dette el' jo en av hørselvernets hoved
oppgaver og vil ,siikkert bli nyUig også for de døve.

Hørselvern er i vår tid, da ca. 10 % av befolk
ningener mer eller mindre hørselskadd, en sam
funnssak av den aller største betydning. Først og
fremst gjelder det å redusere disse 10 % til det
minst mulige ved å dr!ve et iherdig opplysende og
forebyg.gende arbeid hos den fr h31k e del av be
folkningen. Bare av den grunn er bruken av fantasi
ordet «tunghørt» blitt en umulighet: Friske menne
sker ville nekte·å la seg hømel-kontrollere hos
«Tunghørtes Vel:», og erfaringsmessig holder de
aller fleste hørselskadde seg ogsåb'Or!te! Til Hørsel
v,ernet derimot, - hws motto er: «Vern Din Hørsel»
(i tide), - el' det ingen som kvir seg for å gå, og
'selvsagt er det heller ingen som ville finne på å tro
a.t dette har noe med de døve og deres sak å gjøre!

Jeg kan forsikre at Bergen Hørselvern ikke har
tatt sitt nye navn for å oppnå noe på bekostnmg
av andre, og slett ikke de døve. Den tone herr W011 .
bruker i sm artikkel, tyder på en innstilling som er
ubeføyet, og uforsvarUg mellom foreninger hvis
sosiale hjelpearbeide har berøringspunkter av livs
viktig betydning for mange mennesker. Jeg vil opp
fordre herr Woll .til å gå inn fo,r et fordragelig og
positivt samarbeid mellom disse foreninger.

Lars Mjelde.

*
Hr. Lars Mjelde!
Da Ragnar WoUs «hissige utfall» ble inntatt her

i bladet, var det først og fremst for å få klarlagt
om Lands~agetNorgeS' Tunghørte hadde hatt virke
Hg vektige grunner for å foreta navneforandringen.
Vi er fullt klar over at d:et blant våre lesere er
mange som har kontakt med de tunghørtes organi
sasjoner, og ventet derfor å få innlegg fra disse.
Dermed mente vi å få hele «mystedet» oppklart,
samtidig som vi håpet det ville !komme noe positivt
ut av det, da det hele synes svært d'UIl'ke1tt for oss.
At det skulle gå hele 5 måneder før det ikom noe
svar, hadde vi ikke ventet, enda mindre at (lette
sikulle være så naivt. - Det er vel ik!ke det individ
som i fullt alvor forbinder 'ordeIt tunghørt med vekt
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eller tyngdelov, like lite som vi sier at en tungnem
haren hjerne som veier så meg-et mer enn normalt.
Det er heLt innlysende at ord!et tunghørt betyr van
skel'ighet med hørselen, eksempel: tungvintt = van
skelig måte å utføre en ting på, tun:gnem = van
Skelig for å l'ære - tunghøir1t= vanskelig for fu
høre. Hermed være ordet analysert, og hermed være
dementert at o,rdeter en språklig meningsløshet.

Det ser dog ut rtil at det ;rut ordet tunghørt har
«et lett KomiSk skjær» og hovedårsaken til navnefor
andringen - i hvertfall dersom en skal dømme etter
ov'enstående innleg;g. - Innsenderen mener altså at
ordet tunghørt skal vekk fra detnorSlk,espråk (ut
leveres ItU latJter og likvidasjon), men hva så? 
VH det ikke liike fullt fortsette å være tunghørte,
mennesker? Selvoon vi sløyfer ordet tunghørt og
istedet sier de-med-nedsatt-hørsel, hva hjelper det
egentlig? - En kan bli frisltet til å slå aven vits
om dette, f. {lks.: Norges døve sender med det før
ste ,en henstilling til KiI~ke-Ojg Undervisningsdepar
tementet om å fjerne ordene døv, stokkdøv, danhørt
og eventuelle andre med samme betydning fra det
norske språk, dia de døve heretJter ikke ønsker å
være døve. - Dette lyder visst'nok naivt, men det
er nå en ,gang slik at «som man roper i skogen, får
man svar».

N<mges Hørselsverns tiltak for å forebygge ned
satt hørsel hos de normalt hø,rende, kan i og for seg
være bra nok, men det lyder usannsynlig at det 'kan
ha noen sosial' ver-di. - Hvordan skal en vel kunne
forebygge nedsatt hørsel eller døvhet i vesentlig
grad når 'hørselsdefekter så å sli uten unntakelse
er medfødt eller 'Skyldes sykdom eller ulykker? Vi
vet nok f. eks. at ørefiilrer lett kan Skade hørselen,
og derfor er det vel riInel1g å prøve å få folk til å
gå over tU en annen form for ,pryl, men dette er
også håpløst all den stund det er så uhyre få SOIIIl

kan telle til 10 før de slår. Og metoden med prop
per i ørene :tor å beSlky;tte hørselen fra å ta ,SIk,~de

av .ste.I1ke lyder har amerikanerne funnet fOl'kastelig.
Meningen med hørseJkontroll er vel derfor når alt

kommer til alt å finne fram til alle som iJkke hører
normalt og hjelpe disse med lainskaffelse av høre
apparalter D. likn. I alle tilfelle kan de tunghørte
forts~tt ikalle 'sin hovedorganisasjon Landslaget
Norges Tunghørte, uten at dette bør gå ut over søk
nil1lg,en tit denne kontroll. KontroHen kaJIl jo godt
kalles f. eks. Bergens Hørselkontroll og være en
a v del i li,g av tunghørteforeningen på stedet. 
Det ville :sik,kent~kke bli nevæverd1g mindre æk
ning til Bergens Hørsel'kontr-oll enn til Berg,en Hør
selvern, selv om Tunghørtes Vel sto bak den først
nevnte (hva man selvsagt i:kike behøvde å prokl'a-

m€1'e) D,g de-i-Bergen-med-neds'att-hørsel sto bak
den anrnen. Det ikan forøvrig nevne's at selv Post
verket, som er kjent for å ha førstehånds kjenn
skap til, Dg vet å finne fram til nær sagt alle, er
uvitende oon hva hørselvern er. Det har forekom
met at brev adressert til Norske Døves Landsfor
bund, Oslo, er lever-t !til N()l'ges Hørselvern, og til
BeI1gen Hørselvern, Bergen, til Norsike Døves Lands
forbund. - .A:t navJleforandIlingenskal ha bevirket
støiI're forståelse og vunnet fast he;y:d hos ipubli1kum,
viliker derfor høyst besynderlilg. Red.

*
Jeg ber herved hr. Woll unnskylde at innleg,get

fra hr. Mjelde ikke først er fo:re1agt ham, :men tidie'n
tillot iikke dettte, da hr. Mjelde uttrykkelig ville ha
sitt innlegg inntatt snarest. - Personl1ge innlegg i
sa'Inme genre 'Som hr. Mjelde's vH ikke ,senere bli
inntatt, derimot tar vi gjerne inn redegjørelser fm
de tunghørtes organisasjoner. Red.

Har vi en retningssans?
Det er alminnelig kjent at de som er blitt dø,ve

(ikke født døv-e) lider av likevekt-forstyrrelser. Sær
Hg :ri mørike kan ætte føre til ustøhet. - Vi vet også
at hørende med uætt mener at det kommer av over
dreven nytelse av alkohoL Ny/tt fDr oss er i midler
tid undersøkelser som er utført ved John Hopkins
universitetet i Baltimore, USA. Disse viste rut ingen
mennesker har noen retningssans, men beveger seg
i ,kurver. Om det ogs'å er foretatt undersøkelser med
de 'Som er født døve, vet vi ikke.

Det ville være ønskelig at slike undersøkelser ble
foretatt med de som er født døve,er blitt døve eller
er tunghørte. I beretningen fra New York heter det
bl. a.: Forsøk har vist <at menrrreskene svinger fra den
rett-e vei når de ikike har øynen'e til hjelp. AUe ror
sØiksmenneskene gi,kk i en bue og beskrev på veien
figurer som nærmest liknet 'spiraler.

Bal-a:nseor.ganet hører nøye sammen med høre
organet. Balanseorganet består av de tre bueganger
som U~ger i det indre øre. De er fylt med veske og
kledd med forgreninger fra likevekt-snerven. - Ved
bevegelser i vesken i den ene eller ,annen retning, vil
nervetrådene bli brakt i 'svingninger, og disse sen
des videre tir hjemen.

Der Gehorlose.
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(=="''''=D=E=T=S=~~~~~n!:..u~ HYTTA"
i Oslo Døveforening 11. februar.

Da formannen i filmklubben har bedt meg skrive
om klubbens annen spillefilm som jeg hadde den
glede å overvære førsteframvisningen av, gjør jeg
det herved.

«Det spøker på hy:tta» varen film full av humør
og overraskelser, så vi fikk oss mangen en god
latter, og barna moret seg kol'Ossalt. - Deit var Salt
nes som fOI1€stilte spøkelset, og det skal sies til hans
ros at han 'spilte ,sin 'rolle godt. Dessuten var «Kåre'»
noe foJ:' ,seg selv. Det var omtrent hele tiden han som
fIkk alt til å vinke så mystisk - hele ansiktet hans
gjlernspeilte alt og fortalte mer enn mange ord og
tegn kunæ tolke.- Bråthen bør også framheves.
Især var han heldig med scenen hvO'r han spilte'
modi,g mann. Han spurte om han skulle gi spøkelset
en knock out, men da delt kom til stykket og han
skulle gjøre alvor av det, var han temmelig skjel-!
ven i knærne. Han mer listet s:egenn gikk over gol
vet bort til peisen og da han langet ut etter spøkel
set - vips - var det borte, og han traff isteden
et fat på peis:hyllen. ~ En kan vel tenke seg hvor
dan det vix'ket. Det var mer enn komisk.

Det varen fantasifull og mo~som f:ilm som kunne
sette den verste pessimist i godt humør!

Men - det jeg er mest int.e:ressert i, er at vi får
f:ilm som Vlirikelig kan bli til gavn for de døve selv,
.speså.eJit idØve barn. Jeg mener at filmen kan bli til
uvurderlig nytte for døve, ikke bare som forlystelse,
men som noe som .kan gi oss noe vi kan lære av.

Jeg vil her ikorithet gjengi hva fru Geelmuyden,
Bergen, har sagt. - Hun peker på de store 'van
skene mange har med artiJkulasjonen når de aldri
har hørt en menneskestemme. Med en film,OIg helst
en Iydfilm,skulleen kunne gjengi lydbilder om og
om ~gjen, med normal fart og }angsommere, etter
ønske. Og hr. Christensen, Købe'!ihavn, påpeker yt
terligere fordeler ved en slik artikulasjo'11;s-under
visningsflilm. Samtidig som talen blir opptaJtt på lyd
film, kan deler av den bli opptatt med rapidkamera.
Da vil be·vegelsene når filmen blir kjørt bli meget
langsommere enn vanHg, sMrJalt «:sa:kte fart», slik at
den gir publikum rik anledning til grundigere stu
dier. Ved ikopiering og klipping kan den ytterligere
forbedres,og den ~kul1e ikunne kjøves både som lyd
film og ~umfilm. En særlig vanskelig detalj i ut-

talen kunne plukkes ut og først bli vist i nruturlig
«talefart», deretter i «3akte fart». En ville kunne
stoppe filmen på hvilket som helst sted for å vise de
forskjelJi,ge munnstillinger ved bestemte lyder spe
sielt nøye.

r Danmark hadde man før krigen kommet i kon
takt med Dan9k KulturWm, som delvis arbeider med
statstil:skudd. - Den daværende direktør var blitt
meget interessert og hadde gitt hr. Christensen i

oppdrag å utarbeide planene skriftlig for en slik film
som ovenfor nevnt. Kr.igen gjorde imidlertid dette
umuHg, men nå er Isaken blitt gjenopptatt.

Kunne ikke vi gjøre likedan? Nå har vi jo kamera.

Tenk på hvor meget det kan komme til å bety for
alle døve i la:ndet!

Jeg tror at myndighetene ville bli mer velvillig
stemt 'Overfor døvesaJken når de fikk 'se at vi virke
lig mener det - at det ikke bare er skriverier.

Ruth Hjermstad.

Vestfold Døveforening.
Foreningen avholdt sin nyttårsfest på Handels

standen i Sandefjord 13. januar.

Festen var bestemt holdt på «Feriehjemmeb>, men
på Igrunn av den store snømengde lot det seg ikke
gjøre. -Formannen, hr. Arne Petterson, fikk da
ordnet det sliJk at man fikk leid lokalene i Handels
standen; de var nyoppusset og pene, og stor var vår
fmundring da det ble opplyst at leien var gratis.

Noen døve damer hadde påtatt seg å deklke og
pynte bordene. Formannen ønsket alle velkommen
o:g takket samtidig Handelsstandens formann, hr.
Chelbred, som også var Wstede, på det hjerteUgs,te
for hans store elskverdighet ved at han hadde latt
oss få benytte lokalene.

Der ble servert god kaffe med deilige smørbrød,
boller og julelkake. -- Blant de tilstedeværende var
også Frelsesarmeens offiser, E. Lillemo, våre goo'e
hjeIpere konsul Peterson og frueQg Handels'stan
dens formann med familie. PaSitor Hammer hadde
også vært så e1skverdig å komme.

Etter maten var det forskjellige leker og gjeltte
'konkurranser samt utlodning. - Alle var enig om
at det var en særdeles hyggelig fest.

S. Hanto.
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God og dårlig hUJnor.

Nr. 3

Vi har mange kilder som sprer godt humør og
latter 'blant O'ss. Det er :mange slags humor, noen
foretrekikergrove vitser, andre de medet galgen
humoristisdl: slkjær, vrøvl-hi'srorier, eller, som dan
skene kaller det, tossehistorier, de mer utsøkte vit·
sene eller de Siåkalte «av barnemunn» osv. Av dis'se
er ,si'k:kert de sistnevnte i en ,klasse for :seg - barna
er i gruIl!l1en de som er opphavskilde til de beste
humoristiske ,godbitene, nettopp fordi barnas blir
sagt i så stort alvor og med Slå mergen troSlkylrdi,ghet
at det Slkal meget til av svartsyn og surhet for at
en :Sikal klare å holde seg alvorhg. Det er karrsikje
iklke antid rilktig å le av barna når de i fullt alvor
sier nO€som på voksne virker uhyre morsomt, men
det er ikike alltid 'så greit å ha full kontroU over
lattermusklene. Derfor pleier det som regel å være
idel fryd og ,glede og bare blide ansikter der hvor
det er barn til stede. De fleste av barna er jo rene
solstråler, og en blir derfor mest friste!t til å kaUe
den humoren barna representerer for solskinns
historier, selv om dette ikke er helt i overensstem
melse med det norske språk.. Sikkert er det i hvert
fall at barna spl"er solskinn om seg alle steder.

«Tossehistoriene» har kanskje megeIt til felles
med barnas uskyldige morsomheter, men det er
aUikevel stor nok forskjell. «Tossehistoriene» er som
regel helt usannsynlige, mens barna som regel ikke
skjønner hvor mo.rsomme de er før de voksne holder
på å le seg ihjeL .En tassehistorle : To gutter går inn
i et nybygg. Dette er på det nærmeste ferdig, men
mangler vinduer. GutJtene går opp i 4. etasje. Der
fin:ner de en planke, og så blir de enig om at de skal
huske (vippe). Det er imidlertid ikke noe inventar
de kan legge planken over, og derfor benytter de
Hke godt vindusikarmen. Den ene 'setter seg på den
ene enden iJrme i rommet, mens den andre krabber
ult på den andre siden. Så husikeI" de en stund, men
da rinlger det på døren. De diskuterer hvem av dem
som skaL ,gå og lukke opp, men han som sitter på
enden ute sier ,at han som er inne er nærmest døren
og derfor bør lukke opp. Det bøyer den andre seg
for. Han gå:r Qg' lukker opp, men det står ingen
utenfor. Han går derfor tilbaJke for å huske videre,
men da oppdiliger han at ,kameraten er forsvunnet.
Han blir stående å spekulere over mysteriet, men
så ringer det på døren tgjen. Han lukker opp. Der

står kameraten med en ,stor kul i hodet. Jaså, sier
han '~m lullcloot opp, der er du altså. Det var vel du
som ringte på første gang også. -- Slikt er jo det
rene vrøvl, men det ernOik likevel man:ge som synes

det er morsomt. Det som i dette tilfelle er så mor·
somt er at guttene er ,så «tassete». De fOrS'kjel1i>ge
mennesker har spes,ieHe «svakheter». Barna er som
regel så uhyre morsomme, netto.pp fordi de er barn,
de dJummeer morsomme fordi de er dumme osv. 
Mange kloke mennesker er distre. Professoren er jo
en ikjent humoristisk skikkelse. Nevnes ,kan f. eks.
professoren som var blitt syk og ba piken sende bud
etter doktor. En stund ettergir piiken beSkjed om at
ddktoren er kommet. Da sier professoren: Be ham
ikomme igjen en annen dag. Jeger syk. Ener pro-f.
som filosoferer: BriUene mine er 'stjålet. Altså må en
,tyv ha tatt dem. Hvis en tyv har tatt dem, måtte han
hilitlt bruk for dem. Hvis han hadde bruk for dem,
,kunne han iikke ha sett dem. Altså har ikke en tyv
tatt dem. Uten briller kunne jeg .ikke sett at brillene
var borte - altså har jeg dem på meg. - Ja, pro
fessoren kan være god nok. - Ektepar er også orpp·
hav til mangfoldige mser. Tøffelhelten og mannen
som ;kommer beruset hjem ut på mor.gensiden er vel
de mest benyttede her, tett fulgt avgressenikeman
nen. Konen med kjevlet hører jo ,sammen med tøf
felhelten. - Skottehis.toriene er også noe for seg
selv. Disse er jo aUe uløselig bundet sammen med
gjerrighet, men morsomme er de. Skotten som søkte
om å bli politimann og ble spurt hva han ville gjøre
hvis ha,n slkulle splitte en folkemasse, svarte f. eks.:
Jeg ville begynne å gå rundt o.g ta opp ;kollekt! Han
ble ansatt. Ellers har vi de sålkalte hviskehistoriene
frakrrgsårene. Delt er i det hele tilitt umulig å regne
opp aHe de former vi har for humor og analy
sere dem. Humoren !kjenner ingen begrensning, o.g
bra kan det vel også være. Enlkelte historier går nok
igjen som Tordensikjolds soldater, men det ser like
vel ut som om humorkildene er utømmelige. Det er
ikke fare for at vi en gang skal få slitt Utt den siste

vitsen.

Jeg vil vende tilbake til barna igjen. Det går noik
en hel del «av barnemullll»·historier som lesern.e
allerede har hørt, men jeg vil ikke her gjengi noen
av di'SSie. Jeg er i den situasjon meget ofte å være
i nærheten av barn, noe jeg 'Setter stor pris på, selv
om barna ilkke oer mine egne. Med .tiden håper jeg dog
å klIDneservere leserne noen lekkerbiskener som
mine ~gne barn 'skar være mestre for, men i påvente
av 'Sådanne får jeg ty til andre ung,ers. Jeg begyn
ner med Berit, som jeg er den stolte onikel til. Hun
kan være meget uslkikkel1g av og til, møn jeg er i
hvert fall meget overbærende med henne. Dog liker
jeg ikike å se henne være uskHl:'kelig ved bordet. En

'.
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gang syntes jeg det var nødvendtg å gripe inn. 
Sitt pent, Berit! - Hun ble nO'kså stille etterpå, for
hun har da litt respekt for meg. Det tro dde jeg
i hvert falL Men da jeg en stund etters;kuUeklappe
henne på kinnet, så hun morskt på meg 'og sa: Sitte
pent, Biutt! - Jeg følte meg ilkke vel, men måtte jo
le med de andre. Etterpå har jeg ikke bedt henne
sitte pent. - I julen så Berit et bilde fra en be
gravelse, og så sa hun høytidelig: Herre min Gud. 
Da hun hadde fått noe kjeks ,som hun skulle dele ut,
og hun ble spurt hva det var, \Svar,te hun: Vårt dag
lige brød. Jeg trives så visSit i Berit',s selskap, er delt
rart? Det ,gledeligste for meg er at jeg nå ,klarer å
avlese henne ,ganske godt. Jeg får rett ,som det er
brev fra henne også. Hun er 3% år gammel. Det er
bare hun selv og jeg som forstår hva hun sikriver, og
alle andre har derfor grunn til å være misunnelig på
meg. - Eli er omtrent på Berilt',s aldrer, men desS'
verre !ikke i ,sløkt med meg. Hun 'kjenner derfor ikke
til at jeg heter Butt. I steden må hun streve med det
offrsiel1e navnet mitt, og det er nok ikke så l€!tt for
henne, for da hun sist skulle si navnet mitt, måtte
hun tenke seg :godt om. Til slutt sa hun: Tordivel! 
Hun hadde en svarteper-spillkOI1t og i denne var det
et par, Mikkel rev og fru Mikkelsen. Det bor en
familie Mikkel'sen like i nærheten, også giJkk Eli til
fru M'i'kkelsen med kortet og sa det var til henne. 
NyHg døde en nabo, og da Eli var på besøk hos en
tante fortalte hun debte. Til sluittsa hun: Vi kjøpte
krans - gjorde dere? - Einar og J'Orunn er søsken
og så glad i hverandre at en 'skulle tro de i k k e
Vlar søsken. Einar er stor og hjelper mor. Lørdag
gikk ha:n og kjøpte mel'k, men falt og knuste den
ene melkeflasken. Jorunn løp inn og ropte: Mor,
Einar har knust mel ,k en!

Det er nok av morsomme fOI1teUinger 'om barn og
di'sse utgjør den beste humor. De er så uskyldige
og koseltge at de bør settes aller øverst på ran

kingslisten. Er vi enig?
Tordivelen, alias Butt.

Gallup i USA.
Gallup-Institulttet i Amerilka har stilt følgende

spørsmål: Hvnken nålevende 'kvinne li ve-rden, som
De har hørt eller lest om, beundrer De mes~? 
Svarene 'ga ,som resultat at Mrs. Roosevelt ble nr. 1,
2) Søster Kenny, 3) Claira Lucie Booth, 4) Helen
Ketler, 5) Madame Chiang-Kai,Shek, 6) Mrs. Tru
man. - Helen Keller er som kjent døv og blind. 
Etter Gallupundersøkelsen å dømme, er hun i Ame
rika en av tidens mest kjente og beundrecle kvinner.

Fra
forbryteralbumet?
Nei -- de som kjen
ner herren på bildet
vil :sikkert ikke tro
det, og det er heller
ikke fra forbryter
arbumet vi har hen
tet det. Det forestil
ler nemlig vår kas
serer, Torkel Eikje
land, og han er ikke
noen forbryterspire
engang. Men - ærede leser - ikke frist ham til å

miste tålmodigheten. En vaklær dag kan det hend€
at han ikke klarer å fortsette å væn~ :snill og tål
modig, en vakker dag ikan han eksplodere, og da 
stakkars dem som ikke har betalt bladkontingenten !
- Det viser seg nemlig at så alt for mange s'kylder
kontingent, noen for hele 5 år, og dette ikan ikke
fortsette. - Bladet er ikke gratis. Vi vil ikke at
kassereren skal eksplodere. - Han er mest til nytte
så lenge han er hel. Derf'Or er det best at leserne
tar seg sammen og sender bladkontingenten, kr. 5,
pr. år, til Torkel Eikjeland, Hollendergt. 9, Bergen.
Gjør det nå. T. S.

Velg!
Da det viser seg at i hvert fall 2 personer har mis

forstått lederartikkelen i forrige nr., med overskrif
ten: «Velg!», og det muligens er fle:re, vil jeg ha
S'lllgt at artikkelen slett ikike var rettet til f. eks.
eldre døve og andre som av forskjellige grunner ikke
ik'an yte nevneverdig innsats for døvesaKen. Når man
leser artikJkelen i sammenheng, vil det vel stå klart
for enhver, hvis man da ikk-e v i l misforstå, at

artrkkelen er rettet mot de som er i sine beste år,
har ,gode evner osv., men i k k e v i l .gjøre noe for
sin forening eller døvesaken i det hde tatt. De som
vi trenger så hårdt til, men som f. eks. foretrekker å

gå på kino framfor å gjøre noe nyttig, de er fien

der av døvesaiken. Det står fa.Sit, og det 'kan hverken
jeg som 'Slkrev arHkkelen eller noen annen få for
andret. Men de eldre har lov å slippe fl ta på seg
pUkter. Og de som vil gjøre noe, men ikke får sjanse,

er også unnskyldt. Red.
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75 år.
Fru Hanna K i r k e ber g, Tønsberg, fylte 75 år

28. september 1950. I 1914 flyttet hun til Tønsberg
'sammen med sin mann, som nå er død. 14 dager
etter at de flyttet til Tønsberg ble Vestfold Døve
forening stiftet. De har hele tiden deltatt aktivt for
foreningen. Fru Kirkeberg er dens første æresmcd
l€m. I det hyggelige hjem ved Kjelle bor hun sam
med men sin datter og svigersønn. - Det er alltid
hyggelig å komme dit på besøk, for fru KirkebeI'g
har trass sin høye alder en fenomenal hukommelse.
Hun forteller interessant om opplevelser i svunne
tider. Således kan hun også fortelle om sin tjeneste
tid som hushjelp hos avdøde Lars A. Havstad på
Ljan. Det var meget arbeid i et så stort hus, men
morsomt å arbeide for Havstad Qg frue. Havstad var
ælltid opptatt med skrivearbeid, men fruen,som jo
var hørende, var fLink i tegnspråJket.

For et par år sid€n ble fru Kirkeberg påkjørt av
et tog. Dette furårsaket at hun fikk ødelagt et ledd
i armen. Av den grunn har hun ikike deltatt på møter
siden, da hun H~ke har følt seg i full vigør, men hun
følger stadig interessert med i alt som foregår blant
døve. G.

70 år.
Skredder Haldor Sko g sei d e, Be~gen, fylte 70

år 1. mars. Han er fremdeles i full vigør, og det er
vanskelig å tro at han virkelig er så vådt langt oppe
i årene.

65 år.
En velkjent skikkelse blant døve i og utenfor

Trondheim, Anton T a a I' sta d, fyller 65 år 14.

mars d. å.
Best Ikjent e'r Taarstad som mangeårig hyttesjef

på Døves Idrettslags hytte «Granly». - Mange og
store er de løft han har tatt for å gjøre det så
hyggeHg for hytte;gjeSitene som mulig. Når man på
sene lørda:gskvelder stevnet opp !til hytta, da visste
man at der QPpe hadde Anton gjort rommene varme
og ikaffen kruttsterk. Han er kjent for å være en
spesialist: til å kalke ka::ffe, og dertil er han en

«kløpper» til å 'koate betasuppe.
Vi gir oss med i iStrØill1Il1€'Il av graJtulanter på

dagen. G.~atulerer hjel'telig. Sænto.

60 år.
Den 14. aug. 1950 fylte fru Marie Tell efs en,

f. Juveland, Skien, 60 år. - Hvem skulle ha trodd

at den ungdommeHge Marie ".3okuile ha fylt 60 år. 
Før hun giftet seg, stelte hun for sin far og bror,
som også var døv. Nå er de døde begge to. Det var
i 1922 hun giftet seg med skotøyarbeider Thorstein
Tellefsen, der som bekjent alltid har godt humør og
er opplagt til skøy.

HeIt fra S'ki€ll" Døvdorening ble stiftet har Marie
vært et ivrig og interessert medlem. På sin 60-års
dag hadde hun fullt hus av 26 døve gjester pluss sin
familie, som var awmmet lang vei for å feire dagen.
Hele sommeren hadde hennes mann og sønn pusset
opp huset både ute og inne, og de ble akikurat ferdig
tH 60-års dagen. Det ga der{or et festltg preg. 
Der ble holdt mange taler, blant ,annet av forman
nen i Skiens Døves Kvinneforening, som takket fru
Tellefsen for hennes vil'ksomhet i foreningen. - Til
sist ta;kket hr. Olaf Haug ror maten og for at nesten
alle Skiens døve Hkk 'komme sammen i fødselsdags
barneits hy~gelige hjem. Og så hjertelig takk for at
også jeg fikk komme sammen 'med dem. G.

50 år.
Thorvald H a il sen, Bygdøyveien 14, Skøyen pr.

Oslo, fyller 50 år 26. april.

Forlovelse
er inngått mellom frk. Ann-Margrethe H a u g,
Troms.ø, for tiden Bergen, og hr. Gabriel Raf oss,
Stavrunger.

Døves Filmklubb.
Våretter herved en hjerteli:g takk for alle gratu

lasjoner og oppmerksomhet som er blitt vist klub
ben fra forskjellig hold etter at 1tluhben har gått i
gang med fHmingen og framvist de to første filmer:
«Mustkk i ,gården forbudt» og «Det spøker på hytta».

Døves Filmklubb, Oslo.

Bekjen~s]mp ønskes.
Skilt frue, 48 år, ønsker bekjentskap med døv

herre i alderen 48-55 år.
Bill. mrk. «48 år» !til Tegn og Tales redaksjon.

En døv unglrar
middelaldrende, ønslker brevveksle med eller ta ,til
seg som husholderske en norsk døv dame. Mod.?rne
bekvemmeligheter. Takknemlig for svar omgående.

J. G. Hogstrom,
Sveapla:n 7 b, Nybro, Sverige.

En kjekk døv gutt,
29 år, ønsker å brevveksle med døv €ller tup;ghørt
pike i aldeæn 25-30 år. Helst fra Vestlandet, øst
landet -eller Sver~ge. Foto ønskes med første brev

og loves.
Bill. mrk. «Kjekik» til Tegn og Ta:l-es redaksjon.
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t
Avholdt prest· Vestfold død.

Det er nesten for svakt å kalle Olaf T h o rm o d
s æ ter avholdt. Han var e l s k et av store og små
i de meni'gheter hvor han virket. - Nå er han død,
81 år Igammel. Det var bare et år siden han feiret
sin 80-års dag blant sine tidligere soknebarn i
Hedrum, og at hele bygden sluttet opp om den gamle
prest. -

Olaf Th'Ormodsæter var cand. theol. fra 1896 og
var opprinnelig ansatt i Oslo Indremisjon, senere var
han i flere år døveprest, sokneprest j Tysnes, i Skip
tvedt, og i mange år, inntil han tok avskjed i 1939,
sokneprest i Hedrum i Vestfold. Senere bosatte han
seg i Sandal'. Han var en usedvanlig from og god
mann, og prestekallet brente som en luende flamme
i ham til den siste dag. Han var en Guds tjener helt
igjennom, og som Guds tjener tjente han menne
,ske-ne. Hans fromhet er blitt noe aven myte. Han
kunne således møte en mann på landeveien vinters
tid og ta av seg sin egen frakk og gi ham, om han
trodde vedkommende trengte den. Han var uselvisk
til det utrolige, hele hans liv var et offer for andre.
- Thormod'sæter var ingen stor forkynner, men ved
'sin hjertevarme og sin godhet vant han alle. - Få
prester har vært mer elsket enn ham.

Thormodsæter var blant meget annet også stif
teren av Ves.tfold Døvefoæning, og han nedla et
stort arbeid for foreningen i de første år.

Andre'as. E I' i k sen Ram s l and, visstnok sok
nets eldste, døde 30. januar, 97 år gammel. Han var
født døvstum, og har i over 20 år ligget ,til sengs.
De siste år har han også vært belt blind. Andrea.s
har bodd på Holmen i over 70 år, og har der hatt
ene.stående -god pleie og godt stell. Det har for av
døde vært en underlig sky.ggetilværelse, men tiden
har neppe falt ham lang, og nå er prøvetiden slutt.

S'komaker Johan S ø I' f o I' S l i d avgikk den 17.
februar ved døden vel 61 år gammel.

Med Johan Sørforslid har Døves Idrettslag mistet
en god venn og prektig kamerat. Han har helt til
sin død stått som medlem av laget, og i en årrekke
som dets kasserer. - Som ka.sserer var harr meget
punktlig og nøya'ktig, han saUe sin ære i å arbeide
for lagets økonomiske velferd og trivsel. Med sitt
rolige og bramfrie vesen, vant han seg bare venner,
han var en solid og helstøpt 'kamerat.

Kremasjonen fant sted mandag 26. februar på Til
fredshets krematorium. Kapellet var fullt av slekt
og venner, og mange dØve møtte opp for å by Johan
farvel på hans siste reis. - Pastor Stokke forrettet,
han skildret Johan Sørforslid, som en god mann og
far, en hjemmets mann, og han brakte en siste hilsen
fra familien.

På 'kisten såes et veId av blomster, fra familien,
fra slekt og venner, og en signert krans fra Døves
Idrettslag. Sænto.

De Døves Forening minnes sin stifter.
Lørdag 3. februar
var det 100 år si
den den døve publi
sist og redaktør
Lars A. Havstad
ble født. Redaktør
Havstad tok initia
tivet til stiftelsen
av De Døves For
ening (i Oslo) og
nedla et stort og
betydningsful'lt ar
beid for å hjelpe
de døve og bedre
deres kår. De Dø

ves Forening min
tes lørdag etterm.
stifteren med en
enkel høytidelighet ved hans grav på Vår Frelsers
gravlund. Foreningens formann, Alf Melgaard, holdt
en kort tale og la :ned en væk'ker krans fra De Døves
Forening. Reda:ktør Havstads sønn, Gunnar Havstad, ;
la ned en krans på vegne av familien.

Bildet viser formannen (til høyre) og Henning
Dahl ved redaktør Havstads grav.

Aftenposten-_ 5. febr.

En ISjel{k på 1000 'krOOler ble resultatet.
Vestfold Al'beiderblad hadde 2. desember et inter

vju med bestyrer Gisle Johnson på Døvehjemmet i
Andebu hvor ban forteller om ominnredningsarbei
dene og hvordan han håpet hjemmet ,skulle bli. En
av byens bOllgere :som leste intervjuet ble så be
geistret for det arbeid som blir gjort på hjemmet at
han sendte en ,sjekk på 1000 krou-cr. For pengene er
det kjøpt nye stålrørsmøbler til spisestuen. - Så
nå haT vi det så hyggelig som vi aldri hadde drømf!
om, sier den takknemlige bestyrer.



58 TEGN OG TALE

Generalforsamling i Trondheim.

Nr. 3

De Døves Forening holdt sin årlige generalforsam
ling lørd3Jg 24. februar i foreningens lokale.

Oppmøtet var over all forventning, hel't stappfullt
var lokalet. Møtet ble ledet av formannen Harald
Størkersen. I

Før man begynte med dægsordenen, holdt for
mannen tale ror 2 av foreningens medlemmer som
var gått bort i årets løp, Lars BortJten og Kasper
Hassel. Disse hadde stått som medlemmer i forenin
gen 'siden dens stiftelse 1898, og formannen takket
dem for den dnte.ress-e og det arbeid 'SOIIIl hegge
hadde nedla,gt til beste for foreningen. Han lyste
fred over Lans Botteoo og Kasper Hasools minne. 
Talen ble påhørt stående.

Ved opplesning av årsmeldingen, kom det fram at
f'Oreningen hadde utført mange store oppgaver i
årets løp - foreningen har innkjøpt nye stoler og
bord, så lokalet vårt presenterer seg i tipp topp~

moderne stil, også har man anskaffet seg telefon
til forretnmgsføreren, dette ved pasitor Sltokkes bi
stand. Man har også gått i gang med et større lot
teri til inntekt ror forenm'gens forskjeJli,ge formål.
Ved velvillig imøtekommenhet fra Trondheims han
delstands forening fikk man samlet inn mange gode
og verdifulle gevinster fra foreningens medlemmer.
Foreningen har ansikaffet seg filmduk for filmfram
syning, den har man hatt meget nytte av. - Den
omstridte veggen, som deler vårt lokale i tO,er frem
deles et uløst problem, man er ikke kommet til en
ordning med vedkommende som safte opp denne veg
gen, men etter som man forsto det på form. ten
ker han å forfølge saJken til han ikommer til en hel
di,g løsning til beste for foreningen. Han akter visst
ikke å legge ned våpenet, men tvertimot skjerpe det.

I årets løp har foreningen vært godt besøkt av
innenbys og utenbys døve. - Lokalet er åpent 3
gam:ger i uken, der samles man til hyggelige sam
vær, med foredrag 'Og filmframsyning o. a. under

holdning. I
Arsmeldingen ble enstemmig ;godkjent uten be-I

meI'kning, og likeså regnskapet.

Etter å ha behandl,et endel 1ndreanliggender, gikk
mm over til valg på styremedlelltlJ1,er. I 1950 besto
styret av: Harald Størkersen, formann, Ely Myr
vang, visieformann, Kaalle Næss, sekretær, Lunde
Johansen, kasserer. Styremedlemmer: fru Ruth Moe
og Kristen Mortensen, suppleanter: fI"kn. Serianne
Kjøren og Nyfrid Grimstad.

Va1get fikk sådant resultat: Harald Størkersen
ble gjenvalgt med valdig3ikklamasjon. Av de ut-

tredendB styremedlemmer ble Ely Myrvang og Lunde
Johansen gjenvalgt, og som ny istedetfor Kristen
Mortensen ble Try,gve Weddeng valgt. 1. suppleant,
frik. Serianne Kjønm, 2nen fru Bolette Westavi:k. Re
visarer: Th. Wennberg og Ottar Martinsen gjenvalgt.
Festkomite : Fr-kn. Emma Henriksen, Gerd SelJ:e,
Borghild Hegdahl, fru Ester Moslet og herrene Ar
nodd Rønning og Halfdan Westavi'k, suppleant:
Fru Hanna Eliassen.

Underholdn~!llig~omite: herrene Halvor G "efte
greff, Harald Størkersen og Trygve Weddeng, fl'kn.
Reidun Størkersen, Nyfrid Grimstad og fru Bolette
Westavik.

Bibliotekkomite : Lunde Johansen og Ely Myrvang.

Tilsynskomite Kristen Mortensen, Halfdan Westa
vik og fru Paula Strøm. (Bilde av det nye styre
neste nummer).

Før årsmøtet b!'e hevet, rettet Helmer Moe en
varm takk til formann Harald Størkersen for det
uegennytHgearbeid han hadde utført i det forløpne
år til beste for vår forening, og han var sikker på
at han fi'kk aUe medlemmene med seg om at for
mannen hadde utført et særdeles godt 'Og gavnlig
arbeid for foreningens trivse,l og velferd. Helmer Moe
uttal,te treffende at Harald StøI'kersen var den rette
mann på rette plas!s, og det var man skJønt enig om,
og han høstet derfor berettiget bifalL

Formannen takket Moe for de gode ord og den
tillit som var vist ham i det f'Orløpne år, og han hå
pet på at den samme tillit ville syne seg i de år som
kommer.

Så holdt han føLgende tale:

Før jeg avslutterdeUe årsmøte vil jeg takke alle
som jeg har samarbe,idet med i årets løp. Vår for
enrngskal være levende oig aktiv, og det er nettopp
av hvert enikelt medlem der kreves plikt 'Og arbeids
vilje. Det har i alle deler vært hy;ggelig å arbeide
sæmmen med dere i det forløpne år, og jeg har satt
stor pris på at dere har vært hyggeHge og hjelp
sdmme. Jeg takker styremedlemmene for godt og
behageUg samarbeid i året som 'gikk, og jeg håper
at den gode viljen og samarbeidsånden vil fortsette
i det året som kommer, til beste for vår forening.

I tillegg til årsmeldingen gkal opplyses at vår for
ening har vært representert på Norske Døves Lands
fomunds landsmøte i Bergen 1950 ved Harald Stør
kersen og Ely Myrvang. - På dette landsmøte bl:e
Harald Størkersen innvalgt som styremedlem i
lændsforbundet. Sænto.
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Isolasjon?
Mennesker med hørselskader blir ofte stengt ute

fm den verden som de med 'aUe sanser i behold lever
i. Hørselskadien har en tvillingbror, språkskaden. ~

Hørsels:k:aden kan få vedkommende til å bli passiv
overfor andre. Den hørselskadde forstår ikke sine
medmennesker lenger, eller ikl1l:e nok. Språkskaden
kan likevel være verre. Den hørselsikadde har ikke
noe lydspråk, eller bare et mangelfullt sådant.

Et hvert normal.t begavet mennes:ke med hørsel
skade har fått de samme åndsevner som et normalt
begavet menneske med alle sanrser i behold. Ands
kreftene søker å .gi og å ta i mot meddelelser. Døve
bam vil derfor ta til !tegnspråket. Dette språk er
et ekte menneskespråJk - ik'ke noe dyr kan bruke
tegnspråket.

Da de fleste døve har et enikelt og fattig språk,
fører det til utstrakt bruk av tegn. De fleste men
nesker gjør bruk av tegn når de taler. De bruker
hendene, ansiktet, ja, hele kroppen. Særlig kjent for
livlig gestikulering er folk på de 'sydltge breddegra
der. Men tegnspråtket til den tunghørte eller døve,
de språkfaittige, er en høyt utvilldet uttrykksform
med mange forkortede (avsl'epne, konvensjonelle)
tegn. Denne forholdsvis 's.iJkre o.g lite trettende form
for samtale fører sammen folk uten hørsel. Disse
danner grupper og foreninger og lever i en for
enllligsverden for seg selv.

lover tusen år har prester og lærere forsøkt å
hjelpe folk med hørselskrader. Forsøkene har alltid
gått ut på å gi de døve et innblikk i de hørendes
språ:k. Denne form for hjelp til døve la grunnen for
døveskolene. lover hundre år har det vært døve
Skoler i alle deler av Tysk1a:nd. Med største iver har
lærerne ved disse skoler forsøkt å gi sine elever tale
ferdighet. Hvor stor var Hclre deres glede når elevene
nesten fullkomment kunne trenge inn i lyd'språikelts
v,ans1relige verden. Foreldre og søsken måtte også
stines i skolens tjeneste. - Ar med hårdt oppdragel
ses- og utdanningsarbeid måtte gjennomgås. Sam
vær med tegnspråktalende døve må-tite innskrenkes
mest mulig. Og så (kom det store under. Den døve
steg over den språ'kfattiges terskel 'Og inn i en ver
den hvQI' språ:ket dominerte. For ham ble språket et
virkeltg vevktøy. Med hjelp av det kunne han både
tenke og dømme sikrere. Han kunne følge den munt
lige underholdning. Av den døvstumme ble det en
døv - en talende uten hørsel. Han kunne lære frem
mede språk, og han kunne ·skrive og tenke dem.

Dessv,erre nådde ikke mange denne språklige dan
ningsgrad. Mange forhold måtte treffe sammen for
alt det skulle lykkes. Den døvstumme måtte ha fått

gode evner i arv, framfor alt språklige anlegg, og
heller iklke sjeleHg føle seg utelukket f;ra sine høren
de medmenneskers verden. SærHg den første tiden
etter at de forlot skolen 'ble -av den størSte språklige
betydnillig fur de unge døve. Kunne de byg.ge syste
matisk videre på dert språklige tgil'unnlag skolen
hadde gitt dem? Fant de venner SOm hadde for
ståelse for språkpleie ?

En stor del av våre døve venner gikk dessverre ikke
over terskelen og inn i de hørendes språklige verden.
De 'ble språ:kfattige. For dem ble tkke språket noe
åndeHg dannelsesmiddel, for dem ble språket bare
en protese (et llJunstig hjelpemiddel) som kunne

sertte dem i stand til å gjøre 'seg noenlunde forståeli'g
overfor hørende.

Hva kan der gjøres for å hjelpe disse? Det må
forsøkes å gjøre skoletiden lenger. Også under yrkes
U1tdannelæn må der drives en utstrakt språkunder
visning. Det må være rike1:i!g tilgang av hølker, hefter
og tidsskrifter som de til enhver tid kan lese i. 
Det å .gå over terskelen og inn i de talende medbor
geres rekker må hel:e livet være målet for alle med
hørselS'kader. Der Gehorlose.

Døv skreddersønn ble
professor!

Som et appendiks til Henning Dahls særlig intereS"
sante artiikler om Lars A. Havstad i dette blad, vil
jeg ikke unnlate å .gjøre norske døve kjent med en
eventyrUg historie om en genial døv mann i vårt
naboland Finnland. Ved et tilfelle ftkk jeg lese det
dansike Billedbladet nr. 24, 1950, hvori der bl. a. sto
en overskrift til en artikkel: Den døvstumme skred
dersønn som ble Finn1a:nds største billedhogger. 
Denne overskrift fan-get selvsagt min interersse, og
jeg gjengir derfor et utdrag av artikkelen.

Mannens navn er Vaini6 Aaltonen. Ved Abo
Kunstforenings tegneskole, hvor Aaltonen fikk sin

første utdannelse, a·nså lærerne ham for å være ta
lentløs, og de rådet ham til å ,søke en annen 00
·skjeftigelse. Den døve lærling fulgte ikke rådet, og
.senere oppdaget de samme lærere alt det ikke skyld
tes talentløshet når den døve studerte modellene
tre ganger :så lenge som andre.

Aaltonen er ikke bare tegner og billedhogger, men
også en dyktig teatermaler. Han er nå bliU verdens

herømt. Siltt internasjonale ry skaffet han seg før
ste gang ved sin seier på verdensutstillingen i New
Yonk i 1939 med «Den finlske iJtvinne». Selv regner
hilledhog'geren Aaltonen monumentet av Finnlands



60 TEGN OG TALE Nr. 3

største forfatter, Kivi, som står på Jernbanetorget i
Helsingfors, for sitt hilttil. beste arbeid.

Aaltonen er vel 56 år gammel. Siden 'hau som 22
åring begynte, har han fulltført ca. 500 skulpturer
og 1500 malerier og tegninger. Dessverre er mange
av hans kunstverker gått tapt under flybombarde
mentene av Helsingfors og London. Bl. a. knustes
et stort relieff på Universitetet i Helsingfors. Noen
av hans beste utstillingsver~er gikk tapt under
skipstransporten til Amerika, ved torpedering. Også
hans villa utenfor Helsingfors ble ødelagt under
kri,gen, men ved et under unlligikk billedhoggeren
døden. I sitt gjenoppbygde hus fortsetter den døve
kunstner arbeidet med fornyet mot.

I 1940 ble den døve billedhoggeren som den første
i Finnlands historie utnevnt. til professor uten å ha
noen akademisk utdannelse. Professor Viiini6 Aal
tonen er gift, og naturligvis bærer hans lykkelige
hustru titelen professorinne. I sitt daglige virke fry
der billedhoggeren seg når hans barnebarn, en 3
årig pike, tar en titt inn til ham. Med blide øyne ser
han på den lille undrende piken som en velkommen
modell i sitt atelier. Olaf Hassel.

Nonnesæter kapell blir døvekirke.
Det første spadestikk tatt igår.

Som tidligere opplyst i «BT» forelå der i fjor pla
ner om å innrede det historiske Nonnesæter kapell
til døvekirke. Ved henvendelse til pastor Stueland
får vi vite at man har fått materialtildeling og at
de første spadestikkene ble sa,tt i golvet i går. Det
skal graves opp 30 C!m., kultes og isoleres. De gamle
hellene skaI legges på. I det hele tatt er det menin
gen å beholde interiøret sU'k det er med sine va:kre
gamle hvelv. Den ,gamle middelalderbygningen s'kal
ellers pusses 'Og hogges av, og det skal bygges !til
et vindfan'g og sakristi. - LOkalet vil få elektrisk
oppvarming.

Hvis man i'kke møter overraskelser under arbei
det er det hå:p om å kUllJlle innvie lokalet hl som
meren, og de døves menighet får da sin egen kirke.

Sa:mtiOig betyr det at byen blir et fortidsminne
ri'kere. - Kapellet vil bli en severdighet både fOT

turistene og for byens egne borgere. - Nonnesæter
kapell har hittil hatt en temmelig ubemerket til
værelse, skjult som det ligger mellom leiegårder og
fabrikker i Kaigt., i forlengelsen av denne nedover

tangs jernbanen.
Det er arkitekt Kristian Bjerknes som har utar

beidet planene. - Fortidsminnesmerkeforeningen er
meget interessert i at bygningen blir nyttet som
døvekirke. Be~gens Tidende 1. marS.

God hukommelse.
Hr. redaktør!

I Tegn og Tale nr. 2 spør De om det fins noen som
,kan slå den omskrevne 80-årige manns barnehukom
mels€'srekord. - Ja, det kan antakelig jeg. - Jeg
hU's!kergodt den første dag jeg etter min fødsel i mai
måned slo opp øynene og så meg rundt i soveværel
set. Først så jeg taket, og deretter de.t lysblEmdede
vinduet. Himmelen utenfor så hvit ut, det var ikke
antydning til skyer eller nedbør. Himmelen kunne
være enten blå eller grå. Vitenskapen sier at spebarn
er fargeblinde i de førs!te ar. Først i 3-5-års alderen
pegynner barna å skjelne fallgene. Fra vuggen kunne
jeg ikke se landskapet utenfor. En «stor» bror, som
den gang var bare 5 år gammel, styrtet fram til vug
gen min og stirret på meg. Jeg hørte ikke om han
sa noe til meg. Da jeg var innsvøpt !kunne jeg ikke
merke at jeg hadde armer og ben. I vuggen var det
behagel1g å hvile, j~g følte ikke den minste lidelse.
Min «store» bror vugget meg antakelig 'Omkring 1
minutt og krøp deretter opp i mors seng ved siden
av vuggen. - Snart falt jeg i søvn. - Etter dette
husker jeg ikke noe før ca. 1 år etterpå. O. H.

Hr. Ha'ssels hukommelse må være enestående, og
jeg nøler ikke med å erklære ham som innehaver av
den uoffisielle verdensrekord når det gjelder hukom
melse. Historien om 80-åringen var bare fantasi, og
at noen skulle kunne slå den anså undertegnede for
helt umuUg. Men hr. Hassels ihukommelse slår altså
selv fantasien. - Fantastisk! Red.

Døve Kvinners front.
Kvinnespalten j Tegn og Tale har dessverre vært

borte nokså lenge, men etter den nåværende redak
tørs elSkverdige anmodning skal nå kvinnespalJten
settes i gang igjen. Det er d'a å håpe at flest mulig
døve kvinner som har noe .på hjertet vil lufte sine
meninger og ,tanker i denne spalten. Vi døve kvin
ner må vise at vi følger med og at vi ikke vil over·
late aH plassen i bladet ti'! mannfol'kene.

Med håp om at mange vil sllltte opp om dette,
ønsker Døve ,kvinners front velkommen i arbeidet

for spalten.

Oslo Døves Kvinneforening
feirer sirt 35-års jubileum 4. april d. å. Jubileums
festen h'Oldes i Døveforeningens lokaler, Sven Bruns
gate 7, lørda,g 14. april kl. 18 (6). Alle som ønsker å
delta melder lseg til Mari Andersen innen 11. april.
Hørende venner er hjertelig velkommen.

Oslo Døves Kvinneforening.
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Døve barn flinkere ved konfirmasjonen enn hørende.

Vestfold Arbeiderblad 27. febr.

Tilsammen kr. 2500,00

Bidrag til gamle og syke døve.
Som bekjentgjort i nr. 1/1951 har forbundsstyret

til disposisjon kr. 2,500,00 til beste for gamle og
syke døve. Beløpet er en del av det beløp Landsfor
bundet mottok fra Institusjonen «Hjelpestikkel'» i
1950, og etter å ha gJennomgått søknader som var
innkommet fra de forskjemge døveforeninger i lan
det, er forbundsstyret kommet til følgende resultat
ved fordelingen av beløpet:

50D,00
500,00
500,00
250,00
200,00
200,00
100,00
250,00

De Døves Forening, Oslo kr.
De Døves Forening, Trondheim «

Stavanger Kr. Døveforening. .. «

Helgelands Døveforening . . . .. «

Kristiansand Døveforening .... «
VestfoM Døveforening. . . . . . .. «
Drammen og omegn Døvefor. .. «

Bergens Døveforening «

FOII'eningene er gitt i oppdrag å fordele beløpet
blant gamle og sy-ke døve på en måte rom ,klart til
kjennegir at pengene ikornmer fra «Hjelpesti'k'ker».
Bidragene er nå tilsendt foreningene.

Ved søknadsfristens utløp den 15. februar var der
en del foreninger som ikke hadde sendt inn søknad,
og fra et par forelå søknad om bidrag til fonds som
i f I' amt ide n kunne benyttes til hjelp for gamle
og ,~yke døve. Forbundsstyret fant at beløpet først
og fremst burde brukes til dem som hadde behov
for hjelp i dag. Vi håper at bidragene må bli til
hjelp og glede.

forstå at de kan være nyttige i tilværelsen. Og hver
enkelt må behandles individuelt.

Bestyrer J ohnson sang etter foredraget en salme
ved hjelp av tegn.

Arbeidernes Mannskor under ledelse av overlærer
Kje t ds I' U d hadde et innslag i programmet med
tre sangnumre som va'kte stor begeistring.

Møtet var meget godt besøkt. Både store- og lille
salen var i bruk. Kvinneforeningen var møtt full
tallig fram og bidro ved sitt nærvær å skape et helt
igjennom hyggelig møte.

KOM MED FORSLAG
Norske Døves Landsforbund le,ter etter et

godt og fengende navn Ul det nye trykkeriet ..
Det bør være kort o.g samtidig angi at tryk
keriet har noe med døvesaken å gjøre.

Har du et ,godt forslag (eller flere), så send
de.t snarest inn til Landsforbundets kontor,
Hollendergt. 9, Bergen.

Bestyrer G. E. Joh TI son ved Hjemmet for døve
i Andebu høstet hjertelig bitaJ.l etter foædraget sitt
i Tønsoorg Arbeidersamfunn i .går. På en overmåte
fengslende måte ga han et gløtt inn i de døves ver
den, fortalte om vansker og lidelse,r, om tålmodighet
og framgang.

Etter foredraget viste han fram to vakre filmer
som han selv hadde tatt opp ved døvehjemmet. Den
ene filmen viste glimt fra barneavdelingen og den
andre, i farger, hadde bng-et inn stemninger fra 17.
mai og høstens far'gepra!M. Filmene hadde gode ogl
tydelige opptak.

- Hjemmet for døve ble startet av Norges, Skan
dinavias og verdens første døveprest Conrad Svend
sen. Is6mmerferiene reiste han rundt og besøkte de
døve. På ferdene sine fant han mennesker som k;:>m
munene f8!ktis'k hadde underslått og barn som ikke
fikk undervisning. Døvehjemmet i Andebu ble kjøpt
i 1931. I dag har hjemmet en avdeling for voksne
og en ibarneavdeling med 12 barn. Opprinnelig var
det meningen å ta mot 10 barn, men behovet for
skoleplass er så stort aten måtte strekke seg så
langt som mulig.

Bestyrer Johnson 'fortaUe at 95 prosent av de
døve er dyktige f8!gfo1k. Ved døveskolen i Trond
heim, Oslo o.g Holmestrand f.år døve barn undervis,
ning i 8 år. Til å begynne med, leker en med barna
for å bli «dus» med dem. - De døve barna er helt
utenfor og har redsel for alt og alle, men ved skolen
læres de opp til å bli mennesker som kan føle seg
trygge i tilværelsen. - I løpet av de 8 årene lærer
barna om lag 2000 ord som de så kan bygge videre
på ved lesning. Ved kOillfirmasjonen er de døve barna
mye f1Hnkere til å svare på spørsmålene enn hørende
barn.

Etter skolegangen ikommer mange av de døve inn
på yrkesskoler. De klarer seg stort sett svært godt
i livet, men er ofte isolert fra oss hørende. Målet
med underviningen av døve må være å lære dem å
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Ungdomslandsleir.
I lengere tid har nå forbundsstyret arbeidet med

planene for en landsleir for de unge døve i alderen
fra 20 til 35 år. Det er meningen å ha den en gang
i midten av juli måned, og vi oppfordrer med dette
de unge døve landet rundt til å ,tenke på om ikke
de vH være med på en slik leir. Det blir jo den før
ste i sitt slag, og vi tror det virkelig er et stort
behov for .slike sammenkomster. ForbundsSItyret har
arbeidet lenge for å finne et passende sted til leiren,
men det har vist seg meget vanskelig å komme over
et som egner seg fortreffelig til formålet. Ved siden
av at stedet må være stort nok, bør der være en
slags sportsplass i nærheten og dessuten må der
være anledning til badning. Etter lengre overveielse
har vi nå kastet blikket på Alm skole, som kanskje
blir stedet. Da :kan vi riktign'Oik i'k,ke klare mer enn
omlag 30 deltaikere, men det er kanskje riktigst å
begynne forholdsvis smått. Hvis vi så klarer å lage
en festlig leir på Alm skole i sommer, kan vi sa
komme ster,k,ere igjen neste år, og da ta i mot mange
flere på et større sted. Vi kommer med mer nytt
i neste nummer om denne leiren, og skal da gi ende
lig beskjed om hvor leiren blir, når den blir, og hva
den koster o.S.V. Inntil videre ber vi dere tenke på
leiren og 'Overveie om ik;ke dere vil være med.

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at det
samarbeid vi h3)dde tenkt oss med Norges Døves
Idrettsforbund om denne leiren, Brke blir av. Grun
nen er den at Norgesmestersk3ipet for døve blir av
holdt så sent som i slutten av august, og så sent
nytter det 1kke for oss å prøve å lage ungdomsleir,
ror en slik leir må arrangeres mens de unge har
ferien sin, og det er i tidsrommet fra slutten av juni
til første halvdel av august. Vi håper imid'lertid at
Idrettsforbundet et annet år kan legge mesterskapet
litt tidligere på året, slik at vi ,kan få et felles arran

gement ut av det.

Premiekonkurranse.
Døve piker ved døveskolene oppfordres herved til

å delta i konkurranse om denbes,te stil over emnet:
Min første skoledag. Det er sikkert mange som
husker sin første skoledag godt, og det knytter seg
nok mange minner til den dagen som kom til å bety
så meget for hver enkelt. Derfor: bli med i karrkur
ransen ! Stil-oppgavene sendes til Tegn. og Tales re
daksjon innen utgangen av apriL Der utdeles tre
premier, nemlig: 1. pr.: Trollsløydgjenstrund, laget
aven døv, 2. pr.: En bok og 3. Ilr.: 1 års abonne
ment på Tegn og Tale. - Dessuten vil de beste be

svarelser bli offentliggjort i bladet.

Landsleir for døv skoleungdom.
Ja, nå skal den bli til vir,kelighet- drømmen som

har spøkt i mangen døv gutts og pikes hjerne, men
som ennå ikke er blitt til noe annet enn en drøm.
Mens de hørende sommer etter sommer har samlet
seg til festlige sommerleirer med strålende program,
har de døve måttet nøye seg med å lese om hvor
kjekt de unge har det på disse leirene.

Men i år skal det bli leir for de døve -også. Lands
forbundet har siden i høst arbeidet med spørsmålet
om å stelle til en leir for elevene ved barneskolenes
avgangsklasser og fo~tsettel:oosskolene, og nå er
plan<:me kommet så langt at vi kan si at det begyn
ner å ordne seg.

Det er meningen at denne leiren skal bli årviss,
og da hovedtyngden av deltakerne kommer fra Alm,
Stavanger og Bergen, ser forbundsstyret det s'om en
meget præktiSk løsnin,g at en slik leir etter tur Jeg
ges ved Alm, Stavanger og Bergen. På denne måten
blir det hv.ert år en stor del av deltakerne som får
meget små reiseutgifter.

Forbundsstyret har bestemt at 'leiren i år skal
legges ved Bergen, og ved en vennlig imøtekommen
het fra Bergens Ynglingeforening (K.F.U.M.), har
vi fått leie denne forenings sommerleir på Lønnin
gen, ca. 15 km. fra Bergen. - Stedet er av mange
kjenne!'e blitt betegnet som et oommerparadffi. Det
ligger midt iet herlig terreng , med skog, gresslet
ter, ilmauser og små vann. Eiendommen er på omlag
50 mål, men der er store strekninger med utmark
utenfor som man kan boltre seg i av hjertens lyst.
Selve leiren består av to bygninger - flunkende
nye - og bygget spesielt for formålet, så vi kan
garantere at den ytre ramme om arrangementet blir
meget bra. Leiren grenser til sjøen, der er herlig
badeplass, og flere robåter å ta turer med.

Leiren skal holdes i tiden fra lørdag 16. 'til søn
dag 24. juni, og etter den konta!kt vi har hatt med
de forskjellige Silrolestyrere ser det ut til at der blir
omlag 70 deltaJkere på leiren, samt ledere.

Forbundsstyret har nedsatt en arbeidskomite for
leiren, og den består av: NHs Gjerstad, skolestyrer
Toralf Eng, Liv Ohna, Marta Hartveit og Albert
Breiteig. Komiteen er allerede i full sving med å
tilrettelegge det store apparat som en slik leir er,
og så får vi håpe at arbeidet vil krones med hell,
slik at de døve som kommer m.ed på leiren får en
ukes strålende sommeropplevelse.

Hvis plassen tillater det, er det meget mulig at vi
kan ta med noen døve gutter eller piker i alderen
16-19 år, som for tiden ikke går på skole, men
gjerne vil være med på leiren. - Vi ber derfor dem
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Det siste måltid før Jesus døde på korset.

63

Vi leser a;t Jesus førsit ta:k!ket Gud for brødet, der
etter brøt han det i stykker og ga hver av sine disip
ler av det, mens han sa: Et alle av det - dette er
mitt legeme. Så bød han dem 'kal'ken med vin og sa:
Drikk alle derav. Det er mitt blod. Så føyet han til:
Gjør dette så ofte I gjør det, til min ihukommelse.

Disiplene forsto ikke Jesu mening med dette ..
spise hans legeme og drikke hans bl-od. De ble for
virret, så Jesus måtte forklare det nærmere ved d
si: Kjødet gagner intet - det er ånden som levencie

gjør.

Det er 'så at kjødet er et materialistis,k symlJol,
men ånden i vår sjel derimot skal leve med Jesu3
ved å ihu'k<J!IIlme ham og hans ord. Så ofte vi spiser
vårt brød og drikker dertil, li'ke ofte skal vi komme
i hu Jesus og hans ord, for da er Guds rike i oss.

MenneSiket lever ikke av brød alene, men også av
det levende brød fra himmelen, - sa Jesus til Satan
ute i ørkenen. Jesus hadde da fastet i 40 dager.

Jesus talte visstll'ok ikke om syndsforlatelse ved
nattverden. - I de tre kapitler i Nytestamentet,
Mar:kus', Lukas' og Joharmes', 'nevnes ikke et ord om
dette. Kun i Matteus' evangelium er dette anført.
- Jeg talte m-ed en prest derom, og han svarte:

Dersom du og jeg Skulle skrive hver for oss om en
bilulykke vi så, kom vi nok ~kke til å srkrive det sam
me. Ja, det er nokså rimelig at det er slik, men nål' tre
av Jesu disipler ikke nevner syndsforlatelse ved mål
tidet, men 'kun den ene, Ma;tteus, så kan det være
grunn til å holde seg tilåe tre disipler.s skrifter.

Profeten J'ohannes, døperen i ørkenen, sa om Jesus
til sine disipler: Se, der går lammet som bærer all
verdens synd. - Etter Guds vilje led og døde Jesus
på korset for våre synders skyld. Men hver den som
tror på ham, Slkal ikke fortapes, men ha evig liv.

Det er Guds vilje!

Det er som om Jesus ber og banker på våre hjer

ters dør for å komme inn og frigjøre OSg· fra syn
dens trelldom og gi vår sjel det evige liv. - Fra
hjertet utgår alt ondt, sier Jesus. Og det er sant.

- Jeg har nå talt, sier Jesus ,til sine msipler. 
Hadde jeg ildæ 'kommet og talt, så hadde I ikke hatt
synd. Men nå, da jeg har talt, har I ingen unns,kyld

,ning lenger.

som er interessert om å skrive til: Nors'ke Døves
Landsforbund, Hollendergt. 9, Bergen - snarest
mulig, 'sUk at vi kan få over.sik;t over hvor mange

det (kan dreie seg om.

Det er altså synd ikke å holde seg til Jesus alene,
for han har forkynt for oss veien til frelse, og han
ga sitt liv for at vi skulle leve. Dersom vi tross dette
ik'ke holder oss til ham, .kan vi ikke unnskylde oss
på dommens dag. Axel Fleischer.

Et internasjonalt tegnspråk.
De australske døveforeninger har gjort henvendel

ser til de amerikans!ke og svenske døveforeninger

med forslag om å danne et internasjonalt tegnspråk.

En komite, som består av utsendinger fra alle land,

bør timmme sammen for å 'komme til enighet om

dette. Men - vil det lykkes? De døve skulle ha

større sjanser til å gjennomføre et felles språ!k enn

de hørende, som i flere generasjoner hM' forsøkt å

skape et felles språk. Vi kan f. eks. nevne esperanto,

.som er det nyeste forsøk på et internasjonalt språk.

De døve skulle altså forsøke å innføre et esperanto

tegnspråik blant alle jordens døve. - Det vil imid

lertid ikke bli lett å danne dette tegnspråk Det vil

kreve meget av tålmodighet og uendelig meget de

talj-arbeid.

Et slikt internasjonalt tegnsprå:k vil ikke bare bli

til ga'gn for døve, men også for de hørende ikan det

ha star betydning. Dersom et sådant tegnsprak ble

utbredt, ville det f. eks. bli ganske lett for en fra

Sveits å spørre en politikonstabel i Tokio om nær

meste postkass'e. Ved hjelp av tegn kunne en over

alt bli forstått og få svar ganske lettvint.

Et internasjonalt tegnspråkoom hjelpemiddel for

alle, behøver ikke å bli værende bære en drø:rn. Det er

mulig å gjennomføre det. en dag vil mennesker fra

alle land samles og ta fatt på arbeidet med utfor

mingen av dette. - Men det vil kreve mot og tål

modighet.

La Gazette des SOUl·ds-Muets.

BILULYKKE
Det er meget sjelden at døve sjåfører blir utsatt

for bilulykker, og også at døve fotgjengere blir ofre
for trafikkuhell. I USA hendte det for en tid siden
at en døv sjåfør kjørte på en døv mann. Tilfellet er

vel enestående.
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Postsjakk Oslo-Bergen.
Vi fovtsetter her med offentliggjørelsen av trek

kene i postsjakkampene mellom Os'1o o,g Bergen, som
vi tidligere har satt leserne inn i. - Partiene er nå
meget spennende, qg snart kan vi vel tippe hvem

villJllerne blir.
1. p ar t i.

Hvit: Oslo Svart: Bergen.

Stavanger-Bergeln.
Den nyu,g stavtede postsja'kk-kamp mellom disse

byers døve, er nå !kommet ordentlig i gang. Det kan
nevnes at Bergen, som spiller svart i 1. parti og

hvit i 2., benytter henholdsvis Aljechlns forsvar og
den italienske åpningsvariant. - Mer om dette i

neste nr.

2. p ar ti.
Hvit: Bergen Svart: Oslo.

Døv tryllekunstner opptrer i Sjømannshuset.
Under denne overs:krift sltår det å lese i en norsk

avis som utkomme,r i Amerika:

Tryllekunstneren Don Firnados halvtimes opptre

den i SjømannshUSlet onsdag 17. januar ble en suk

sess. Tryllekunstneren forbløffet til og med dem som

satt nær inn ,på ham i den overfylte salen og som

trodde de Ikunne oppdage hvovdan han gjorde slne

kunster.

Don Firnado eller Arnfinn Matre er nordmann. 

Han kom fra Norge for noen måneder siden og er

skredder av fag, men han forteller at 'han gjerne vil

prøve å fornøye 'sine landsmenn med sine ,kunslter.

Det faJktum at han er døv har sin egen sjarme. I

stedet for å gi seg i vei med prat som nærmest vir

ker forstyrrende, går Don Firnado til verks på en

stillferdig måte og forbløffer den skarpeste blant

publikum. Don Firnado er medlem av Magiske Sir

kel, en organisasjon man ikke klan være med i uten

at man kan sine kunster.

Velferdssekreltær Nilsson mener at Don FirnadQ

vil bli et godt trekkplaster i de norske foreningene.

På grunn av Don Firnados vansker med å gjøre seg

helt forståelig, sier Nilsson at han med glede vil

formidle forbindelsen med f'oreningene inntil videre.

Før Don Firnado opptrådte, ble en norsk talefilm,

H vit sommer, som forteller om livet på fangstfeltet

oppe ved Grønlandskys!ten, framvist. Denne filmen,

sammen med to andre filmer, vil bli vist igjen neste

uke. Disse filmene er første gruppen av filmer som

etter hvert vil bli vist ved alle sjømannssentrer og

sjømannskirker i USA. Det er Statens Velferdskon

tor for Handelsflåten som på denne måten søker

å gi sjøfolkene siste nyitt på filmens område i Norge.

Sammen med månedsrevyene er dette en utvidet

filmtjeneste.

A C D

19. S e 5
20. g 6
21. g x h 7 t
22. D h 3
23. L d 3
24. S c 5
25. S c x d 7
26. D e 3
27. L e 4

A BeD G H

18. - - - f x e 4

19. S x e 4 S f 5
20. L f 2 a 5
21. g 4 S f - e 7
22. f 5 S e - d 5
23. D b 3 S c - e 7
24. T a - ela 4
25. D a 2 K h 8
26. b 4 - - ---
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Godkjent!
Lenge har vi ventet - men nå -kan vi endelig slå

Endre Grytnes på .skulderen Qg gratulere ham or
dentlig med verdensreikorden i høydesprang. Nå er
virkeUgrekorden blitt godkjent av CISS! - Så
skulle vi da oppleve det også. Gratulerer, Endre!

Delt €r et ordtak 'som :sier: Bedre sent enh aldri.
Nå da rekorden er godkjent kan vi gjerne tilgi dem
som er skyld i at det har tatt så lang tid, men en
annen gang håper vi -selvsagt at det går fortere.

Endre Grytnes er godt kjent og godt likt blant
Norges døve og også blant hørende han er kommet
i konta!k.t med. Han er en utmerket representant for
norsk [drett og verdensrekorden er vel fortjent. I
flere år har han værtsiklkeI' på 1,70--1,75 m i sin
favorittøvelse, og mange 191anger har han «luktet»
på rekorden. Som regel har det vært bare et bittelite
uhell som har hindret ham, men heldi'gvis har han
ikke gittlt opp av den grunn. Han har hele tiden vært
fast bestemt på å sette den rekorden ha..'l nå er bUtt
tilkjent. Vi ;kan si at det er hans vilje og tålmodi.g
het sammen med de medfødte anleggene som her har

feiret Itrliumf.

Vi kan Igjerne si at vi ventet verdensrekord av
Grytnes i 1949. Da tangerte han veI1densrekorden på
dien tid, 1,75, bare en uke før Olympiaden for døve i
København. - Dessverre var rkke baneforholdene i

København så gode, de passet ikke Grytnes. Han tar
neml~g tilspranget fra venstre, mens høydestativeJt
ved Olympiaden sto sHk at det var beregnet for hop-

Fra Olympiaden for d(we Københat'n 1949

pere som tok tilløpet fra høyre. Gryltnes fikk for
kort tilløp, hva han klaget over uten at det ble gjort
noe med det. Dessuten var det 'såpass kjølLg at han
frøs. Resultatet ble at Grytnes måtte nøye seg med
å bli rt'Ger etter Erik Sondergård, Finnland, som satte

verdensrekord med 1,77 m. Grytnes nådde »bare»
1,70, samme resultat som nr. 3, finnen V. Rannikko.
(Se bildet).

Den nye verdensrekorden på 1,78 m ble satt under
Norgesmesterskapet for døve ,på Skansemyren, Ber-
g,en, 4. juloi 1950. T. S.

Ski-No M. for døve 1951.
Som kjent arrangerer De Døves Idrettslag, Trond

heim, Døves Norgesmesterskap på ski i dagene 10.
-11. mars. I den anledning har vi mottatt program
fra arrangøren og dette inntar vi her, selv om
mesterskapet nok allerede er 'gått over i historien
når dette leses. Klubbene fikk dog innbydelsene i
god tid, og ettersom aJllmeldelsene for~går kun gjen
nom ,klubbene, ser det ut til at alt ligger vel til rette
ved arrangementet.

Program:
Lørdag 10. mars: Langrenn (spesielt og kombi

nert) 16 km. Start og innkomst på Lian restaurant
(anledning til bad). Starten foregår fra 'kl. 11, opp
rop Ik!. 10.

Sønda1g 11. mars: Hopprenn i Vintervannsba'kken
(spesielt og kombinert). Rennet begynner !kl. 12,
opprop kl. 11. Umiddelbart eltter hopprennet avhol
des slalåmrenn og utforrenn (spesielt og kombinert)
i Vintervannskleiva.

Gyldig legekort må forevises v€doppropet. Pre
mieutdelingen finner sted umiddelbart etter rennene.
Innmeldelse med ·startkontingent kr. 3,- for spesielt
og kr. 4,- for kombinert sendes Petter Holberlg,
Erling Skakkesgt. 5, innen 28. fe'bruar. - De som

ønsker innkvartering, må gi beskjed derom med inn
meldelsen. For dem som ikke ønsker å ligge på ho
tell, vil vi anbefale å ta med teppe eller sovepose,

så kan de ligge på hyltta.
Vi håper på fyldig deltakelse fra Deres lag, og vi

ønsker dere velkommen til Trondheim.
Med sportslig hilsen

Døv-es Idrettslag, SIdavdelingen.
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Slalåm og utforrenn i Oslo.
Døves SpoI1tsrklubb avholdt sitt 'klubbmesterskap i

slalåm- og utforrenn fra hytta i Lommedalen søn
dag 11. februar.

De veld~ge snøfall vi har hatt i vinter gjorde at
det ikke så !særlig lovende ut fur rennet - som kjent
trenges det harde og faste ba1illl:er til slalåm og utfor.
Men deltakerne hadde satt seg i hodet at de vHle ha

renn, og dermed .så gikk die ivei med å tråkke sam
men snømassene tH en brukelig løype. Jentene var
rkke dårHgereenn guttene, men tråJkket ivei 'som best
der de fikk anvisning. Det lyktes virkelig å få istand
en så nær brukelig løype, men svette kostet det.

Dameklassene var i år fyld~ere enn de pleier å
være, og flere av del,takerne viSite lovende kjøring.
GU'llvor Ruud kjørte støtt og sikkert, Eva Herland
var dristig, men i iveren kjørte hun forbi en ,port i
siste omgang av slalåmen og måtte etter reglemen
tet diSkes. Margit Bølstad vant B-klassen på turski,
håper vi finner henne på spesialski i A-'klassen neste
vinter. Andre deltakere blant damene vil med litt
mer trening si'kkert kunne bli god for bedre resul

tater.

I herrenes A-klasse var det 3Jtskillig k'nivmg og de
fleste kjørte det remmer og tøy Ikunne holde. Den alt
for korte utforløype gjorde sitt til at det ble vanske
lig å finne fram iil en rettferdig :pointsutregning. En

måtte derfor innskrenke selg til å slå sammen de
oppnådde tider. Thore Ee,k vant her ytterst knepent
foran Gunnar Løvsikeid. - B-klassen ble vunnet av

Gunnar Iversen på langrennski.

Klubbmesterskap i langrenn.
Døves Idrettsklubb, Bergen, avholdt sitt klubb

mesterskap i langrenn fra Døves hytte på Tatland
søndag 18. februar. Føreforholdene i Bergen omegn
har vært ualminnelig gode i vinter. Før om årene
har det alltid vært et problem å få avviklet klubb
mesterskapet på ski. Denne gang berammet vi der
imot selVJ:~ikkertkhrbhmest:ersikapet i langrenn til 18.
f.ebruar. Og ror en 'gangs skyld blandet ikke vær
gudene seg opp i våre planer. Rennet gikk som plan.
lagt. På grunn av liten trening hosenikelte av de
anmeldt.e, ble løypen gjort svært kort, men den var
i hvert fall såpass lang at det ble tydelig tidsfor
skjell meHom de deltakende.. Noen overraskelse ble
det ikke i rekkeføllgen. Per Sikka var favoritt, like
sikkert 'Som det var klart at Ola Svare ville bli nr. 2.

Resultatene:
1. Per Sikko 24,53 min.
2. Ola SvaI'e 27,00 min.
3. Osvald Olsen 29,05 min.
4. John WieseneI' 33,30 min.
5. Helge KjøUeberg 37,2B min.
6. Petter Rønnesiad . . . . .. 41,05 min.
7. Bjarne Jensen 42,12 min.

Det var en del problemer .med ·smøringen, men
resultatene gir likevel et noenlunde ;korrekt uttrY'kk
for hva de enkelte er gode for.

stanse etter :behov fra alle frammøtte i bakken. 
Været var ganske enestående -godt til denne vinter
å være hvor en er blitt syltet ned i gråvær og ned
bør, alt i alt 'kan en kara:kterisere rennet som vel
lykket og forhåpentlig vil det lede til ø:ket int.eresse
for kunsten å ;kunne beherske skiene.

Hj. Lindgaard.

Sekr.

Utforrenn. Sammen!.

19,2-18,5 125,0
18,1-17,6 127,8
20,3-19,9 136,4
18,9-18,5 145,6
18,9-26,2 150,4

Resultater:
Herrer klasse A:

Slalåm.
43,3-44,-

43,4-48,7
47,1-49,1
61,8-42,1

59,9-45,4

1. Thore Eek ...
2. Gunnar Løvskeid
3. Hj. Lindgaard ...
4. Ragnar Woll + 2,2 ..

5. Bernt Kjølleberg

&lm dommer fungerte John Vigrestad, Alf Mel·
gård var starter 'Og ellers fikk man velvimg assi-

Herrer kl&'iSe B:
1. Gunnar Iversen. .. 51,4-50,7 20,4-20,6 143,1
2. Olav Kristensen + 4,4 55,7-64,2 27,8-33,5 185,6

Damer Idasse A:
1. Gunvor Ruud 49,4-46,6

Damer klasse B:
1. Margit Bølstad 57,4-68,-
2. Hallgerd Wroldsen .. 59,4-82,3
3. Bjørg Wroldsen ... 71,5-65,9
4. Elisabeth Berntsen .. 126,6-139,--

12,9-12,8

15,9-13,8
22,4-14,6

23,3-26,8
37,3-34,5

121,7

154,7

178,7
187,5
337,4

Klubbmesterskapet i utforrenn.
Klubbmesterskapet i langrenn for Døves Idretts

klubb, Hengen, gikk etter pro.grammet, og det var
på forhånd bestemt at utforrennet alrulle foregåsøn.
dagen etter. Heller ikke denne gang var det noe galt
med hverken vær eHer føre. Rennet ble avvrklet et
stykke nedenfor Livardcl1 på Totland. Fjellet viste
seg fm sin heste side. Strålende solskinn og nær·
mest silkeføre fikk alle til å nyte både turen opp
over mot Livarden og selve rennet. Blant de som var
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med rådet det rent påskestemning. - Deltakelsen i
herrenes utforrenn ble stor, idet hele 14 mann del
tok. Resultatene ble ganskIe overraskende for fleres
vedkommende. Smøringen spilte nok en stor rolle,
selv om føret Var fint nok. Løypen var kanskje for
lett, men det var li'kevel flere fall.

Resultatene:
1. Kjell Hål'and 1,24 min.
1. Einar Koppen . . . . . . . . .. 1,24 min.
3. Eilif Ohna 1,27 min.
4. Walter Reite 1,28 min.
5. Torkel Eikjeland 1,32 mm.
5. Sigurd Hardeland 1,32 min.
7. Bjarne Jenssen 1,33 min.
8. Helge KjøllebeI1g 1,35 min.
9. Henrik Hansen 1,38 min.
9. Harry Stene. . . . . . . . . . .. 1,38 min.

Damene ,startet imidJ:ertid fømt (de burde også av
høflighetshensyn stått først her; beklager så meget,
damer). Løypen deres var m.oe kortere, men de viste
seg som dyktige Trysil-Knut-inner og tok pusten fra
mannfolkene da de med knekk i knæmesuste mot
mål i Alpe-stil Qg med. dødsforakt i blikket.

Resultatene:
1. Liv Ohna . . . . . . . . . . . . .. 0,36 min.
2. Kjellaug Rønnestad 0,40 min.
3. Narma Ha'Uklien 0,43 min.
4. Marta Hartveit 0,58 min.

Sekr.

Avlyst.
Som før meddelt skulle Norge representeres ved de

internasjonale skileker i Airol0, Sveits, i tiden 24.
25. februar d. å. Hele arrangementet måtte imidler
tid avlyses på grunn av at byen Airolo ble hjemsøkt
av et voldsomt snøskred som kostet 15 mennesker
livet. Denne meddelelse er nyUgkommet til NOl'ges
Døves Idrettsforb. fra Zweitzer Gehorlosen Sports
verband. - Fra Norge var det to som var uttatt til
disseskilekeT, nemlig de fremste unge skiløpere vi
har i dag. Firm Gjøen og Hans Lie. Men neste år blir
det nok bedre for de to uttatte. Da skal Norge re
presentere både i Sveits og Sverige, muligens også

F,innland.
Norges Døves Idrett..forbund.

Kronerullingrox.
Arne Noem har betalt kr. 2,- og utfordrer Arvid

Røstad, Kåre Røstad og J'ohn Søraker.

De utfordrede sender pengene til forbundets kas
serer Leif Johnsen, Kildalsvei 2, Bryn pr. Oslo, sam
tidig som de utfordrer tre nye til å betale.

Ball i Oslo.
Oslo Døves Sportsklubb avholder ball i Døvefor

eningens lokaler, Sven BrunSIgt. 7, lørdag 21. april
kl. 6 (18). Møvkt antrekk, servering, varm aftens.
ABe som ønsker å være med, kan melde seg til Helge
Martinsen, Sven Bruuggt. 7, innen 10. april.

Festkomiteen.

Sportsredaktøren.
IdrettSIlagene tilsluttet Norges Døves Idrettsfor

bund, samt andre som har noe å skrive om under
Døves Idrettsverden, anmodes om å sende stoff til
sportsredaktønin og helst snarest mulig etter kon
ikuranser og liknende som har med sport å gjøre.
Det skal altså sendes til Eivind Hegstad, c/o Ham
mer, Sven BrulliSigt. 7, Oslo.

Godkjente verdensrekorder.
Følgende verdensrekorder for døve er nå godkjent

av CISS:

Friidrett:
200 m hekk: Pierre Galloy, Frankrike (?) 22. sept.

1949 i Paris.
Høyde: Endre Grytnes, Norge, 1,78 m. 4. juli 1950

i Bergen.
Spyd: Robert 6hman, Sverige, 58,86 m. 6. sept.

1950 i Stockholm.

Svømning, herrer:
100 m fri: T. Larsen, Danmark, 59,5 sek. 17. sept.

1950 i Odense.
200 m bryst: S. Kamerling, Holland, 2,56,6 milt.

14. januar 1950 i Rotterdam.

Svømming, damer:
100 m fri: Lilli Rasmussen, Danmark, 1,22,6 min.

17. s'eptember 1950 i Odense.
100 m bryst: M. v. d. Hoo-ven, HoUand, 1,39,6 min.

16. juli 1950 i Anvers.
200 m rygg: Lis Rasmussen, Danmark, 3,40,7 min.

17. september 1950 i Odense.
3 x 100 m medley: Danmark, ved Lis Rasmussen,

B. Jenen og Lilli Rasmussen, 4,59,2 min. 17. septbr.
1950 i Odense.

Norges Døves Idrettsforbund.
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Beste norske

resultater

i fri-idrett

for damer
1950.

Bergit Rafoss

6'0 m løp: N. rek 9,0: Marie Rambjørg, Stavanger.
Marie Rambjørg, Stavanger ..... 9,0 sek

100 m løp: Norsk rek 13,9 sek. Bergit Rafoss, Stvgr.
Ber,git Rafoss, Stavanger 13,9 sek.
Reidun Mathisen, Stavanger . . .. 14,2 sek.
Marie Rambjørg, Stavanger .... 15,0 sek.

200 m. løp: N. rek. 28,8 sek. Bergilt Rafoss Stvgr.
Bergit Rafoss, Stavanger 28,8 sek.
Reidun Mathisen, Stavanger . . .. 31,2 sek.
Marie Rambjørg, Stavanger .... 32,6 sek

80 m hekk: Norsk rek. 14,2 sek. BeI1git Rafoss, Stvgr.
Bel'git Raf<Jss, Stavanger 15,0 sek.

Høydesprang: N. rek. 1,42 m. Ber;git Rafoss, Stvgr.
Bel1git Raioss, Stavanger . . . . . . .. 1,40 m.
Made Grytnes, Bergen . . . . . . . . .. 1,20, m.
Kjellaug Rønnestad, Ber.gen. . . . .. 1,15 m.

Lengd'espr.: N. reile 4,63, m. Ber,git Rafoss, Stvgr.
Bel1git Rafoss, Stavanger . . . . . . .. 4,63 m.
Marie Rambjørg, ,stavanger .... 4,11 m.
Reidun Mathisen, Stavanger. . . . .. 3,88 m.
Kjellaug Rønnestad, Bergen ..... , 3,34 m.

Lengde u. tilløp: N. r. 2,12 m. Bjørg Wroldsen, Oslo.
Marie Grytnes, Bergen 2,01,5 m.
Marta Hartveit, Bergen. . . . . . . . .. 1,89 m.
Kjellaug Rønnestad, Bergen . . .. 1,83,5 'Ill.

Kulestøt: N. rek 10,00 m. Bergit RafosS', Stavanger.
Bergit Raf<Jss, Stavanger 9,99 m.
Marie Grytnes, Bergen . . . . . .. 8,10 m.
Kjellaug Rønnestad, Bergen. . . . .. 7,42 m.

Diskoskast: N. rek. 29,84 m. Ber.git Rafoss, ,stv-gr.
Bergit Rafoss, Stavanger 29,06 m.
Marie Grytnes, Bergen 26,84 m.
Kjellaug Rønnestad, Bergen 19,87 m.

4 x 100 m stafett: Norsk rek. 60,0 sek., Stavanger.
Stavanger 60,3 sek.

3-kamp: Norsk rek. 1398,15 p. Bergit Rafoss, StV'gr.
Bergit Rafoss, Stavanger 1398,15 p.
(Høyde 1,40, diskos 26,40, 100 m. 14,6 sek.)

Norske rekorder i fri-idrett 1950
Norges Døves Idrettsforbund har godkjent føl

gende nye norske rekorder for døve i 1950:
DAMER:

60 m løp: 9,0 sek. Marie Rambjørg, Stavanger.
100 m. løp: 13,9 sek. Bergit Rafoss, Stavalliger.
200 m løp: 28,8 sek. Bergit Rafoss, ,stavanger.
Lengde: 4,63 m. Bergit Rafoss, Stavanger.
3-kamp: 1398,15 p. Bergit Rafoss, Stavanger.

HERRER:
100m løp: 11,7 sek Arnulf Pedersem., Stavanger.
1000 m stafett: 2,15,9 min, Stava-nger.
Høydesprang: 1,78 m. Endre Grytnes, Bergen.
Lengde u. tilløp: 3,00 m. Endre Grytnes, Bergen.
Trestegsprang : 12,68 m. Endre Grytnes, Bergen.

Lederne må heretter være <Jppmerksom på at
rekordskjemaene skal være Uil1derskrevet av 3 - tre
- ·dommere når de sendes forbundet til godkjenning.
Rekordslkjemaer med en eUer to dornmerunderskrif
ter vil ikke bli tatt hensyn til.

Norges Døves Idrettsforbund.
Friidrettsutvalget.

Beste ~esultater i svømning 1950.
DAMER:

100 m fri: Norsk rek. 1,37,4 min. Gunvor Ruud, Oslo.·
Gunvor Ruud, Oslo ... . . . . . .. 1,46,1 mm.
Wenche Hamborgstrøm, 08110 .. 2,02,7 min.

100 m rygg: Norsk rekord 1,5'7,7 min. Wenche Ham

bo;rlg:strøm, Oslo.
Wenche Hamhorgstrøm, Oslo .. 1,57,7 min.

200 .m bryst: N. rek. 3,44,4 m1n. Reidun Mathisen,

Stavanger.
Reidun Mathisen, Stavanger 4,02,4 min.
Gunvor Ruud, Oslo , 4,00,6 min.
Wenche Hamborgstrøms resultat i 100 ro rygg,
1,57,7, er godkjent 'Som norsk rekord for døve.

HERRER:
100 m fri: N. rek. 1,11,0 min. Einar Mehlum, Oslo.

Thore Eek, Oslo 1,14,8 min.
Helge KjøHeberg, Bellgen 1,34,7 min.
Bernt Kjølleberg, Oslo. . . . . . .. 1,46,2 min.
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«Tegn O&, '.rale»
utgis av Korske Døves Landsforbund.

Bladet utkommer hver måned, og årskontingenten
er kr. 5,--, som betales forskuddsvis til kommi·
sjonærene eller direkte til bladets adresse, Hollen·
dergaten 9, Bergen. Postgiro nr. 13691. - Ars
kontingent for abonnement til utlandet kr. 9,-.

Redaktør: Tho,.b;ørn San de,..
Forretningsfører: Alberl Bre i I eig.

Kommisjonærer:
Eivind Hegstad.
Nils Gjerstad.
Håkon Hj. Otnæs.
Karsten Samuelsen.
Finn Johansen.
Sigurd Jakobsen, Alefjær.
Wilbert Marthinsen.
Osvald Kleppe.
Olaf Foss.
Arne Søraker.

Oslo:
Bergen:
Trondheim:
Stavanger:
Drammen:
Kristiansand 5.:
Sarpsborg:
Gjøvik:
Helgeland:
Skogn st.:

\...._-----------"

1500 m løp: 4,20,0, Josef Ankile, Trondheim.
3000 m løp: 9,36,8, Finn Gjøen, Oslo.
5000 m løp: 16,10,0, Josef Ankile, Trondheim.
10,000 m løp: 33,54,6, Josef Ankile, Trondheim.
4 x 100 m stafett: 47,4, Oslos lag.
1000 m stafett: 2,15,9, Stavangers lag.
1500 m stafett: 3,38,8, Oslos lag.
Høyde: 1,78 m, Endre Grytnes, Bergen.
Lengde: 6,47, m, Endre Grytnes, Bergen.
Høyde u. tilløp: 1,37 m, Endre Grytnes, Bergen.
Lengde u. tilløp: 3,00 m, EndTe Grytnes, Bergen.
Tremeg : 12,68 m, Endre Grytnes, Bergen.
Tresteg u. tilløp: 8,42 m, Arvid Røstad, Tr.hjem.
Stavsprang: 3,20 m, Endre Grytnes, Bergen.
Kule: 11,37 m, Knut Smeds'gård, Oslo.
Diskos: 36,59 m, Knut Smedsgård, Oslo.
Spyd: 47,12 m, Olav Vik, Bergen.

Damer:
60 m løp: 9,0, Marie Rambjørg, Stavanger.
80 m løp: 11,9, Margit Bølstad, Oslo.

100 m løp: 13,9, Bergit Rafoss, Stavanger.
200 m løp: 28,8, Bergit Rafoss, Stavanger.
80 ID hekle 14,2, Bergit Rafoss, Stavanger.
Høyde: 1,42 m, Bergit Rafoss, Stavanger.
Lengde: 4,63 m, Bergit Rafoss, Stavanger.
Høyde u. tilløp: 0,85 m, Margit Bølstad, Oslo.
Lengde u. tilløp: 2,12 m, Bjørg Wroldsen, Oslo.
Kule: 10,00 m, Bergit Rafoss, Stavanger.
Diskos: 29,84 m, Bergit Rafoss, Stavanger.
Spyd: 23,85 m, Bergit Rafoss, Stavanger.
3-kamp: 1398,15 p., Bergit Rafoss, Stavanger.
4 x 100 m stafett: 60, Osek., Stavanger.

Herrer:
100 m løp: 11,7 Arnulf Pedersen, Stavanger.

2'00 m løp: 24,0, Rolf Nyberg, Oslo.
400 m løp: 52,9, Rolf Nyberg, Oslo.
800 m løp: 2,04,9, Nils Bjørø, Bergen.

Rekordene:

Cjeldende norske rekorder for døve i fri-idrett.
Den norske rekordliste ble en god del forandret

i løpet av 1950. Mange nye re'korder så dagens lys.
Etter alle de nye mkorder å dømme, skulle en tro
at døveidretten i Norge mår meget sterkt, men 
det er allikevel ikke så sikkert at dette medfører
riktighet. Norge står internasjonalt meget sterkt,
hvis vi bare regner med ttoppplaseringene, men ellers
ser det ikke så bra ut. Det er alt for stor forskjell
på prestasjonene, jevnheten mangler. Og mest av
alt: Det ser iWke ut til at vi har mer enn 3 «store»
friidrettsu.tøvere for øyeblikket. Disse tre er selv
sa:gt Bergit Rafoss, Endre Grytnes' 'o,g Arnulf Peder

sen, den siste er fremdeles juniOO', så han vil nok
med tiden 'komme enda sterkere. Dis-se tre står i en
klasse for seg selv. I neste 'klasse kommer brødrene
Smedsgårid, Finn Gjøen og Olav Vik Dis,se er alle
dyktige friidrettsmenn, men Smedsgård-brødrene
blir sterkt hemmet i treningen p. g. a. vans'kelige
treningsforhold. Vik rører svært sjelden spydet og
Gjøen spesialiserer seg for terreng- ogskiløp. Det er
sikkert flere andre som også kan nevnes, men Bergit
Rafioss, Endre Grytnes' og Arnulf Pedersen blir
allikevel stående på toppen _. langt over de andre.

Dette er beklagelig, men de andre aktive må ni
prøve å komme lengst mulig opp til dem.

Rekordlisten viser at Bergit Rafoss innehar hele
9 norske rekorder fa.r kvinner,' og Grytnes 6 for
menn. Dette viser tydelig både hvor svak den nor
ske rekordliste har vært og hvor sterke disse to er.
Det ser heller ikke ut til at de har passer-t toppen.
- Gledelig er dessuten Marie Rambjørgs rekord

notering i 60 m løp.

Ungdommen vil sikkert komme sterkt denne se
song, men vi tror li.kevel at våre tre «mjerner» vil

stråle Hke klart nå som i fjor.

100 ro rygg: N. rek. 1,22,8 min. Frithjof Tenden, Oslo.
Helge Kjølleberg, Bergen 1,33,4 min.
Bernt Kjølleberg, Oslo 1,43,3 min.

2QO m bryst: N. relk. 3,17,5 min. E. Mehlum, Oslo.
Helge Kjølleberg, Berg-en 3,39,0 min.
ThOO'€ Ekk, Oslo 3,48,9 min.



Reservert
w.w.

Bang &1 Tegner &1 Co.

Forbindingsstoffer og

sykepleieartikler

Kr. Augustsgt. 11

OSI;O

Møre Preserving Co. A.s

ALESUND

Lars Hansen
Konfeksjonsfabrikk

Voss Hårdukveveri A.s
voss - Telefon nr. 80

Framstilling av hclrduk og
1'attolin.

KRISTIANSUND N.

A~s Arendals Textilfabrik
Tlf. 1681 - 2730 - 2980

ARENDAL

Fram Shodd~abrikk A.s
Shoddy - stoppull - vatt,
madrasser m. m.

NESTTUN

Porsgrund Metalverk A.s
Metall - Halvfabrikata

PORSGRUNN



Nic. Freuchen A.s

Prinsensgate 6

Sentra:lbord 41 36 40

OSLO

Dressmagasinet A.s
Strandgt. 90

Egen konfeksjonsfab1'ikk

Telefon 10 402

BERGEN

A. H. Andersson &Co.
Armaturfabrikk

Normannsgate 47

Sentralbord 68 34 25

OSLO

Brunsvikens Reperbane
Johs. & Alf Johannessen

Not- og garnfabrikk

Snører, tauverk, not og garn

KRISTIANSUND N.

A.s Moss Værft &Dokk

MOSS

Bergens Privatbank - Bergen
Kontorer:

Bergen- Oslo - Haugesund 

Fredrrkstad - Trondheim

Filialer:

Lillestrøm - Odda - Sandvika 

Sørumsand - Akrehamn - Andaisnes

JON ASøCLÆ NO- SAN ONES
Norges største sykkelfabrikk - 450
arbeidere og funksjonærer.

A.s Arne Johannessens Shodd~abrik

Spesialfabrikk i s h odd Y

Fargeri - Karbonisasjon 

Garnettering.

Strusshamn pr. Bergen



Knut Aase Jr.
Trikotasjefabrikk

Lars Hillesgt. 20. - BERGEN

BØKER

av alle slag.

Paph.

Skolesaker.

PI~~

C MCtNSEN
l~ ~~ lunu - PtIPIR
~~ Sl.'O Lfm4JTU IHL

BERGEN
1----------------------1.·-----·------------··--------.--

Hylkje Ullspinneri A.s A.s Norske Saltkompagni

Hylkje pr. Bergen. BER GEN (NORWAY)

1--------..--------.--.-----.-- ----- ·------------------------------1

Birkelund Tricotagefabrikk A.s

Spesialitet: Dame- og barnettndertøy

Salhus

Olaf Knudsen A.s
Mekler og kommisjonsforretning I

alle JOrter fiskeprodukter

Rikstelefon 12348
Telegramadresse: Tranknudsen

BERGEN

OS pr. Bergen

Ski· o g ska f t e f a b rik 12

Nar det gjelder UNDERTØY så
finner De det he/·.

Vi fører et meget stort utvalg av
undertøy for damer - herrer· barn.

L.O. (Q)LSEN
'tNIS9LAVSEN ~

BERGEN

A.s Fabrikutsalget
(vi Sparebanken) - BERGEN

~.~~4~="--~CJ~W_,EE~~~~~ Rikstelef. og centr. 18127~~ _ Importør og grossist i
alle sorter skomakerart.

Lær, skinn, gummi. Vår
detaljforretning har dess-

~ Jl uten et stort utvalg i mo-
~_ ....~ derne skotøy.

__· I --:BERG.-=E:.:.N-=- I

Lars O. Hjelles Htf.

1-------------------- ·----------------------1

Skipsaksjeselskapet Skytteren Ved kjøp av klær og utstyrsvarer
står vi alltid til tjeneste.

vi Yngvar Hvistendahl Stene R. Johansen

TØNSBERG

Man ufa k t u rforretn i.n g

Tlf. 2923, 2876 • FREDRIKSTAD

1--------_·_-------------1-----------·-·--------------1

P. A. Øvstegård
STR.ØMPEFABRIKK Fredrikstad Meieri A.L
0RSTAVIK

Kristiansand Mek. Verksted Sarpsborg Begravelsesbyrå
Sentralbord: 4400

TeI.gr.adr.: Verkstedet

KRISTIANSAND S.

Hans O. Solberg

]ernbanegt. 12

Telefon 286 - SARPSBORG



A.s Sævareid Kartnn- M. Olsen A.s
&Papfabrik Murmester og

Ingeniø1forretning
Telegramadr. : Sævareid.

Utfører alt i mur-
og betongarbeid.

Telefon: 13435-14219.
Walckendorffsgt. 3

BERGEN BERGEN

M'S rUW~ m[~ ~D~~[TI Karl Gaassands Møb~~·

Kalfarveien 99, - Ber gen fabrikk A.s
Utenlandske tresorter - Fine-

rer. Kryssfiner. Møbel!llaler
Syftelaod

pr. BERGEN
Telefon 13333 !

i

_.. 1-- --

Olsen &Ugelstad I Brø~rene Wigand
I Automobilforretning
I

BERGEN

~'kijJJrederi

OljejyringJclJllegg - planlegging ,
iIlJ/al/"sjon ' s,Jrt'ice

Lars Handeland
OSLO Civilingeniør MNIF

BERGEN

Pedersens Hanskefabrik A.s Sambåndets Trykkeri
Førstekl"sses bok- og aksidens-
trykkeri.

BERGEN c. Sundtsgate 22
BERGEN

L. Dybvik Spør Deres forhandle,' etter
m ø ble,' fra

Dø," og t'illdlfSfab,·ikk.

Telefon: 17 375 Sverre Storevik Møbelfahrikk
Fyllingsdalen pr. Ber gen Fyllingsdalen pr. Ber gen



Wa Il e m & Co. A.s
BERGEN

SHANGHAI

Reservert
R. F.

HONGKONG

Storm Martens Maskinforretning A.s
KIRKEGATEN 8

OSLO



A. &Llohne
Mekanisk Verksted

Møllendalsveien 2

BERGEN

langens Gardinfabrikk A.s

Lars Hillesgt. 16

BERGEN

lauritz Myrebøe A.s

Si!d- og Fiskeeksport

ALESUND

BERGEN

Margarinfabrikken Norge A.s

BERGEN

Alfr. Hartveit
Karosserifabrikk

Møllendalsveien

BERGEN

S. Pettersson

Manufakturforretning

MOLDE



Gunnar T. Strøll1 A.s
NORSK OG OVERSJØISK TRELAST

Oslo - Bergen - Trondheim

,--------- ----------------1

G. Block Watne
Trelastfor'retning og høvleri

Telefon 61049 SANDNES

Bolsønes Verft
Innehaver: E. Grønningsæther

Skipsbyggeri - Patentslipper

MOLDE

Thorvald Berg
SKIPSREDERI

TØNSBERG


