


Confectionsfabriken A.s

MOLDE

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

A.s Rygene Træmassefabrikker
ARENDAL

Elektrisk kraft

Verdal Spareban k
Opprettet 1854

Utfører alminnelige

bankforretninger

Kristiansunds Sparebank

Opprettet 1834

KRISTIANSUND N.

I Strikking
er både morsom hobby og nyttig arbeide.

Bruk våre landskjente garnmerker :

NORGESGARN

TVINNGARN

PEER GYNT

SOLA

SOLVEIG

BENTE

Garn og oppskrifter på praktiske, moderne

plagg i de fleste garn, og manufakturforr.

Sandnes Uldvarefabrik A.s
SANDNES



egn
Nr. 10 • 1952 • 33. årgang

og
Forbundsformann: Nils Qjerstad, Hollendergaten 9, Bergen

Redaktør: Thorbjørn Sander, Møllendalsvn. 17, Bergen

"Ærlighet varer lengst" er et ordtak vi ofte bru
ker. Vi gjør dermed oppmerksom på at det ikke
lønner seg å fuske - være uærlig. » Rettferdig
heten seiret:"

Vi kjenner så godt til dette, og vi forstår alle
sammen betydningen. Vi har sikkert også fått er
fare at det forholder seg slik som de gode, gamle
ordtakene sier.

Likevel - det er tross alt ofte vanskelig å la
være å fuske - og ofte faller vi for fristelsen. Vi
merker jo også at fusk slett ikke alltid blir opp
daget. Noen er til og med så heldige at de blir
"store" ved hjelp av fusk. Men sådanne ting som
fusk har så lett for å bli vane. Når en først har
begynt, er det nesten umulig å slutte, og en hol
der på til det ikke går lenger - til fuskingen blir
oppdaget.

Det er en stor tilfredsstillelse å vite at en har
utrettet godt arbeid. En kan ikke føle seg tilfreds
og lykkelig, dersom en ikke gjør skikkelig, ærlig
arbeid. En person skal dømmes etter den innsats
han har gjort!

Den som fusker, sluntrer unna - eller skal vi
si: saboterer - vil etter hvert bli ødelagt. Han
undergraver sin egen framtid, men dette har han
meget vanskelig for å oppdage. Og når han ende
lig blir klar over hvor det bærer hen, er det som

regel for sent å vende om. - "Krukken går så
lenge til vanns, at den kommer hankeløs hjem."

Vi vil meget nødig ha forbindelse med folk som
har for vane å fuske. Dersom de fusker på ett
område, fusker de sikkert også med annet. Det
må vi være oppmerksomme på, ellers vil vi snart
bli tatt ved nesen. Fusking har lett for å trekke
med seg andre uvaner også - og disse vokser
gjerne like godt som ugras i sin alminnelighet.
Forskjellen er faktisk bare den at selv det kraf
tigste D. D.T. ugraspulver ikke har noen virkning
på det menneskelige ugras. Gjort er gjort. Det
hjelper ikke om vi ø n s ke r enkelte ting ugjort.

I Amerika tar den smarte forretningsmann med
seg sine nye forbindelser ut på golfbanen. Nesten
alle amerikanere spiller golf. Den smarte forret
ningsmannen legger så merke til hvordan de frem
mede spiller, og han lærer på den måten å kjenne
dem. Forsøker de å fuske, vil han ikke ha noe
å gjøre med dem. - Det er ingen unnskyldning
for fusk.

"Med krumveier ofte man slår seg til tåls,
og de er vel også de fleste;
dog lærer man snart, når man skyter til måls:
Den beneste vei er den beste!"

skriver dikteren Richardt, og det har han så san-
nelig rett i. Red.
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Den nye barneavdelingen på Sukke innviet
Men det trengs fremdeles plass tit 25 «vanskelige» døve barn

som ellers vil bli helt ødelagt

Som kjent, ble det på Hjemmet Jar Døve's
avdeling på Andebu pr. Tønsberg i 1948
begynt med e.J.1 li,ten avdeling for døve barn
som av forskjellige grunner ikke harkunn,~t

. bli opptatt 'som elever ved de alminnelige
døveskoler. Disse barna ,er blitt betraktet
som de vanskeligste av alle ·barn, men resul
tatene samer oppnådd av de barna som er
kommet und'er styrer Johnsons innf,lytelse,
er stJrå,lende. Nå er en ny av.d-efing kommet
i gang på samme sted, og i den anledning
har de Heste Østlands-aviser hatt lengere
ar,tikler om det .arbeid som her blir nedla:gt.
Vi velger å sitere »Moflg'enbladet«:

"Hva måle'f vi i våJrt daglige ,liv menneskever
det etter? - Begavelse, kunnskap, penger og stil
liag. Vi ser opp :ri,l »mannen som blir til noe«.

Og hvordan erc1et verd·en ser ut idag - denne
vår verden for »vellykkete« ril'ennesker? Er den
blitt en god verden å -leve i?

Det er. godt å bli rykket Ut av de falske og
løgnaktig,e normer, godt å bli 9tiUet ov'erfor men
neskeverdet hos den mislykke>te, den utstøtte og
ulykkelige, hjelpeløse, defekte og iso,lerte. Man
forstår da S1traks at v,er,den går til ,grunne av bare
vellykkethet, fordi dens 'Standard er kald, egoist
isk og hjerteløs.

Tillitsfull stikker en åtteår,s småpike sin hånd i
min, tviholder den, f.ast og varmt, hun ser opp på

, meg og. ler mens hun hopper og springer ved si
.den av meg hoTtov.e1," veien. Jeg har kjent henne i
Jem milJUtier,()g jeg har ikke veksi.etet ord med
heul}e. Fordi hU)1 ikke kan. Huner døv o,gstlim,
hun vet ikke hva et on;i er. Hun kan ikke følge
m~q, i noen undervisnipg, hun kan aldri bli »vd-

:.,l,y~eth~å lenge hun Jever. Men hun velt hva kjær
. lig4et.og tillit er for noe, og hennes faste lille
. håndtrykk sender varmebølger gj-enncm hele mitt

SJan.

Og denne hennes åpne ti.llitsfullhe:t hadd·e vært
v~ndt ti,l· sin motsetning, til angst, tras,s og hat, 
hvis ikke no,en mennesker hadde SaJtt sin 'arbeids

•. kraf~, sin intelligens og sitt hjertelag inn på å gi
og~å henne og hennes ,like enek,sistens og et hjem.

Det er dette som skjer på den merkeJi,ge gården
Sukke i Andebu, noen mil fra Tønsberg, drevet av
Hjemmet for Døve. Siden 1948 har 12 evnesvake
og miljøskadde døv,e barn i aJcier·en 7-19 år hatt
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et hjem der nede, og n-å .innvies en avdeling for 12
barn ·til. Dette er ikke noe internat, ikke noen an
stalt' menet hjem for dem. Delt første :sted mange
av dem har følt at de. i det hide tatt kan kalle et
hjem.

De blir møtt av hjelpsom kjæ,rligihet fora første
øyeblikk de kommer hit. Det er ingen her som
skubber dem til side som en plage og ,en byrde.
Det er for deres ,og d,eres velfer.qs skyld dette
hjemmet er her, alt i det tilhører dem, 'tar sikte på
å gjøre livet lett og lyst for d.em, utvikle de evner
og den smule individualitet som måJtlte ligge s.kjult
hos dem - og det er så uendelig meget mer enn
vi trygge og vellykkete viltra.

Alt er lagt til Hltte for at barna skal trives og
utfolde s·eg. Rommene er malt .i lyse og glade far
ger ,o.g dekorert med eventyr-tegninger. Her er
dagligstue,r og oppholdsrom ,hvor de si'titer med si
ne leker. De tegner og lager papprnodelIer av hus
og båter, de snakker fort og ivrig samMen ved
hjdpav tegn, øynene lyser, hele ansiktet er et en
este storlt smj,l, munterheten formdig pipler av
dem, av og ,til brister de ut .i høy og overgiven lat
ter. De er .ikke det spor redde for besøkende, tv:ert
imot kommer de nysgjerrige og tiliitsfulle og rek
ker fram .hå:nden ti'l hilsen, trippende av iver p1l
de vise fram lekene ,sine, tegningene - -

Disse barna ville uten dette hjemmet vært be
stemt ,tiJ en tristeæ og ondere tilværelse' enn man
nesten kan forestille seg. Mange av dem 'kommer
fra hjem som ikke på nOe vis er skikket til -å ta
seg av dem, hvor de tvert imot er blitJt betraktet
som en straff og enphge o.g belhand.J<'lt deretter.
Og selv om foreldrene mange 'ganger h~r væ.rt
glad i dem, har de alte vært hek uskikket til å
hjelpe disse barna, som i en så utpreget grad er
avhengig av en innsiktsfull og skoJoert spesialbe
handJling. De kommer ikke inn på de offel1ltlige
skoler forelle·rs normalt utmstete døve barn,Qg
ofte har det vært utspilt opprørende o,g hj~rt~

skjærendesoen~r når forddrene euter -testing og
prøvetid har fått beskjed fra døvelSkolene om· at
de må komme og hente barna igjen. Hvor skulle
man gjøre av dem, hva skulle det bli til med æe~?

Se:lv,følgelig er ,ikk'e aLt bare solskinn så snart de
kommer ,til Andebu. Mange av barna er merket
av den behandlingen de har vært utsatt for, og
110en av dem har manisk ødeleggelse91yst. Enkelte
Hr voldsomme raserianfall. De hører med ti-l ka-



tegorien «vanskehge barn», og det kreves en uen
delig og oJ,te nerveoppslitende ·tålmodighet med
dem om man skal ha håp ·om å ,få ,lukket dem opp
og lokket fram -deres beste muligheter.

- Men det ,er et eventyr å se hvordan l"esuhat
ene har v.ist seg bare i løpet av de årene v.i har
drevet barneavdelingen her nede, sier styrer Gisle
Espolin johrHQn, lederen av Sukke gård. - Vi
tar bevisst sikte på gjøre individer av barna. Fo'r
oss er de hverken nummer eller kasus, men men
nesker med hv·er sin skjebne og hver sine spesicJle
muligheter som det, gjeld'er '.1 finne fram til.

Den nye. barneavdelingen, som er tegnet .av ar
brektene Hemik Nissen og frue, ·er på to etasjer.
Første etasje rommer to sovesaler med plass til
seks barn i hver, to store toaletJtrom med tilhør
ende bekvemmeligheter og en stor dagligstue. An
nen .etasje rommer to klassevære.1'ser og dessute.n
tre hybelrom med JeIleskjøkken for. barnalS «'tan
ter». Klass.erommene domine'res av store tavler,
undervisningen skal jo ses, .derfor er også de mest
modeme prinsipper for belytS.rung fulgt. Pultene
står .i en halvkrets omkring lærer.em; bOTd, aJlt lig
ger til rette Joren nær, hyggdig og hdt pe.rsonlig
undervisning av de barna som i det hele tatt 'er
mottakelig for undervisning. En del av barna her
som har væ·rt sendt tilbake fra døveskolene som
uskikket har ·evner nok, men de er hindret av ska
der deres omgivelser ha'r pålført dem. Disse barna
hå'Per man å kunne s·et:te .i, stand tDl & få del i nor
male døv·e barm undervis.ning. Men de fleste av
barna her nede vil ~eppe finne noe annet sted ..1
holde til. De vil ,et:ter hvert 'som d·e vo.kser til bli
flyttet f'ra barneavideilingen over på de vokisnes
avdeling. På Sukk'e bor det nemJig ca. 30 voksne
døve som ikke vil 'kunne tilpaSlSe seg livet i de
vanlige samfunn, epil'eptikere, ånclssvake eller
sinnslidende. Også de har et hjem her, og de som
er i 'stand tddet, går med i gård,ens daglige arbeid.
Den har 200 måJ dyrket innmark og 500 mål
skog.

Sukke gå'td er bame- ·og landavddingen av
Hjemmet fo.r Døve, ·som har sitt ti,lhold på Nmd
strand. Det hde finansier·eos såå si utelukkende
ved frivillige gaver og biodrag. Staten yter 20000
kr. om året, og det dekker omnænt halvparten av
tlæreorlønningene. Dessunen yter hjemstedskom
munene 900 kr. for hveN barn. AUe andre utgif
ter dekkes av privatpersoner eller institusjoner,
med «Odd Fdlow» og «Hjelpestikkene» i spi6sen.
«Odd FeUow» gir et årlig bidrag ~il døvearbeid'et
på 20 000 kroner og «Hjdpestikkene» 30 000 kr.
Til den nye barne:wdelingen, som det har kost·et
150000 kroner å bygge, ihar ~<Hjelpestikkene»

gitt 75 000 kr. Et klart bevis for at mørene teller
og ·en oppfordring til alle om å forlange «Hjdpe
stJikker». Det monner!

Da pastor C. Bonnevie-Svend'sen overrakte sty
rer Johnson nøkkelen til den nye barneavdelingen
under en strålende innvielsesfest lørdag «13. sep
tember), sa han:

- Denne .nøkkelen skal ikke brukes til å låse
med. Åpne skal den - åpne for den innelukket·~

og den utestengte.
Og det vil den ganske sikkert også bli brukt trI!

Oculus.

'])øl1eb Jul 1952

Norske Døves Lalldsforbunds vakre jl11ehefte
blir i år ferdig en god stund tidligere enn i fjor.
Vi regner med at det foreligger klar til .levering
fra Døves Trykkeri A.s ca, 10. nov,ember, og det
vil da straks bli sendt til dem ~om ønsker det i
god tid før jul.

Opplaget er .i år 20.000 eksemplarer, hvilket er
det største vi noensinne har hatt. Det er 4.000
mere enn i fjM, og vi håper og tror at hd-e opp
laget skal gå unna. De første meld.inger fra sd
gerne våre tyder på større sa.lg ·enni fjor, men en
nå er det for tid:lig å si noe sikkert.

Vi retter en st.erk oppfordring til alle våre dø
ve og hørende venner om å gå godt inn for salget
av Døves Jul. Prisen er som før nevnrkr. 2,00 pr.
hefte. Noe nytt av året er at vi har skrevet til
styrerne ved landets døves.kol'er og lagt ved en
del tegning.s.lister. Vi har bedt dem om å ila barna
v·ed skolene gå inn for salget, og har satt opp bok
premier til de 10 beste barna. Det skal bli spen
nend'e -å se hvordan det går.

Vi ber ellers leserne legge merke ti,l hva vi skrev
i augustnummeret om Døves Jul Der stå·r ah om
provisjon m.m. - Lykke til med salget, her er
penger å tj·ene for alle flinke setlgere, og s.ist men
ikke minst: Her er sj.anse til å lage go.d propagan
da for døvesaken og til å skaffe Landsforbundet
penger i ka'ssa. Bmk 't·eg,ningslistene som har stått
i Tegn og Tale. Har dere bruk for nere list.er, så
skriv til Døves Trykkeri, og nye '1.ister skal bJi
sendt straks.

Så til innsats und.er mottoet: «Døves Jul.» inn i
ane hjem!

FORSIDEN

viser denne gang ihestClP på fjdl,et. Foto: Per Gjert
s,en,
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l.
Det var en gang - slik tar de til
de fleste eventyr.

Slik kan det også, om De vil,
ta til det skjebneskuespill
som tap av hørsel byr.

Det var en gang at den som led

av det man kalte døvstumhet

var utestengt fra åndskultur

og henvist til den rå natur.
Og mer enn det: Han sto alene

på livets fordringsfulle scene.
Han var så rent fortvilet ensom

og bar en byrde lik den sten som
hin sagnets Sisyfos slet så iherdig med

og aldri noen gang ble ferdig med.
Han så at menneskenes munn
beveget seg, og at i samme stund

var det kontakt imellom dem.
Men i det samspill var han storeslem.

Han så de satt og leste i en bok,

men boken gjorde ingen døvstum klok,

for tydningen av dens bokstaver
var ham umulige oppgaver.

Hva ord av trolldom innebar
for ham en mystisk lønndom var.

Fra sp r ti k e t s verden utestengt
Har du som hører noen gang tenkt

på hva det har å si for livet
i menneskelig sjel og ånd?

Som bilde kan du det beskrive
som lenke om din fot og hånd.
- For hver en døvstum var det sånn.

Il.
Det v'i::tr en gang - det var den gang,

og fangedagen den var lang.
Den stumme døves dystre kår

i ensomhet og lengting sår,

de varte mange tusen år.
Men så kom dagen han opplevet

at ny historie ble skrevet -

et eventyr så interessant
at H. C. Andersen på langt
nær han har skrevet maken.
Det gamle ord stadfester seg:
at eventyret gjester deg

i hverdagslivet, er du vaken.
l dag har tusentalls av døve

bevist de er i stand å øve
med dyktighet de mange evner
som vi så tidt med stolthet nevner
.;om resultat av høy kultur

og ikke bare rå natur -
for vår utvikling bygger på

at vi hverandre kan forstå
ved hjelp av ord, en felles norm

for tankeliv i språklig form.
Og dette ords kriterium

på menneskelig åndskultur

er ikke mer mysterium
for dw som aven barsk natur

ble nektet evnen til å høre

på ~'anlig vis igjennom øret.
Det var en gang at godtfolk trodde

wuitci7het og råskap bodde
og måtte bo i deres sinn
som tap av hørsel snørte inn
i døvstumhetens tause rike.
I dag ser vi det klart og tydelig

LC'vist - bevist helt nydelig 

at sjelemessig er vi like.
5,1 mang en døv har i sin ferd
med innsats som det sto respekt av

~'iSt at personlig menneskeverd
bør måles uten blikk for vekt av

en fysisk sans, men at en heller
mti si at s j e l sin nho Ide t teller.
Det står i pakt med mer enn jord 

med evig liv av guddomsord.

Ill.
Det var som sagt en gang i tiden

at døvstumme var uten viten
om åndskultur og framskrittsstrid.

M en denne nordiske kongressen

med referat i Oslopressen
er uttrykk for en bedre tid.
Vi tør vel si at vi har grunn til

il bruke litt av denne stund til

ti slå det fast at hundre år

med skolegang for alle døve
har gitt et eventyrlig høve
til bedring av de døves kår.
M en all den glede dette gir oss
_ husk detl - på ingen måte frir oss

fra plikten til å tenke på
den lO~i som all utvikling lyder:



at framgang ubønnhørlig byder

oss stadig nye mål å nå.

Er ett mål nådd, straks øyner vi

ett nytt, slik høyner vi

den stigning i utviklingsgangen

som tilfredsstiller bedringstrangen

i slektens liv. Å fremme veksten

til sunn utvikling - det var teksten

for vår kongress. Død gir kadaver,

mens livet stadig gir oppgaver.

IV.
I tro på viljen til å dyrke

vår evne til å samle styrke

i felles løft vi møttes her.

La gå <It ikke alle mente

presis det samme -. Alle tjente

det tror jeg gjelder her især

på det at man fikk løfte litt

på tankekors og drøfte fritt

problemer som man strevde med

i ensomhet på h'G'ert sitt sted.

Det skal nok vise seg med tiden

at ett og annet lettner siden.

Rom bygdes ikke på en dag

og en kan tape mange slag,

men siden hen kan det bli spurt

at man tilsist har seiret stort.

Og etter at vi nå har slitt

med tankekors og hatt det stritt

på mange måter, vil vi gjerne

før noen hver er nødt å fjerne

seg fra den kjære venneskare

og hjem til ensomheten fare,
- før det må skje vil vi i kveld

med glede øse av det veId

av fellwkap og sympati

som g;ør at man kan si seg fri

for følelsen av mindreverd

fordi erz ikke er så lærd

som mange andre. - Det som teller

er det at vi er skjebnefeller

som skapninger med evne til

å søke det jeg nevne vil

det ideale, gudegaven,

med perspektiv ut over graven.

Det er ideen som gir styrke

i hverdagsstrevet i vårt yrke.

M en hverdagen kan være grå,

og gleden ved den så som så.

Og derfor syns vi det er bra

sånn av og til å kunne ha

en festlig dag i venners lag.

Og ut fra denne jestideen

har nå ikveld festkomiteen

fått samlet oss, for at vi skal

før teppets fall

for denne nordiske kongressen

- - kongress oblige, det v'et noblessen 

få komme sammen til en fest

som kan bli kjær for hver en gjest

som minne. - Jeg har fått den ære

på vegne av det meget kjære

kongressens vertskap her å bære

frem til hver enkelt æret gjest

en hilsen at enhver ska! være

velkommen til kongressens fest.

P. Anderson.

Lars A. Havstads Minnefond
Også i september kom det bare ett bidrag til

fond'et, nemlig den 6. septbr. kr. 10,- fra Terese
Christiansen, Sandum pr. Tromøy, Arendal. Jeg
takker hjertelig for det. Fondet har nå nådd kr.
2.945,34.

Så vil jeg takke »Tegn og Tale«s redaktør for
de oppmuntrende ord i bladet for september. 
Oppmuntrende sier jeg tiltross for at det i over
skriften st'år »SkuUende«. For tanken han gir ut
trykk ,for gir håp om at det bare er forbigående
når Minnefondets vekst synes nesten stans,et. Inn
samlingen behøver nemlig aldri '.J. stanse. Det vil
alltid være anledning til å gi et bidrag enten en
har gitt et før eller ikke, og de penger som kom
mer inn blir straks satt i banken og gir renter. 
Selve innsamlingen hjelper til å holde minnet om
Lars Havstads innsats for de døve i live. Og når
fondet en gang har nådd de 20.000 kroner som
foreløpig er satt som mål, vil rentene bli brukt
d oppmuntring for pesidt flittige og begavete
unge døve ved siden av den støtte de kan få fra
annet hold. Jeg har aldri kunnet nøde no,en til å
gi bidrag, for fondet skal være bygd opp av bi
drag som er gitt med glede. Selv gir jeg mitt ar
beid og de små bidrag jeg kan gi når jeg får en
eller annen ekstra 'inntekt, og jeg vil fortsette så
lenge jeg kan. Men det ·er tanken at fondet skal
forvaltes av Landsforbundet så snart dette uttal
er ømke om d·et, og jeg håper på dets spesiell.e in
teresse. Er det ikke andre også som vil tenke på
fonde~ med et lite bidrag når de har tj.em litt ek
str;:,? Pilestredet 61, Oslo, 2. okt. 1952.

Henning Dahl.
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Hamar og Omegn Døveforening
har kJøpt feriehjem

Det lenge etterlengtete feriehjem for med lem
mer av Hamar og Omegn Døveforening, er nå en
deJlg blitt en realitet.

For flere år tilbake, ble det i foreningen opp
rettet et feriehjemsfond med det formål å få et
feriehjem ,for medlemmene. Det ble satt i gang
lotteri som innbrakte en· pen sum, og forening.en

fikk bidrag fra Norske Døves Lands:forbunci, så
det tilslutt ble såpass meget at en turde tenke på å
få planen f.ealisert.

En gang i vår var et hus som lå nede ved Mjøs
stranda meUom Jessnes og Brumunddal (ca. 15
km fra Hamar) avertert til salgs, og foren'ingen
besluttet da å kjøpe det.

Huset er ikkestoft,bare 36 kvm, og kjøpe
summen var kr. 7.000,-, hvorav kr. 4.500,- ble
betalt kontant. Eiendommen er p'å % mål, men
ved kjØlp·et fikk foreningen ytterligere leiet 1 mål,
så tomten nå er ganske romslig.

I.:ruset består av pei:;estue - 2 små rom med 4

sengeplasser hver - kjøkken og gardewbe, også
er detta skur, hvorav det e:n·e brukes til vedskjul,
og det andre er det rtleningen å innrede til sove
fomfoi' herrer til bruk om sommeren. Seedet lig
ger idyllisk til nede ved Mjøsa og har navnet
»Mjøsgløtt«.

Det ble, som rimelig er, stor glede blant de 40
medlemmer sam har fått et slikt ferid1jem, og d,e
go1r inn i arbeidet med liv og lyst Jor å skaffe for-

. skjellig inventar. Det er allerede skaffet atskillig
møbler, såsom klaHb<:Jrd, benker, senge't eg kjøk
kenutstyr. Men ennå mangler det en hel del, men
medlemmene ril·ed fc.reningens .energisl<e formann,
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herr Johan M. Dahl, i spissen, gjør alt de kan for
at stedet skal bli så trivelig som råd er. Som hyt-
tesjef er valgt herr Einar Martinsen. .

Det skal holdes innvdsesf.:;st på feriehjemmet
14. september.

Gunvor Ruud.

Obs.! Jule~ og nyttårshiLsener
Det er blitt vanl.ig at mange døve sender inn

en notis med jule- og nyttårsønslker til venner og
kjente i siste nr. av »Tegn og Tak« før jul. Det
te er jo en meget hyggelig vane, og vi håper at
riktig mange også i år vil benytte denne·· anled
ning til på en billig måte å s·ende venner og kjen
te er; liten hilsen. Vi overveier n·.3. cm vi skal s,en
de ut et ekstra nummer av bladet i desemb·er O'g
ta inn alle hilsenene der. Det vil da bli 12 numre
av »Tegn og Tale« i år + "Døves Jul«, og det er
rekord. Det er jo ellers vanlig med 10 vanlige nr.
av bladet.

For at alle skal være sikre på å få med sine
hilsener i bladet før jul, er det best de sender dem
til oss før 15. november. Når mange fra et sted
sender inn sine hilsener samlet, koster det 50 øre
pr. person. Ellers er prism kr. 2,-- pi. notis for
spesielle hilsener. Red.

BREVVEKSLING

Er du en snill, forstå.e1sesfull mann, 24-27 år,
som savner heimehygge, så skriv til yr'1~eskvinne

p'J. 22 år, s·cm ønsker o: he'im for seg.
Bill. mrk. »Døv« til »Tegn og Tale«s redaksjon



De døves sosiale forhold l Finnland
Skattelettelser - 42 aktive døveforeninger og 17 døveidrettslag - (Foredrag ved kongressen i Oslo)

Eg.en hjelp er best, sier et finsk ordspråk. Dette
prinsipp har Fi,nnlands døve fulgtdh det har
vært ta1e om å skaUe seg undervisning, opplys
ning O'g sitt daglige brød. - En døv mann grunn
la den første skole for døve i Finnland. Det var
Karl Oskar Malm, som i 1846 fikk ,i gang døve
skOllen i Borgå. Grunnlagt av de døve sCillV er også
Finlands Døvas Førbund, som begynte :sin virk
somhet i 1905. De døve har videre selv satt i gang
et nå meget framgangsrikt boktrykkeri, Smdus.
Likeså har forbundet arbeidet meget for å få opp
rettet yrkessko1e for døve. Det er spredd en stor
mengde trykksak:er' som pmpagandamaterieH, og
forbundet har også utgitt flere lærebøker for dø
veskolene. nlustrasjonene til en av disse lesebøk'er
ble skaffet helt ,fra Norge, så en kan her si at de
døve barna hJJr fått nyte det nordiske samarb·;;id
på samme måte som vi gjør her ved denne kon
gress. Forbundet utgir videre forbundsorganet
Kuurojen Lehti - Tidskrift for dOV2.

Det ovennevnte er bare en hentydning ti1 at al
le saker i virkeligheten utvikler seg ettersom hvor
iherdig man arbeider med dem. Og hvem skulle
ta s'eg av de døv,es saker om ikke de døve selv. -

Ettersom formålet med dette foredrag er å gi
en kon redegjørelse for de døve i Finnlands sosi
aIe forhold, bør jeg vel først og fremst nevne sko
lene for de døve. Dersom skolene er bra, sEk at de
døve barna der kan lære hva de trenger, da har
man gitt dem et godt puff framover, og fortset
te>1sen blir da forholdsvis enkel. SkoIen er som den
grunnmur en bygger huset på. Er grunnmuren
sva,k, vil hele bygning,en lett rase sammen. Et hus
som er bygd påsohd grunnmur, 'raser ikke sam
men selv om en bygger flere bygninger 0pp'å hver
andre på den. Døveskolen i Finnland ka:n sies å
gi de døve barna et soIid fundament å bygge vi
dere på. I landet finnes det 5 talle.skOiler og en
skriveskok Mangelen' på lærere har imidlertid
vært meget følsom, men også dette har forbundet
ordnet med ved at de har fått gj,ennomføf't bedre
JønnsfDrhold for døvelærerne. Man ha<r skaffet
sko1ene filmapparater og høreapparater, men det
trengs nere sådanne. Utdannelsen av døvelærer,e
har foregått i Åbo, men nå er det ordnet slik at
sådan utdannel.se også kan fåes på andre steder.
Døv,eskolene er åtte-årige, men det arbeides nå for
å senke den skolepliktigeaJders:lik at opplær.ingen
av de døve barna kan begynne ved 5 'års alderen.
Man arbeider samtidig for å få forsko:le1l' i til-

knytni'llig til taleskoiene. Man håper også å få spe
sidde artikulasjonslærere til den viktige artikula
sjonsundervisningen. Mange av skolebygningene
trenger fOlr tiden reparasjon.

De døve piker i Finnland haren egen hushold
ningsskole i Pieksamaki. Denne skole, som dr'ives
av et legat, er sikkert noe enestående i verden.
Det hører nemlig 2000 hektar skog tilskoIen. På
grunn av dette, trenger skolen ingenstatss>tøtte,
da skogdriften er mer enn innbringende nok ti'l '3.
holde den i gang.

Den nyeste sko1eformen i FinnIand, er yrkes
skolen for døve. Den kom i gang for fire år siden,
og bekost,es helt av s:ta<ten, men denne skolen er
også den bilhgste i landet. Den har nemlig tilhold
i Åbo døveskoles lokaler. Elevene Hr her teore
tisk undervisning om kvelden. Elev'ene kan velge
nesten hvilket som helst yrke. De går i lære hos
mestere. En del døve går også på de hørendes yr
kesskoler. Vanligvis blir de uulærte fagarbeidere .i
løpet av 3 år. Staten bekoster oppholdet for ele
vene. Yrkesskolen for de svenskspl'åkige døve,
Ligger i Borgå. Elevantallet i Åbo er for t,iden ca.
50 og i Bongå 10. Yrkesskolen i Åbo har vist seg
å være for liten, da det er mange flere enn de som
er opptatt som har søkt. Finlands Døvas Førbund
har derfor satt seg li s,ving for å få enda en fort
settelsesskole, f. eks. i UIeåborg.

Sysselsettingen i Finnland har vært j.evnt bra de
siste årene, og dette hM medført at også de døve
har hatt gode muligheter for å .få godt arbeid. De
døve som ha:r fått yrkesopplæring, har selvfølge
lig vært heldigst stilt. Here har f. eks. kunnet an
skaffe seg bi,l dIer motorsykkel. Forbundet er et
s,emralor,gan for døve som er ferdig m.edsin sko
legang. Det overvåker og leder opplysningsv,irk
somheten blant de døve ,skaHer foredragsholdere,
utgir det før nevnte forbundsorgan, gir økono
misk hjelp til opplysningsvirksomhet, ,før,er kon
troll med foreningenes regnskaper og økonomi, og
forøvri.g overvåker forbundet aH for,eningsvirk
somhet. Saten gi,r s,in stønad ved å av&ette bestem
te beløp til de forskjellige formåL Forbundet av
holder ogs'å ,f,eriekurser på folkehøgskoler om som
meren. Det gi'r også støtte til døv.eprestenes virk
somhet.

42 døveforeninger ,er tilsluttet forbund'et. For
uten vanlig foreningsvirksomhet, søker foreninge
ne også å stimulere medlemmenes interesse for f.
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CVar jeg blott en gran 6kogen

Det er alt blitt sent på høsten.
Luften dirrer ikke mer.
Isblå står den nå og ser
på de søyleslanke birke,
som lik gule alter-bluss
lyser opp i skogens kirke.

Når så vinterstormen kommer
- hele skogen farer sammen,
og de gule alterlys
slukkes ut ved første gys,
blader fyker om som gnister,
luften blekner, sneen faller 
er det kun de høye graner,
som lik store, sorte faner
suser gjennom skogens haller.

Og da driver jeg i skogen,
og jeg hører vinden sukke,
slite i de gamle toppe,
tute om de sorte fjell,
som står like steilt deroppe.
Og jeg tenker med meg selv:
Du er intet skillingslys,
som det første gufs skal slukke!

Var jeg blott en gran i skogen,
som, når vinterstormen kommer
'- luften ble/mer, sneen faller 
suser gjennom skogens haller
lik en vidt utslagen fane,
til det grønnes neste sommer!

Nils Collett Vogt

~----~
eks. sjakk, avholds-, ungdoms-~g studievirbom
het.

Finlands Døvas Idrottsførbund, som har sitt
eget organ, driver også en lntens vi-rbomhet. 17
idrettsforeninger er tilsluttet dette forbund, og
forbundet får også betydelig støtte fra tippeselska
pet.

Videre ha'r man Døvas Vanners Førbund. Det
har sitt s·ete i Åbo; og 13 foreninger er tilsluttet
dette forbund som har til formål å støtte opplys
ningsarbeidet blant døve. Også dette ,forbund får
sta tsbidrag.
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I landet har man et gamlehjem for døve kvin
ner, men dette strir med støre økonomiske van
skeligheter. Et gamlehjem for døv.e menn er tid
ligere nedla.gt a'v .samme grunn, men man arbeider
nå med ,å reise et nytt sådant :hjem.

I Finnland har man ikke døv-ekonsuIentersom
i Sver,i'ge. Forbundet haJr søkt om å få konsulenter
men hittill har det .ikke vært mulig å få denne sa.k
gjennomført. Spesidt 'ville det statistiske materi,dl
disse konsulenter kunne samle være av stor betyd
n'ing. - Derimot har man 3 statslønte «reis-epres
ter" som deler landet mellom seg i faste distr:ik
ter. Pas.tor Lauri Paunu har som ekstra arbeide å
føre korrespondanse med døve småbarns mødre
for å lære dem hvordan de skal forho,lde seg. Han
har også led,et to kurser for dem.

I de byer som har Hest døve, har man i de se
neste årene fått ansatt diakonisser til å gå i sykebe
søk til døve, tolke vedev-entuelle 'rettssaker, hos
legen o. s. v., samt lede de døves speidervirksom
het.

De døve i Finnland får skattelettelse på grunn
av invali.ditet. Ellers Hr d,e ingen .lettelser, altså
bortsett fra den støtte de få'r gjennom bidrag til
den f,erening de er medlem av.

La oss også nevne atekteskapsJolV,en i Finnland
begrenser adgangen tJ ekteskap mellom to arve
lig døve. Dette forh.indr,er dog ikke at antallet
inngåtte ekteskap har øket sterkt de siste årene. Li
keså flytter de døve i øket omfang fra landet til
byene.

I Finnland går man sterkt inn for å skaffe hver
forening eget hus. Også forbundet forsøker å støt

te sådanne til,tak. Nylig haJr en av foreningene
kjøpt en 270 hektar stor bondegård for sitt for
mål, men det er enda for tid/lig å ut;ta:le seg om
dette tilfelle. Forbundet holder for tiden på med
en s.tørre innsamEng ti'l en senoraJlgård for aU dø
vevirksomhet i landet. Man har uidhgere hatt et
fond for dette formål.

E-tter siste krig, var mange finske døve flykt
ni.nger i en me;get vanskelig situasjon. Da ,kom det
fra de andre nordi~ke land niIsendr :pakker nil de
mest trengede. Med disse midler forsøkte man så
å ,lindre den størs·ce nøden. Det siste beløpet f.ikk
en flyktningfamiJie våren 1952. Jeg benytter an
ledningen til å takke aHe Nordens døve for den
hjelp de sendt,e til s,ine finske skjebnefeller l en
vanskehg tid. De største vanskel.ighetene etter kri
gen ,er nå overvunnet. Vi tror det finske folk går
en lys,ere fran1tid .i møte, og da kommer sikkert
også arbeidet for å bedre de døves utdanndses
muligheter og f.orhold til å bl,i forbedret.

Urho Kierimo.



Merkefige avgjørefser av politiet
Døve Stavanger og Roga)and kan bare få bilførerkort med forbehold og dersom de

trenger bil til og fra sitt arbeid

V.i trodde M vi her i landet for leng,e si
den var kommet over de vanskelighet'er
som i sin 'tid hindret døve i å Jå tillatelse
til å kjøre bil. Det har nå i meunge år
vært døve hiHørere i NOJrg,e, og ,så vidt
v.ites har disse vært implisert bare i en
eneste ulykke, og denne skyldtes heUer
ikke døvhetJen. Derfor virker .det merke
lig hva Stavanger Aftenblad en dag for
tener under overskriften »Døv,eSljMører
klarer seg 1.i:ke godt itrafikkoo som de
andre«:

»FOl;" første gang har en døv gått opp til bilfør
er-prøven i Roga1and. Jørgen Klovning fra V:aul
en avla i går formiddag prøv'en for bilsakkyndige,
som uttal'er til Aftenbladet at reSlJlltatet v'ar til
fredsstillende. Eksamineringen, som holdes .i til
legg til kjøreprøven, foregikk skriftlig. Jørgen
Klovning får førerkort med forbehold om at han
skal bruke to speil på bilen og ha med seg en led
sager som hører (uthev,et her). Førerkortet vil bli
utstedt gjennom Rogaland Politikammer.

Det er tidligere utSJtedt førerkort fO'r bil til dø
ve Her·e steder i hndet, bl. a. i Oslo, Hergen og
Haugesund.

Ved henv,endclse :til politifullmektig Landmark
v,ed Stavang,er Politikammer, får AflDenbladet opp
lyst at hittil er ingen døve blitt godkjent til bil
førerprøven i Stavanger. Det har vært en søk,nad
"inne, men søkeren fylte ikke .de kravene Vegdi
rektor,atet stiller ,til døve bilførere. Det forlang,es
nemlig at aspi:ramen skall godtgjøre 8.>t det ,er av
vesentlig betydning for hans arheid at h:lJn tillat'es
å kjøre bil. P.olitifullmektigen vil Ita eventuelle nye
søknader til overvei,else ut fra de retningslinjer
som foreiigg't:Jr. Han Forteller at det dlers vil bli
spørsmål om hvord:lJn en skal forholde s,eg når nå
de a,etle motor,syklene skal inn under førerkontbe
stemmelsene. For motorsykler snill'es det nemlig
enda str,engere krav ,enn for biler, og det er man
ge døve som kjører lette mOitorsykI.er. Foreløpig er
det kommet en slik søknad till Stavanger PoIiti
kammer, og saken er sendt til direktoratet med
forespørsel om hV'ilke r,et:ningsLi'l1j,er som skal føl
ges.

- Det er en merkelig praksis som her følges,
sier sjåførlær,er Leif Haugl.a.'l1d, som har hatt K)lov
ning som dev. Jeg har hat't n,er·e døveel'ever, og

de reagerer minst like våkerut .i trafikken som de'
sjåfør,ene som hører. De har alle vært meget akt
påogivende ,og forsiktige, og j,eg vil karakteirisere
dem som flinke s'jåfør·er. De vansker de måtte ha

" fordi de ikk,e hører, oppve.ies fu},l'! ut av deres år
våkenhet og huntige reabjoner på synsLrll1lorykke
ne. To spe~l på hil,en,slik at de får full oversikt
også bakover, er mer enn nok 'til at de kan klare
seg like godt i tf'afikk,ensom vi andre.

Vegdirduora'tets bestemmelser om utstedets,e av
førerkort vill døve virker unektelig noe inkonse
kv,ente. På den ,ene sid,en kan de aLtsåtilhtes å
kjøre bil dersom de klarer prØV'en og ellers opp
fyller de andre betingelser om Itilfredssti<Hende le
gekontroll ogedrueligihet. Men på d,en annen sid'e'
settes det spesialbetinge1ser om nødv,endigheten av
å kjør·e bil. Str,engt tamt blir veil ikke ,forholdene
i traf.ikken annerledes for »nødvendig« kjøring
enn for fornøyelsestUirer.«

Klovning ,fikk altså tillatelse t~l å kjøre bil, men
det må innrømmes 3Jt spesiek bestemmehen om at
han må ha med s·eg ,en hørend,e person i bil-en, ,er
merkelig. H:lJn må altså sikre seg en hørende per
son for å kunne bruke bil, og det kan sikkert bli
vanskelig mange ganger. Imidlertid 'er det nå ord
netslik at Klovning ,skal ha med s't:Jg en hørende.i
to måneder, og dersom det da vis'er segaJt denne
forsikltighetsregd er unødvendig, vil han sen"re få
kjøre alene.

Martin Holmen, Stavanger, hadde også be
stemt seg til åta bilførerkort, men eitler å ha kjørt
15 timer fikk han vilte at 'hanikke ville få før·or
kort fo'rdi han bor innenfor byens grenser og alt
så ikke trenger bil for å komme -til og fra sitt ar
beide. Dette vax selvfølgeJ.ig ·erg.erli-g når ha:n al
ierede haqdebetah :for 15 kjøretimer, men Politi
kammeret var urokkelig.

Hva er så grunnen? spør de døve i Stavanger.
T.idligere har det ikke vært så vanskdig .for døve
å få 5e'l1tifika't (euer at det bl-e adgang ·til dette).
Er det kommet ny,e instrukser som er stre.ngereenn
tidligere. Vi vet jo om flere døve som har fått fø
rerkort uten at d'e Itr,enger hil 'til daglig bruk. Er
det hare Stavanger som ,er noe f'Of seg selv? Er d,et
på grunn av de smale sentrumsgatene? - - Man-
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ge er .av den mening at disse nye vans:kdigtheter
er ·et resuha:t av b.i1ulykken i Vestfold i .fjor. Kan
skj.e ·er det så. Det er jo så alminnelig kjent blant
døv,e nå at de døve har så meg,et større ansvar enn
andre. En ,li't'e11 ulykke blant døve kan få følger
for aUe landets døve.

Vestfold Døveforening
avholdt høstfest· i Sandar Herredshus lørdag 11.
oktober 1952.

Festen var meget godt besøkt, idDt over 70 per
soner fra Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Andebu
og Horten var møtt opp og saut benket rundt ko
seligle småbord, da foreningens ,formann ønsket
velkommen.

Første poet på prog>rammet var en ,film fra Gal
laud,et College, utlånt gjennom De Døves For,en
ing, Oslo. Denne f.ilm, som er både vakker, mor
som .og instruktiv, burde s,ees av Hest mulig.

Filmen er imidlertid kanskje i lengste laget,
derfor var det ikke noe 'å si på aJt man etterpå
slappet av ved en livlig 'pa:ssiar rundt bordene,
mens smørbrødfat og kaHekanner tømtes .i et for
bausende hurtig tempo.

En meget g-evinstmettet utlodning med påføl
gende trekning, gjorde slett ik,ke stemningen vris
tere.

Som avslutning holdt pastor Hammer en tan
kevekkende tale, som ble fulgt av ,en duettsang fra
Frelsesarmeens døveoffiserer i Larvik, major J.
Peders·en og hennes assistent.

Kl. 23,00 d;ro vi h~er til vår kant av fY'lket med
et f,eHes ønske ornat tiden fra nå og til nyttår:s-
festen i janua,r må gå raskt. Ref.

Døves Årbok
Arbeidet med hokener nå i full gan'g, og de

. fleste av de utsendte spørreskjema til foreningene
er kommet tilbake i utfylt stand. Det er imidlertid
ennå et par som ikke har svart, og d.en;om diss·~

ikke nå sender inn skjemaene straks, vil de risi
kere at det ikke kommer noe om disse forening,:;r
i årboken. Det viI vær'e synd, ikke sant?

Redaksjonssekretær

~om bekjent, skal Tegn og Tale ha redaksjons
sekretær på gr·unn av utvideJ.sen fra 1. januar
1953. Ved søknadsfristens utløp var det innkom
met i alt 4 søknader om stilt1ing,en, og saken er nå
sendt styremedlemmene .til uttalelse.
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.Landsmøtet 1953
Som bekjendt skal dette møtet holdes i Bodø,

og det foreligger nå melding fra arrangørene, Sal
tens og HeJ,gelands Døveforeninger, om at arbei
d,et med de første forber·eddserer i fuH gang. Mø
tet blir holdt i dagene 9.-12. juli. - Det .er før
ste gang landsmøtet holdes nord for Trondheim,
og vi er sikker på at det blir en sto'r opplevdse
for a;He dem som blir med. Bodø er en vakker by,
og vi vil sikkert få ,et uforglemmdig Jandsmøte i
mjdnattsel'ens rike.

Som bekjendt bortfaller den planlagt~ f d.>1es
reise med båt langs kysten, og det bJir heller ikke
på annen måt-e ordnet med fellesreise fra Lands
f,orbundets side. Vi vill så sterkt vi kan, anbdale
døveforeningene å prøve å lage fellesreise med
buss. Dette er ,en meget populær reisemåte, og vi
antar at det skulle bli den billigste også. Dessuten
får man den fordd at det .bli-r mange døve sam
men, til felil·es glede og underholdning. Man kan
da reise en vei frarm og en a.nnen vei tilbake, for å
se mest mulig av Norge. Vi vil anbefale de for·e
ninger som ·tenker på bussreise, å forberede demv;
i meget god tid, eg helst allerede nå sikre &eg buss
til turen.

Til aUe våre døve lesere vil vi si: Prøv allerede
nå - hvis det ,er mulig - 'å reservere fer.ien neste
sommer for landsmøtet i Bodø.

Vi kan dlers forteUe at vi til vår,en vil komme
m~d et spesielt Nord-Nergesnummerav Tegn og
Ta,le, der dere særlig vil få kj.ennskap tia lands
møtebyen Bodø.

Emma og Carl Ellefsens legq,t
Av ovennevnte legat utdeles stipendium på 200

og 400 kroner,eller større, etter styrets nærmere
bestemmelse og med stiJftdireksjonens godkjennel
se, med det formål for utdannelse av døve for å
sette dem i stand til å bli selvhjulpne.

Tidsfrist for søknader er 10. desember 1952, og
søknad kan innen .den tid sendes med utfør.lige
opplysninger angjeldende utdannelse, samt mulige
anbefalinger, til De Døves Forenings styre, Sven
Brunsgt. 7, Oslo. St yre t .

BEKJENTSKAP ØNSKES

Glad og sympari:sk ung herre (sv,enske) ønsker
br,evveksle med snill og søt pike i a.lderen 17 til
25 år fm Norge.

Svar sendes til Bill. mrk. ,,2000 kr.«, Tegn og
Tales redaksjon, Møllendalsv:n. 17, Bergen.



På. Jakt etter brin.geb~r

Middagsoprpvasken var nettopp unnagjort, og
kona og jeg satt makelig i hver vår stol med da
gens aVIser.

Som vanlig - da jeg var midt inne i en me
get inter·essant artikkel, vinket kona til meg sam
tegn på at hun vil'le si noe. Jeg kikht så vidt opp,
da jeg hadde tenkJt å dukke ned igjen med det
samme. Men jeg så straks at kona hadde tatt på
segd.en minen som Joneller æt »her måciu virk.>
lig se godt etter, da det jeg har på hjertet er me
get viktig«.

Av smertelig erfaring visste jeg æt det bare var
å slenge avisen vekk og se oppmerksom ut, hvis
husfreden sikulle bevares.

- Her står det li avisen at skogen ,er rød av
bringebær, fikk hun fram - og~,å tenkte jeg det
ville være fint om vi alle tre dro ut søndag. Så
sparer vi utgifune til bærkjøp, for ikke å <Snakke
om sunnheten vi får på kjøpet.

Hun så nøye på meg. Det var tydelig at hun
ventet ,bifall for sitt glimrende forslag. Hun vet
så ,inderlig godt at bringebær er noe av det beste
. l o l o' fO d °Jeg vet, ve· a mer "e nar Jeg ar em servcrt pa en
tallerken og tilsatt sukker og krem. Å plukke dem
i et srpann, vet hun også godt at jeg, sagt med et
mildt uttrykk, er svært .lit·e begeistret for.

Nå sto det altså til meg å velge kveldens pro
gram. Svarte jeg nei til forslaget, ville det være
ensbetydende med endeløs,e diskusjoner utover
kve'1den. Ble svaret mitt derimot ja, ville jeg få
lese avisene ferdig og attpå ti! få tid til å begyn
ne på den nye boka. - Den erfarne ektemann
gjetter nok hva jeg bestemte meg for. -

Været var for en 'gangs skyld helt strålende da
vi dro av gårde for å plukke bringebær. Vi var
rustet med digre spann som nesten tok motet fra
meg. Magne på 21'2 'år, skulie hjelpe til, og han
hadde selvs,agtegetspann.

å bor vi heldigvis på landet, så det var bare
å gå r·ett inn i skogen, og etter avisene å dømme
skulle vi altså bli blendet av de røde bæren,e 11'å.

Opp den første kne;i.ken måtte Magne ri på pap
pas skuldre. At pappa også hadde en stor rygg
sekk på samtidig, var jo helt i sin orden - pap-

STØTT DØVESAKEN!

pa er jo så sterk så. Men selvsamme pappa b,e
gynte snart å svette og puste temmelig anstrengt.
Formen hle nok d'årligere med årene.

Da vi hadde gått en god stund, spekulerte jeg
på om jeg var blitt farge;blind. Men kona hadd·e
som vanlig sv,ar på rede hånd (i dobbelt forstand).
Det var nemlig umulig å se bærene på .grunn av
sollyset som falt slik at det bare skinte blankt i
alle ting. Vi måtte snu bring,ebærbladene for å s,~

om det var bær.

Vel, så begynte jakten. Magne fulgte i heb1c
på meg, og for hvert bær jeg med møye ,fikk opp
; spannet, hugg en lubben barnehånd 'O'ppi, og
vips var bæret vekk. Jeg holdt på slik en stund,
men så gikk det opp for meg at det ville bli u
mulig for meg å bevise for kona at jeg virkdig
hadde lag.t meg i selen for å få spannet fullt, der
som jeg ikke foretok meg noe for å stanse småen.
Jeg prøvde med vennlighet å forklare ham det
ga'le han gjnrde, men til ingen nytte. Prøvde så
med strenghet i stemmen, men fyren så hare ken
de på meg som om det hele var en ny lek.

Plutselig sto en mann foran meg. Jeg skjønte
straks at han hadde stått bak meg en stund, for
jeg oppfattet bare ,etenkeh ord han sa, tydelig
vi" avslutningen på en eller ,flere setninger, nem
lig "Semsv,annet«. Jeg gikk ut fra at han v,ille vi
te veien til selvsamme vann, så jeg la ut s'l godt
jeg kunne om hvordan han skulle finne 'fram. Et
ter fyrens ansiktsuttrykk å dømme, forsto jeg i
midlertid snart at jeg hadde bommet. Jeg måtte
derfor lire av meg den gamle leksa om at jeg var
døv og at jeg dessverre ikke hadde evnen til å
forstå ham ved hjelp av enden.

Han forklarte så, ganske tydelig også forres~

ten, at på et sted ved Sem.svannet var det helt
rødt ,av bring·ebær. Jeg v,ille H fylt spannene
ganske fort dersom jeg ble med ham.

Jeg sendte nå kona og gutten hjem med ordene
om at det ikke ville vare lenge før jeg var tilbak~

med alle spann fylt. Mitt nye bekjentskap og jeg
dro innover; og etter en drøy times gang kom vi
endelig til bringebærparadiset. Den fremmede slo
stolt ut med hånden og sa at det var bare å fylle
9pannene. På 7-8 busker var det riktig bra med
bær, så jeg tok fatt med godt mot. Men så var elet
også !Slutt. Mitt nye bekjentskap hadde vært så
omtenksom å fordufte da han bl,~ oppmerksom
på sin feiltakelse, og godt var det for ham, for
nå ble det jeg som begynte å se rødt.
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75 år

fyller fru Anna Ofsen, Fjøsangerveien 12 b, Bergen,
den 5. november.

50 års jubileum
Døves Sy;forening, Bergen, runder de 50 år 13.

oktober, og dagen blir feiret som seg hør og bør i
frstlige former.

Syforeningen ble stiftet'; 1902 av enkefru Mar
tha T eige, som nå går mot sitt 85. år. Hun inne
hadde formannsv·ervet de første 20 årene. Forut
en henne besto styret i disse årene av de nå avdø
de AnnaWedaa og Hilda Hovland. Den sistnevn
te var i mange år Jormannetter fru Teige.

Sy~vreningen har nok ført en omskiftende til
værelse siden starten. Sine første møter hadde den
i Frimurerlogen, hvor DøvefOTeningen p'å den ti
d·en leiet lokaler, men da bygningen ble brann
herjet ved den store brannen (Ber,gens-brannen
1916), mistet syfereningen de fleste av sine eien
deler. Det ble å ta ·fatt på nytt. Skreddermester
Rendedal, som den gang var Døveforeningens
formann, stilte sine verksteds.lokaler til disposi
sjon for syforcningen om kveldene. Det gikk bra
på den måten. Siden Døvebreningen kjøpte sitt

For ikke å gjør·e meg til latter v·::d hjemkom
sten, trålet jeg ·et stOTt område og slet noe heIt
forferdelig for å få i alHall ett spann fy.lt. Resul
tatet ble 2 &g i steGenfor d·e 10 vi S'å optimistisk
hadde regnet med.

Det blir forhåpentlig lenge til jeg sliter så
hardt for et så magert resultat igjen.

John Vigrestad.

SERTIFIKAT.

Andreas. Kallevig, Kvalavåg, Avaldsnes pr.
Haugesund, hær fåla tillatelse Itil å kjøre bil.

BREVVEKSLING.

Døv' mann ønsker bekjentska'p med døv (hme
fra landet. 20-40 år gammeI. Helst foto med
før'ste brev. Bill. mrk. »Bondedame« scn

des til »Tegn og Tale«s tcd,
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eget hus, har syforeningen hatt sine faste møte
dager her.

I årenes løp er mange kjente medlemmer van
dret bort, mang·e av dem hadde tiltaksvilje og in
teresse for de døves felles beste. Mange nye skudd
er også kommet til på syforen·ingst'reets stamme.
Og disse vil sikkert fortsette å støtte opp under
de mange oppgav·er som ,døve i Bergen strir med.

For en utenforstående kan det være vanskelig
ågi et klart bilde av syfo1reningens virksomhet
gjennom de 50 år, for syfor·eningen har alltid ar
beidet i det stille. Men det er s,ikken at mange
oppgaver innen foreningslivet blant døve i Ber
gen er blitt løst og fullført takket være syforen
ingens støtte gjennom disse 50 år.

I jubileumsåret består styret av følgende: Rik
ka Samuelsen (formann), Ingeborg Harddand,
Laura Hagen og Margit Hartveit.

Vi gratulerer Døves SyIorening med de 50 år,
takker ,for alt virke til glede ,for døve i Bergen
gjennom alle år og ønsker hell og framgang i år
ene "om kommer.

Døve i Bergen v/referenten.

BLADSTYRET.

Redaktøren ønsker å minne leserne om at det
e.k5isterer noe som heter Bladstyret. For tiden be
står det av Ansgar Br.eiteig oog Eilif Ohna, begge
Bergen. Bladstyret !har som oppgave å overvåke
at Tegn og Tale alltid arbeider i Landsforbundets
and, og til beste for landets døve. Deroom leserne
har noe å beklage seg over m.h.t. b1adetsinnhold,
og de ikke v.il sk6ve til redaktøren ,dv om det,
så bør de skrive ti.] BIadstyret og .legge fram sin
k1age. Bladstyret vil ·så ta saken opp til øyebIik
kelig behandhng. Henvendelser til Bladstyret kan
sendes ril følgende adresse: Bladstyret, Nor.Yke
Døves Landsfo>rbund, HolJendel1gaten 9, Bergen.

1tllll;!I!'/;lIJI;lI1tllll;!I~1tllll;!I1tllll;!I""''''''''''''''''''''''''''~Itllll;!IItllll;!I~1I;lIlI/II1mI:lIg . i
g t <;Døcl~tall .~
l~~~~~~~~~~~~~~~J

Godtfred Sørdal, Haugesund, som omlkom ved
mineflingsulykken i Haugesund sammen med en
hørende arbeidskamerat, ble s.amtidig med denne
gravlagt 19. august på Vår Frelsers gravlund, un
der enestående stor deltagelse. Foruten de avdø
des familier var det møtt fram et stort antall ar-
beidskamerater, idrettskamerater og andre som



de: bortgåtte var kommet i kontakt med, til S0r
gehøytide'1igheten. De to bårene var plasert ute p'å
trappen til kapellet, og sørgehøytideligheten fore

gikk i friluft. Det villeel1ers ikke blitt pIa-ss til
alle dem som var møtt fram. Bårene og trapp,~n

,'ar dekket med et vell av vakre blomster. Ulyk
l~en hadde gj,ort meget sterkt inntrykk i menighe

ten.
Av hensyn til de mange døve som var møtt

fram, holdt pastor Stueland, som prest for døve
på Vestlandet, minnetalen, og denne gjorde, et
tersom den ble framført på tegnspråket, et uvan
lig sterkt inntrykk på de som var forsamkt. Stu
eland la også ned kranser på Gonfred Sørdals b,1

re fra den avdødes ,hustru og barn, far og mor,
svigermor, og Erik Eriksen la ned krans fra Hau
gesund Døveforening. Videre ble det lagt ned
krans,er fra Haugesund Kommunearbeiderforen
ing, Haugesunds Ingeniørkontor og Denkommu
nale arbeiderforening.

Vi døve i Haugesund forsto ingenting da vi
fil<.:k meldingen om Sørda'ls bortgang. Han ar
beidet nemlig om mandagen sammen med en an
nen døv på veiarbeid ved idrettsrpb.ssen, og mor
genen etter kl. 6 ble han altså drept und·~r ar
beid på et helt annet sted. Han hadde kvelden i
forveien fått beskjed om at han skulle vikariere
foren sykemeldt tunnelarbeider, men dette visste
ingen av oss om, så vi kunne ikke tro at d,et vir

kelig var vår gode kamerat ~om var drept. Han
hadde sist om søndag,en vært med på døvestevne
i Tysvær.

Godthed Sørdal hadde tidligere vært formann,
sekretær og kass,erer for døveforeningen i Hauge
sund. Nå var han formann for sjakk-klubben og

også en god spiller. Han vil bli sterkt savnet av
,dIe oss døve i Haugesund, for han var en prek
t:g kamerat og alltid i godt humør.

A. Kallevig.

Det gjorde dypt inntrykk blant de døve i Oslo
og blant alle som kjente henne, da det ble med

delt at fru Elisabeth Gof/eng-Nielsen var død.

Det kom s'å uventet, for ingen visste at hun 'lar

syk, i aUe fall ikke alvorlig syk. Ved åpnings

glhL,tjenesten for døvekongressen hadde hun vært
tilstede i Domkirken, men i selve kongressen tok
hun ikke del. Kanskj,e kom det av at hun :kkc
kjente seg frisk. Det var den 29. august hun gikk
bort etter å ha ligget til sengs i ca. 3 uker.

Elisabeth GoHeng-Nidsen var søster av 0i·

stein Ording i Skien og var gift med dekorasjons
maler Thorbjørn GoHeng-Nielsen, som overlevcT
henne sammen med en datter som nylig er gift,
En sønn eløde som gutt.

Onsdag 3. septbr. Jant bi,sette1sen sted i Det nye

kremato<um under meget star deltagelse av både
dove l)g hørende. Pastor Bonnevie-Svendsen bad

de besøkt den avdøde et par timer før hun gikk
bort. Men da både han og pastor Hammer på bi

settelsesdagep måtte være i Danmark på et møte
av Nordens døveprester, forrettet pastor SkoIlc
rud i deres sted.

Etter zlvsyngelse av salmen »Kjærlighet rra
Gud,·" talte han varmt og inderlig om denne \jær
lighet og siterte noen ord som pastor Bonnevic
Svendsen h8.clde lest for den hortgangne unde~ "it:
silte besøk. De står i Es aias 41, 10 og begynner
mecl: "Frykt ikke, for jeg er med deg!« Og lun
nevnte også dt tilsvarende ord i Joh. 14: »Edcf:>
hjerte forfe~des ikke. Tre på Gud og tl"O på l-:1eg.
I min Fars hus er det mange rom. Jeg går hel hr
å berede dere sted!« Til slutt ble salmen »Så ta

d:1. mine hender« sunget. Det var ingen marskal
ker, men med varme takkeord ble kranser lag,: på
båren fra De Døves Forening ved formannen, Alf
Melgaard, fra De Døves Kvinneforening ved hel
Olga Henrichsen og fra »Hjelpdronten« ved fru

Sigri Vikene.
Elisabeth GoHeng-Nielsen vil bli savnet dypt

.lY sine lJænneste både i familien og blant venne
ne. Og alle vi som kom i berøring med henne l

ege'lskap av døve skJd:mefeller vil tenke p'å hen
ne som en fin og edd sjel hvis minne vi vil frede.

R, D,

En av de best kjente døve dansker, Viggo As
mild, døde 31. august, bare 57 år gammel.

TITO,

den jugoslaviske s,tatssjef og ,en av de mest berøm
te krigshelter fra siste verdenskrig, har flere gan
ger vært i kontakt med døve. Si,ste nytter it en
døv jugoslavisk bil1edhugg·er, Yvan Strekelej, har
laget en byste av marskalken.
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Får vi snart forskoler?
Ved spesialskolenes styrermøte i høst, la direk

tøren for spes.ialskolene, Marie Pedersen,Eiram be
Petning for siste 'år. I denne heter det bl. a. at det
nå er et pånengencie behov for forskoler fo!!" dø
ve (altså noe i likhet med ba,rne.hager).

Dette e;r altså det samme ·som man kom til un
der drøftelsen av NO'rd.isk høyskole for døve ved
VII Nordi-ske Døv;ekongress. Det 'er forskoler vi
nå først og fremst trenger. Det er ,et gledelig tegn
på forståelse av de døv'es problemer direktøren
legg·er fm dage'n ved å hringe denne sak i forgmn
nen. Nå gjelder det da om .at det blir fortgang i
saken. Det vil bety så uendelig meget for alle dem
SlYm kommer i berøring med disse ,forskoler, ikke
bare de døv,e barna selv. De kunnskaper de døve
småbarn i dag går glipp av grunnet mangelen på
forskol-er, vil de sannsynligvis ,al.dri få anledning
til å tilegne seg. Hv,er dag som går innen vi får
forskoler, er .i virkelighe:tenen ny skandale.

~ ~7 -- .. -~'::~;; ..:':... ..... ~ :~>'.~:' ~

Bone off. skole for døve

som kom i gang i fjolr høs!t for å avhjelpe plass
mangden 'ved Skådalen og Holmestrand, vil fra
høsten 1952 få full kapasitet, nemlig 80 elever. Så
får en da håpe at behovet er dekket, men det la
ter til at det er trangt om plassen i Trondheim og
så. Vi vet i hver,~fall om en døv pike som har måt
tet vente på å komme inn der i over 2 år. Hun be
gynte nylig i en alder av 9 år. Det er meget trist.
Tro om vi ikke trenger enda en barnesko1e?

HVIT STOKK - BLIND PERSON

Veidirektoratet har nå godkjent hvit spaser
stokk som beskytJtelses- og trafikkmerke for blin
de. Det har i lang tid vært tal-e om å gå til et så
dant skritt, men delvis har de blinde seJ1v vært
imot det, delvis har de ønsket gu:lt armbind med
svarte prikker som er i bruk blant blinde i Dan
mark og Tyskland. - Men nå er al,tså den hvite
spaserstokken blitt endelig valgt, og de blinde
som bruker slik stokk vil heretter få visse reuig
heter framfor andre på beferdet sted.

TYVERIET.

Under kongr'essen ble det som kjent stjåk~t en
rckkeeiendele;- fra noen av deltakerne som var
innkvartert på Vestheim privatskole, et tyveT·i
som forårsaket stor forbiorelse og mange kj.:)de
ligheter.

Da vi har hørt forlydender om at tyvekostene
skulle vær·e kommet til rette igjen, har vi satt oss
i forbindelse med ham tyveriet gikk verst ut ov
er, men denne benekter at forlydendene medfør
er riktighet. Oslo Politi, som har saken til etter
forsking, kan hekreFte at det ikke ,er noe nytt
med hensyn til saken, sier han. Jeg ane'!' ikke hvem
som kan ha funnet på ·1 s·ette i sving ryktene om
at tyven(e)er fakket - kanskje er det tyven(e)
selv. Sikkert er det i hvertfall at jeg hverken har
høn eller sett noe til de eiendel-ene mine som for
svant, slutter han forarget.

Fra leir-avisen på Elverum
Rapport fra Legevakten

Fra leiren begynt,e, har Legevakten hatt jevnt
innrykk, men det har ikke vært noen alvorlige
tilfelle. Det er hittil behandlet 16 'pasi,enter , hvor
av de fleste har fått 2 ,til 4 hehandJing,er. Det bar
vær·t 13 behandlinger for gnagsår, 1 forstuing et
ter faU på veien, 1 mavesyke og endelig 1 for flis
i foten, og jeg måtte plukke dem ut med anstr·~n

gdser så s;tOre at de ikke kan beskrives med ord.
Fra en og samme tå ble d,et plukket ut i alt 7 .flis
er. Verd·ensr,ekord!

Fra husapoteket er brukt opp 10 p.akker Kvikk
plaster, 1 flaske blyvann, 2 pakker gassbind samt
en del småtteri. Legevaktsjefen.

Bekjentgjørelse

Angående de beskyldninger ,som er TBttet mot
Bergens-klikken vedrør,ende de Sltad.ige regn-over-
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fall som befolkning'en i Elv.erum bar vært utsatt
for, vil vi herv·ed benekte .æt d'et ,er noen [o'[bin
deIse mellom oss og de mystiske værtyper. Be
kreftelse 'kan Jås ved henvend-d,se ,til 1ensmannen i
Elv·erum. Bergens-klikken.

Fotball

Fotbal1-oppmannen forteller at treningen har
gått med liv og lyst. Riktignok er doet blitt noen
skader, bl. a. hu Eilif fordoblet sin høyre stortå,
og HaUgerd har få,tt en blå flekk med gule suri
per på enden. Det siste skyIdes en b,eklagelig for
veksling med en fotball. Heldigvis er fo:ubaUene
fremdeles ved god helsE'.

Helse-tilstanden

Helsetilstanden har vært god, men onsdag ble
Eilifangr·e.pet av sjakk-dilla og Jorsv.ant fra 1ei,r-



BYKAMP I SJAKK

bl.e spilt i Stavanger lørdag 11. oktober mellom
Stavangers og Bergens døvesjakk'lubbe:r. Dette var
2. kamp om den nye vandrepokal, og BeTgen stil
te opp som svake favoritter. Bergen v,ant forrige
gang med 3-2.

Det var stor interesse for denne bykampen og
så. Dessverre måtte ,begge lag stille med reserver,
men resultateJt må nok sies å være rettferdig. Sta
vanger stilte med reserve for Martin Holmen, og
Bergen måtte s.tille opp utw Rasmus Raus-eoh og
Marta Sande.r. Kampene ble spilt i Døveforenin
gens lokale på .samme 'tid som Stavange.rs B-Iag
spilte mot Haugesund Døves Sjakkluhb. Resultat
et ble at Bergen vant en solid sei,er på 4-1, men
det kunne godt vær't 5-0. Det er mulig at Stav-

ne motor,en, synes den er rent uhygg,dig, som 'Om
den "kuHe være fra en annen verden.

Dersom d,enne motoren virkdig er slik som det
f'Ortenes, va det hety sto're ,forandringer rundt
omkring i v,e:rden. Bensin 'og 'Olje vil kans~je bli
helt verdiløse, J,ikeså kull, 'og -elektriske kraftsta
sjoner må nedlegges. De -land som nå .rj.ener vd
dige summer på: kull ,og olje, v.il kanskje !bli vold
somt fattige. Et fly med en slik motor kan hold'e
seg oppe i lurven så l,enge HyVierne haJrnok ma.t.

Med slike motol'er vil det nok bli billig å reise.
Man behøver j'O ikke å betale noen t'ing for driv
stoffet. Luft .får vi jo gratis aUe steder. Derimot
vil det kanskje bli spørsmål om det blir nok ,lurft.
Det 'eJ1" mulig at motorene kommer til å ødelegge
luftJen for oss.

Den nye motoren hlir kalt »ur-maskinen«. Opp
finneren vil selv.følgdig ,ikke røpe hvordan mo
toren er konstruert, men han sier at den er for
skjellig fra alle ,tidlig~ere motorer. Den er faD'tast
iskeHektiv, og den kan lages i størrdseJr fra en
tLendedels hestekraJf:t til 25 000 hestekrefter. Mo
toren vil først og fr,ernst få stor hetydning aor un
derutv,ik].ete land -som nå ikke har f'ld :til mange
og ,store mote>;rer på grunn av d.e store su~mer som
går med til d.rivstoff. Disse Ja.nige land vil ved
hjelp av denne nye oppfinndse få lys, varme og
drivkraft helt gratis, dersom de altså først får tak
i motorer.

Det sørgelige eJ' at denne oppfinnelsen sikke:rt
også vil få stor betydning for kr1igifør ingen.

en. I far,ben tok han også med seg pasto:r Vogt
Svendsen og bilen hans. Kcona lot han være igjen!

Tobakk-forbruket

Tobakk-forbruket denne uken gik.k opp i 5 tonn
røketobakk Den ,største røker var Klaus Rasmus
sen. En levende skorst'einspipe.

Hval-blåst

Under livredningskurs'et hoppet plutselig Gun
nar ut i vannet og sank som en s,te-in. iDa Gunvald
fra Moelv fikk se dette, spratt han etter wm en
gummib.all, dro pUS'ben dypt og forsvant under
vannflaten for 'å lete etter den druknete. Han f.ikk
godt kvelertak på Gunnar og ,fikk ham opp. De
var da itemmelig blå i ,Ej·eser begge to. Det gikk s,e
nere rykter ornat det var sett hvalblåst på Sag
tjernet. Det må sikk,ert ha vært Gunnar og Gun
vald som ble tætt for bardehvaler.

Øket produksjon

Gu.1lsrnedfor,re:tningene på Elverum har, etter
at Ungdoms1eitren tok til, fått det travdt med å
lage forlovel.sesringer. (Men hvor blir ,d'et av for··
10ve1sesnotis,ene? - Red.s anm.)

Skole for uegentlige døve?
Ved spesialskolene.s sty.rermøbe i høst, nevnte di

rektøren at d.et var behov for en egen skole eUer
avdeling for uegenrlige døve, aLtså for sådanne
som har mistet hørselen i fairholdsvis sen alder,
etter ,at de har lært å snakke. Disse er jo kommet
lenger ,enn de som er født døve. I dag er fophol
det d'Bt at de som f.eks. har gått et par år på fol
keskolen før de har mistet hørsden, må begynne
på nytt igjen på døveskolen, ja, verre enn det. De
må, i mange tilfelle gå og vente på at kIassekame
racene skal ,ta dem igjen, og i denne tid er da sko
legangen til liten nytte. Individuell un.dervisning
kan det jo ikke bli tale om i noen rimelig 'lits'trek
ning slik som forholdene i dage;r.

Luft som drivkraft
En dansk ingeniør, Olaf Urithzen, h.ar !;'jorten

stor oppfinnelse. Det er nesten umuLig å tro <lit det
ikke er en spøk. Ha,n har oppfunnet en moto'r som
b.ruker hare luft som ,dTivS'toff. Inne i motoren blir
luften laget om til elektrisitet, altså hestekrefteT,
og motoren går helt ,lydløst. De som har ,,'ett den-

; ......•
;'j;.:

•••• •.... Sjakk-spalten
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anger-spillerne hadde for lite ordentlig konkur
ransetrening bak s'eg, men det er likevel sikkert at
Berg.en nå har et meget s'terkt lag.

Stavanger: Bergen:
Einar Johanne;sen Eilif Ohna ., .. .. 0-1
Bjørn Kommedal Thorbjørn Sander .. 0-1
Johan Paulsen Skjalg Iversen .. 0-1
Kurt Aanestad Ola Svare .. .. .. 1-0
Karl Børresen Klaus Rasmussen 0-1

Største overraskelse var sikkert Skjalg Iversen
mester for. Han sp.iller i 'år fo·r første gang i kl. I
i Bergen, men han var den sikreste vinner i den
ne bykamp.
Eu,erat kampene var avsluttet, var dert; fest med

premieutdeling, filmframvisning (bl. a. fra den
forrige bykamp), lek m. m. Som vanlig når døve
fra Vestlandshyene kommer sammen, var det godt
humør og mye moro. Brg.-sekr.

Bra gjort

Eilif Ohna, Døves Sjakklubb, Bergen, deltok i
No'rgesmesterskapet i sjakk i Ski'en i sommer. Et
ter en jevnt god innsats klante ha:J.l å bli nr. 2 i 1;:.1.
Il, gruppe C. Godt gjort!

Ahn skole åpner igjen
Aven annonse i dagspressen framgår at Alm

skole endelig skal komm~ i gang igjen. Vi mer
ker oss at navnet nå er «Alm off. framhaldskole
for døve og tunghørte», noe som altså betyr at
skolen nå drives av staten. Skolen tar til med et
8 måneders kurs fra 1. november.

Vi håper i neste nr. av Tegn og Tale å kunne
gi nærmere opplysninger angående derme gledelige
begivenhet.

Slem uvane

Det er blitt vanlig nå at Tegn og Tale kommer
ut en av de siste dager i måneden. Dennegang er
det grunnet kollisjon med Døves Jul på trykkeriet.

Å gå er en kunst
som en lærte i de tidlige barneår. Spør man en
voksen om han kan gå, så smiler vedkommende
bredt og overbær'ende' og synes ikke spørsmåIet
trenger noe svar.

Vd, å gå og gå er to ting. En Iting eT å kunne
gå, -en annen er å Kunne gå riktig, for det er ikke
så Jett som det høres ut. Iallfall er det ikke man
ge som går riktig.

Bena er særs vikltig for ind·ividet, og skal en he
holde dem i god s.tand gjennom hele livet, bør en
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beflitte seg på å lære den .riktige måten å gå på.
V i vet alle Glit bena ligger en god del vei fra hjer

tet som er »pumpeverkett«. Det skal ikke 'så liten
kraft til for å få blod.et helt ned i S!tor- dIer lill-e
tå,en, og enda vamkeligef'e er det å få transp{»rtert
det tilbake på sin videre rundr'ei:sei kropp,~n.

Her ,er det måten å gå på S'om spiller en SlOr rol
le. Musklene i -bena Jungetelr som pumper, og di's
ses beveg,e1s·e sørger for at blodet får far:t oppover
igjen, men forutsetningen er at de brukes på den
rette måten, d. 'l.S. en må gå 6ktig.

Den riktige måten å gå på skal være følgende:
Foten settes rett fram, ikke i vinkel, hælen ,skal i
bakken førs,t, og tærne skal en skyve .fra med som
det siste ledd i bevegelsen (helst skal en likesom
karr·e seg fram med tærne). På den måten kom
mer "pumpen« i sving som hjelper hlod·:;,t oppov
er, så det ikke stopper i venene.

En god øvelse Jor å hoIde bena i trim er hev
ning på ,tå, 'ta småsltein med tænne og likesom kas
te c1em bortover, en bevegdse som styrker vris,ten
og motvirker plattfot.

Folk som er vant 'til å stå eltm gå meget og som
under forandrede forhold kommer i stiUsta'nd, vil
erfare at blodet stopper opp i årene, veneklappe
ne utvider seg, og en får de vdkjente åreknuteJr og
de ubeihageligheter som følger med dem.

Hvis en har tendens til plattfot, så v,entikke
med å benyoteinnleggssåler til vris!r'...n er sunket
helt ned, for da er det ikke mulig å få den opp igjen.

Ved en riktig benkultur viI en kunne holde sitt
»gangappMa't« i god stand. (Turnliv).

Tegn og Tale
utgis av Norske Døves Landsforbund.

Bladet utkommer hver måned, og årskontingenten
er kr. 5.-, som betales forskuddsvis direkte til
bladets adresse, Møllendalsveien 17, Bergen, post
gironr. 13691. eller til kommisjonærene. I utlandet
koster bladet kr. 9.- pr. år.

Redaktør: Thorbjørn Sander.

Forretningsfører: Døves Trykkel'i A.s.

Kommisj onærer:

Eivind Hegstad, Sven Brunsgt. 7, Oslo.
Nils Gjerstad, Hollendergt. 9, Bergen.
Håkon Hj. Otnæs, Innherredsvn. 86 a, Trondheim.
Jørgen Klovning, Yaulen pr. Stavanger.
Finn Johansen, Skippergt. 32, Drammen.
Kåre Høgfeldt, Boks 211, Kristiansand S.
Wilbert Martinsen, Skolegt. 65, Sarpsborg.
Johan M. Dahl, Solbakken, Moelv.
Andreas KaJlevig, Kvalavåg pr. Haugesund.
Olav Haug, Herøya skorep., Porsgrunn.
Olaf Foss, Rusåga, Helgeland.
Arne Søraker, Ronglan pr. Levanger.

......_------------------}



IDRETTSVERDEN

gekomite med den oppgave så snart som mulig å
få reist en ny hytte. Tross de hindringer den før
ste verdenskrig la i veien for iLt byggearbeide,
lyktes det åfå 'arbeidet i gang alt i 1916.

I 1917 kunne den nye hyttte tas i bruk, den var
blitt stor og rommelig med sin·:: 140 kvm i delvis
to etasjer. Et stort og uegennyttig arbeide ble ut
fønt av medlemmene for at den skulle bli så til
talende og hyggelig som mulig. Slik som den ble
reist den gang Egger den den dag i dag; høyt op-

Døves Sportsklubb, Oslo, feirer 60 års jub.
Døves Spor'tsklubb regner 3. november 1892

som sin stiftehesdag. Den sterke ekspansjon innen
idretten i åtti-.nittiårene, som visstnok hadde S}tt

utspring i Fridtjof Nansens bragder på ski, smit
tet også ,over på de døve. Disse hadde forøvrig,
med den lange a:rbeidsdag som var alminnelig den
gang, ·et naturlig behov for orgæniserlt .friluftsliv.
Klubben bloe s·tiftet etter ini,tiativ av malermester
Axel L. Fleischer, og hadde dengang utelukkende
SkiSPOft på 'programmet. Den het derhr naturolig
nok også »De Døves Skiklub «.

Det første styre besto av Axel L. Fleischer som
formann, kohberstikker Martin SkoHerud som vi
seformann, og kasserer var den kj.ente skøytelø
per, kjøpma'Itll Carl Werner. Revisorer varlekror
Eyvind Boyes-en og kontorist Chr. Holmsen. Med
lemstallet var 30 mann.

10. februar 1893 bIe fm.ening.ens første skirenn
arrangert. Det gikk fra Kamphaug i NO'rdmarka,
rundt Lørensæter og Bjømholtt og tilbake tiJ start
stedet. Om ettermiddagen vatr det hopprenn. Om
antaUet av deltakere forlyder ikke ann'eit ·enn at
d·et var »nokså mange«. Men rennet ble dlers om
fattet med stor interesse.

Da oppslutningen om .k1ub:ben holdt seg go·dt
oppe gjennom årene og interessen fo·r skisporten
stadig økte, bl,e det til at man .i 1900 kjøpte tomt
på SkoUerudå·sen oi Bærum (hele 30 mål) og gikk
til bygging av klubbens første hytte. Denne var
etter datidens forhold svor og rommelig og ble
gjennom mange år det samlende punkt .for ski
spor,ten blant de døve. Medlemmene nedJa også ,et
stort personlig arbeide ved dens reising og i Uitsty.r
et og vedlikeholdet. I 1913-14 gikk man til ut
videlse for å møt;e ·det økte besøk, men gleden ov
er l1tvidels·en ble ko'rtvarig. 22. 1l0yembeJr brel1lte
~ytt.a ned til grunnen, visstnok på grunn av sprekk
l persen.

Hvor fast medlemmene var kny't;tet ti,l sin klubb
vises av at aUerede 13. desember ble det val~t byg-

pe på Skallerudåsen med en storslå,tt utsikt over
Lommedalen og Bærum. Den hall' alltid fylt sin
oppgave: å bevare og fremme interessen for ski
spor-ten blant Oslo's døve.

Av mere kjente skiløpere kan vi ikke mønstre
så mange medlemmer, dog har vi hatt Holmen
ko.1lde1takere, fra FIf. Arbeck som .i 1907 -startet i
Holmenkolrennets seniorklasse og to.k 1. premie
der. Videre Sigvart Wold, som var en kjent del
taker i den tids »arntsrenn«. Fra de senere år har
vi Ola Moon (som dog a,lItid startet for sin hjem
bygd). EUens er arbeidet vesenwig lagt an på å
fremme skiferd.ighe:ten ved kJu:bbreniJ. og deltak
else i og .anrangement av landsrenn for døve.

Med d'en voksende idrettsinteresse ble en ski
klubb alene snart fm lite for de døve, og i 1907
resulter,tedet .i en nystarting. Da S1tiftet man »De
Døves Tum- og Idrætsforelling«, og blandt dem
som tok initia'tivet her varigj.en Axe1 L. Fl,eisClher.
Herr Fleischer var en varm idrettsentusiast 00-

. tl

gikk i mange år .inn for å opparibeide foreningen.
Det ble drevet med 'turn under ledelse av den
kjente turner, løytnant O. Sohøien. Foreningen
oppnådde -å: .få fram flere for turniere, og det ble
gi,tt oppvisninger i andre byer og også i Køben
havn, hvor de døve turner·e visstnok ble -liDt av ·en
sensasjon.

Ved siden av .tJUmingen hegynte interessen for
friidretten å gro fram og tok siden luven fra tur
ningen, idet det ble stiftet idrevtsklubber i Bergen
og Trondheim, og man korn i kontakt med nabo
landenes idrettsorganisasjoner. Dente førte ,til kon
kurranser som bedre ,enn turningen fenget blant
de døve. Dette resulterte i at man i 1920 reorgani
set"te for,eningen under navnet »Døves IdTettsfor
ening« og besluttet å sløyfe turningen.

Et energisk styre und,er le;delse .av CarJ Berg
skaffet foreningen en egen liten hytte oppe i Nit
tedal. Denne ble helt og holdent reist av medlem
mene selv. Ved det senere opptaltte samall..heide
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Okkupasjonsstyret og idrercsfronten ødela i
midler,tid fonholdet fra 1942 og utover. De to
klubber arbeidet igjen hve'l' for seg og så stille
som mulig. Først etter frigJjøringen kunne arbei
det Få en samordning av døveLdreccen i Oslo
gjenopptas. På det'te tidspunkt kom et 'nytt mo
ment inn ,i biUedet:

med "Døv,es Skiklubb« ble hytten overflødig og
ble da solgt. Salgssummen la grunnen :ril et lite
fond ,til fremme av id.1'e'msaken hianit de døve.

I forståelse av ,a,t samarbeide e,r den beste vei tLI
framgang, ble det ,i 1930 inng.ått ,et kompaniskap
mellom »Døv,es Skiklubb« og ,;Oøve,s Idrettsfore
ning«. Sammenslutning,en fikk navnet »Sportsal
liansen« og resuJteJl1te i et meget fruktbart samar
beide, som i mange år gjorde foreningen til den
sterkeste fri-idretts- og skiklubb for døve i lan
det. Bl. a. ble det arrangert HeTe by- og pokal
kæmper mot Stockholms og Købenihavns døv.~id

rettsorganisasjoner, kamper som »Sportsalliansen«
regelmessig gikk ut av som vi'nner:

I 1935 flkk man også svømning på program
met, og klubbens .svømmere har bl. a. holdIt ver
densrekordene på 100 yard, 100 m rygg., 4 x 100
m og 3 x 100 m mediey. De gjorde likdedes en
meget god innsats ved »De Døves Internasjonale
leker« i Niirnberg 1931, London 1935, Stockholm
1939, og København 1949.

Etter at samarbeidet skiklubben-idrettsforen
ingen hadde gåJtt kniTkdrict i mer,e m'n ti år, ble
man i 1941 enig om å ·ta skritJtet fuJh ut, og id
rettsrnedlammene meldte seg ma'nnjevnt inn i Ski
klubben, det ble utarbeid'et nye lover på ba-sis av
at "De Døves Skiklubb« skulle gå inn for de ure
grener: ski, idrett og 'SVømning.

Bernt Kjø!teberg
kasserer

Av fotbalJint,eressert døv ungdom var det 1. fe
broaa- 1936 blitt stantet en klubb med navnet»iDø
ves Ungdomslag«. Denn.e hadde drevet med fot
ball, spi,ltei 4. divisjon og 'hadde hatt en rekke
kamper mot svenske døve fothall-lag. Dessuten
hadde denavdding for dramaJtikk, Døve-drama
te.n kMt, som bI. a. oppførte flere amatør-revyer,
som ble sagt å væ,re gode og morsomme.

Spredte forsøk på sammenslutning mellom alle
tre klubber var blitt gjmt allerede i årene før kri
gen, men disse hadde ikke før,t til noe resuh.a.t. Et
ter frigjøringen viSite viljen ,til å søke ~t ordnet
samarbeide seg å være betraktelig hedret. Den 12.
januar 1946 kom representanter for aUe fraksjo
ner sammen tile.t f-orberedend'e møte. Det ble her
nedsatt ,et utvalg på 9 medlemmer som fikk i opp
drag å utaribeide et forslag tiJ sammensll1tning og
et lovforslag som tok sikte på å vareta aLle de in
teresser som nå skulle ,forenes i en klubb.

Det ble eJt vidløftig arbeide før man fant et
grunnlag som de fleste kunne enes om, men ,end,e
lig på konsti,tuer'ende generalforsamling 28. mai
1946 ble de nye lover v,edtatt. Da det gamle navn
"De Døves Skiklubb.« ikke lenge'r kunne sies å dek
ke klubbens virkefdt ble det vedtatt å ,endre d,~t

til "DØVES SPORTSKLUBB«, mens stike.J.sesda
gen sdvs.agt regnes fra den dag den eldste .f~ak
sjon ble opprettet. Klubben har fo-r'tiden følge-n
de idrettsgrener på programmet: ski, fri-idrett,
fotball, svømning og orientering. De har siden
sammenslutningen alle vært drev,et med v,eks.J.e'n
de tilslutning, men først og hems-t må man si
kluhben har virket i kameratskapets og samhol
dets ånd. Klubbens aktive medlemmer har i de dø
v,es idrettsverden hevdet seg godt både nasjonalt
og internasjonalt.

Når klubben nå runder sekstiåmt,ell' det med
god tro på at den er levedyktig og også i fram
tiden vil makte å fylle sine mange oppgaver.

Styret j jubcleumsåret hes,tårav følgende: Hj.
Lindgaard, formann, Kristian Rød, viseformann,
Eivind Hegsrrad, 's,ekre:tær, Bernt Kjølleb.erg, kas
sere.r, og Alf Melgaard, styremedlem. Medlems
tallet er nå 136, hvorav 35 damer i egen avdding.

BERGIT RAFOSS

deltok utenfor konkurranse v,ed det svenske dø
vemesterskap i frii.drett. Hun oppnådde følgende
resultater: Høydesprang 1,34 m (nr. 1), kulestøt
9,95 m (nr. 1), slengball 31,86 m (nr. 4) og leng
desprang 4,46 ID (nr. 1).

Resultatene ved mesterskapet var ,ellers ikke
noe særlig, Av de bedre resultater er K-G. Å-
strøms 37 m i diskos og ømans 57,91 i spyd.

Kristian Rød
nestform.

Alf Melgaard
styremedl.

H. C. Lindgaard
formann

Eivind Hegstad
sekretær
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Til Paris og Malmo
med Oslo Døves Sportsklubbs fotballgruppe våren 1Q52

Dct hendte for to år siden at Døves Sports
klubb fikk innbydelse til å gjeste Paris ....klubben
Etoile Sportive des Sourds-Muets med fothall- og
friidrettslag, og undertegnete har siden hatt sta
dig kontakt med Etolie's sekt.etær, Andre Saint
Antonin. Resultatet ble at vi dro avsted til klub
bens 35-års jubileum. Jubileumet finner riktignok
ikke sted før 24. oktober, men det var ikke noe
iveien for at det kunne g;.'l an å feire begivenhe
ten litt på forskudd. -

Avreisen ha Oslo fant sted 29. mai. Det var
12 uttatte spillere, og 6 damer som bl. a. skulle
fungere som heiagjeng. De 6 damene var fruene
Martinsen, Merlie, Arnesen, Hegstad og frøknene
Barsren og Berntsen. Damene måtte imidlertid
sørO'e for seO' selv, men det er helt sikkert at de

" b
fikk full valuta for pengene, så de angn:r ikke at
de tok turen. - Mange døve hadde møtt opp på
sta,jonen for å ønske god tur, likeså mange av de
«reis,endes» familie.

Turen gikk over Sarpsborg og Gøteborg til
Halsingborg, hvor det ble foretatt pass-visitasjon.
Derfra gikk turen med ferjen over til Helsingør,
hvor vi igjen måtte gjennom pass-kontrollen, o'g
så dro vi med toget til København. Fra Køben
havn dro vi med Nord-Ekspressen, som skulle
føre oss helt til Paris. Turen gikk gjennom Sjæl
land til Korsør, derfra med ferjen over til Ny
borg, v,idere gjennom Odense, Frederiea, Åbenr'å
og over grensen til Flensburg i Tyskland. Der
fikk vi straks et innbl1kk i hvordan krigen hadde
fart fram med landet, men verre ble det da vi
etter å ha reist gjennom Slesvig-Holstein kom til
Bamburg. Det var et ,fryktelig syn som møtte oss;
ruiner og atter ruiner. Oppe i ruinene vokste bus
ker og andr·e vekster. Bare få hus var blitt reist
etter krigen, og det er en kjempeoppgave folket
har gitt seg i kast med når de nå strever med å
gjenreise byen. Det vil koste dem slit og atter slit
i enda mange åT. Disse menneskene har ikke noe
å takke Hitler for. - Hamburg er ellers en svært
stor by. Den er vokset sammen med byen Altona.
Disse var tidligere to kommuner på samme måte
som Trondheim og Strinda. Hamburg er forresten
rettere sagt en stor ruin-by. - Vi fortsatte reisen
gjennum Bremen, Osnabruck, Essen og Krefeld. I
sistnevnte by ,hadde vi føling med Norge, idet
den norske Tysklands-brigaden er stasjonert der

og noen norSke sbldater var på stasjonen. Så reis
te vi gjennom Diisseldonf til Koln. Koln var også
for det meste i ruiner. Den var før ,en meget vak
ker by. Dens største severdighet er KOlnerdomen,
og vi kunne se denne ganske tydelig. Den er mer
kelig nok så og si helt uskadd. - Reisen fortsat
te gjennom Rhin-provinsen til grensebyen Aach
en, hvor vi ,ble pass-visitert. Det ble vi også i den
første byen på den annen side av grensen, nemlig
Hebertshal i Belgia. De belgiske passkontrollører
var de første sådanne vi hadde sett som var be
vepnet. De hadde revolver og kølle, men uniJor
mene var ikke noe å rope hurra for. Uniformslu
ene .,å ut som gammeldags,e blomsterpotter med
skjev bunn. Disse kontrollører var strenge, men
vi tok det med godt humør selv om de så ut som
om de kunne sprekke hvert øyeblikk av raseri
over at vi tillot oss å smile. - Da vi 'hadde slup
pet gjennom, fortsatte reisen gjennom Liege, som
er den 3. største by i Belgia (etter Brussel og Ant
werpen) og deretter gikk jernbanen langs elven
Maas. I Liege-området er det sterk støvplage og
vond lukt, noe som kommer av at alle fabrikkene
der bruker kull i stedenfor .elektrisitet, og byen og
dens forsteder har massev·is av fabrikker. Hoved
næringen er maskin- og våpmfabrikasjon. - Vi
kom omsider til Charleroi, og så bar det over
grensen til Frankrike. Den første byen på fransk
grunn var Cambrai,derp'å kom vi til St. Quen
tin, og 31. mai kl. 10,40 kom v,i fram til Paris. Vi
hadde da reist i nesten 39 timer, så vi var døds
trette da vi 'kom til verdensbyen.

På stasjonen ble vi mottatt med en varm vel
komsnhiIsen fra arrangementskomiteens president,
Marcdl Quenault. Han ledsaget oss til hotell Me
tropolitaoin, hvor vi skulle bo de 5 dagene PariseIr
oppholdet skulle vare. Da vi vel var kommet til
hotellet, gjorde Quenault oss oppmerksom på at
vi skulle spille Jotiball allerede samme dag kl. 16.
Vi var jo veldig trette, og denne nyhet kom der
for som en stor JOlrskrekkelse på oss. - Han tok
oss videre med til en stor restaurant, hvor vi fikk
servert midda,g. Døve fra Nurnberg (som også var
innbudt til jubileumsat[[angementet) var allerede
kommet, men de så brydd ut da vi ble presentert
for hverandre som nOl'dmenn og tyskere. Vi for
sto jo grunnen til dette, men vi syntes ikke at vi
kunne la minnene fra krigens dager få kaste skyg-
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fe over denne sammenkomst, så vi smilte venn
skapelig til dem, og snart var kon~akten oppret
tet.

Da vi hadde spist, dro vi direkte til hotellet for
å hente fotbal.iutstyret vårt. Derpå gikk veien til
Etoiles egen bane som ligger ved bygrensen. Det
er en svær bane med overbyggete tribuner, nokså

lik Bislett i Oslo. Rundt fotballbanen er det løpe
bane. Videre er ·det ,stor garderobe med mang'~

rom og bad, og ved siden av er det en stor bar
hVDr man kan ;få kjøpt forfriskninger. Anlegg,~t

har egen vaktmester og vaktmesterbolig. Vakt
mesteren var selv døv.

Kl. 14 tok første kamp til. Det var Niirnberg
og S.S.-M.Asnieres som møttes. Førstnevnte lag
Yant 3-2, og så bl,e det vår tur mot jubileumslaget

Etoi-le. Vi tapte 5-2, men det var ikke så rart når
vi var så trette etter reisen. Mål,ene v'åre ble satt

kontant og Iflott inn av Gunnar Løvskeid og Egil
Liho.lt. Kampen var forresten ,hardsrpilt, men det
er også ,stor forskjell mellom fransk og norsk fot
ball. I Frankrike er det tillatt å srpillehardere enn
her. Franskmennene var forresten gode, {)g de var
hurtigere enn oss. Særlig var deres målmann god.
Han kunne sine kunst'er.

Ftter kampen fikk vi aftensmat, {)g så kunne
vi få hvile ut på hotellet. - Dagen etter var vi
godt opplagt og gledet oss til kampen mot S.S.
-M. Asnieres. Denne kampen ble også hard, men
vi klarte uavgjort 1-1. Mål,et vårt ble satt flott
inn av 42-åringen Trygve Hammel"borg, som og
så cl kaptein på Jaget vårt.

Begge de franske lagene hadde satt opp to store
pokaler med inskripsjon til vinneren av hver
kamp, og resultatet ble at Niimberg denne dag
fjkk Asnieres' pokal dor seiren ov,er Eroile, mens
vi fikk Etoiles' pokal for den uavgjorte kamp
mot Asnieres: Det var nemlig på for'hånd bestemt
at den langveisfarende klubb skulle få pokalen
ved uavgj{)rt kamp. Vi fikk også et bordflagg i
klubbens farger.

I pausen mell{)m kampene var der løpskonkur
ranser mellom Nurnberg og Paris. Tyskerne var
så og si helt ov,erlegne. I stafettløpet deltok f. eks.
3 tys.kere som bar,e ihadde byttet fOtlballstøv lene
med piggsko etter kampen. De slo likevel de godt
uthvilte franskmenn med ca. 15 meter. Tyskerne
blir nok noe å se oppfor under VII. Verdensid
rctts,stevne for døve i Brussel neste år.

Da til slutt alle konkurransene var over, dro
vi til hotellet for å finpusse oss til kveldens fest
ligheter. Det skulle væl'e noe franskmennene kal
te "Grand Bal de Nuit». Ballet var forøvrig åp-
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ent for alle. Militære hadde f. eks. adgang for
halv pris. Men vi nordmenn og tyskerne hadde
gra tis adgang. - Det var et meget flott program

for kvelden, men jeg vil nøye meg med å nevne
et par kmlkurranser som ble avholdt. Den ene va(
for menn og gikk ut på å kåre d~n som hadde
flot-Lest muskulatur. En av v'åre menn deltok, m·~n

han vant ikke, til tross for at han var den som
virket 1\!aftigst. Det viktigste var nemlig å beve
ge 111uskjene hurtig. Han som vant 1. pr. var mu
latt. H an så egentlig svak ut, men han var en
me~ter til å få de musklene han hadde til å d:1.nse.
.- - Den z.ncre konkurran.sen gjaldt kvinnene, og
gjaldt hvem som hadde penest sko. 3 av våre da
mer ddtok, men 1. pr. gikk til en fransk dame.
v; ~yntes imidlertid at våre damers sko var pe
nere enn hennes som van t. - Ellers bød festcE
på dans og hyggelig samvær. Det var ialt (;ve"

tusen JcltakcJf, døve og hørende om hvera~IGrc.

Ballet sluttet først ved 5.30-tiden om morgenen.
De tre resterende dager av Paris-oppho1dct h(~J

på diverse rundturer i byen. Triumf-buen, Norre
Darne og EiHeltåmet ble selvfølgelig besøkt. Fle
re av oss vaJr på toppen av Eiffdtårnet. - Livet
i Pa'ls er ikke så lett å beskrive med Otrl. Vil le
serne av Tegn og Tale vite hvordan det er, bør de
helst ta seg en tur dit selv. - Om kvdden er det

mye liv eier, og trafikken er voldsom, men skitl
man over gaten så er det bare å rekke fram h'1n
den. Da ~topper trafikken, o.g en kan g1 trygt
over. Her i :Norge ville man få kjeft hVl' man
fant på noe ::'1ikt.

4. juni kl. i 9 sa vi hrvd til Paris, og så rei:;te
vi samme !'Ute tilbake til København og dccfr:l
med ferjen fra Frihavnen til Malmø. V; kom
fram dit kl. 23 5. juni. Formannen i Ma~mø

klubben«5cania» hadde møtt oss i København., så
vi hadde reisefølge, og i Malmø var det stort

Lammøte F-å bryggen for å ta imot oss. Det "<ir
deilig :l få sove ut på hotellet den natten.

N este dags Kveld spilte vi mot «Scania". og re
sultatet bl.~ 2-2. 'Etterpå ble det arrangert fe,;;; fe,r

oss i foreningens lokaler, hvor det ble holdt taJer
fra begge sider. Vi fikk servert kaffe, ')g senen:
G'.Ft~mmat. Det hyggeJig-e samvær,et med s\Tcwk·
ene s'luttet ved 24-:.idcn.

Lørdag 7. juni kom vi tilbake til Oslo, og pI
st1sjonen var det møtt fram 'en god del d0V ~ for
å se om vi kom helskinnet fra turen. - Og så
skiltes vi og dro hver til V'årtetter at vi først had

de takket hveraflcrc for samværet på de~l minne
nerike reisen.

Eivind Hegstad.



'terrnber står det hilde av ,ham, og avis·en skriver
bl. a.: »Lørdag.ens store øvelse var 5000 m. Denne
øvelse had.de samlet hde 10 deltaker,e. Einar
Carlsson tok, sin vane tro, l,edds'en, men .det gle
delige vara.t han fikk 3-4 mann »på hjul «, og
disse fulgte nr-ofast og energisk med i oppløpet.
Carlsso,n ha·dde løpet fullts.tendig i sin hånd (eller
rettere sagt i bena), men på slutven holdt det lrik-e
vel hardt. Mellom Amund Bøhn, Kåre Smecisgård
og junioren Karl Lund ble det fight om de andre
medaljelCe. De tO førstnevnte var steJ'km·e i 9pur
ten enn Lund. Tidene ble meget gode, bl. 3. satte
Kåre Smedsgård ny norsk reko'rd for døve sam
ticiig som han pyntet på sin ,egen krets-rekord for
Ha.llingdal med hele 48,6 sekunder! Han er en
flott »Iøpertype«. Kåre Smedsgård ble nr. 3 i øv
elsen, og dagen ,etter ble han nr. 2 på 1500 m med
tiden 4,17 min., ogsåct riktigEnt resultat.«

(Smedsgårds resultat på 5000 m vil sikkert ik
ke bli godkjent som norsk ciøv'eJ',e}wrd, da han ved
anledningen stær,tet for sin hjembygd, Nes).

Skolemesterskap på Skådalen

På initiativ av Døves SportSklubb i Oslo, ble
det avviklet skolemesterskap på døveskoIen en
kveld i september. Konkurrans·ene ble avviklet i
all enkelhet og under primitive forhold. Det er
sørgelig at den sørlige del av gårdsplassen" er i en
slik forfatning. Som den nå er, ·er den ikke egnet
til idrettspla.ss - og idremplass bør skaIen ha, i
likhet med andre skoler. Bare myndighetene ville
yte en slant til dette formål, ville meget være vun
net. Det er ~kke så meget som skal til.

Skolebarna så ut til å være meget idretts-inter
essert, og de va'r ivrig etter å Få være med i ane
øvelser. Noen av dem, særlig blant de ,større gut

tene, er lov,ende friidretts-emner, og vi må nok se
opp for dem i framtiden. De mindre guttene er
det for tidlig å uttale seg om, men interessen er
der. Døv·esko.len har fått 'en ny, autorisert gym
nastikklærer nå, noe som sikkert er av stor be
ty,dning Jor barna. Under avviklingen av skole
mesterskapet, vatr han med som e·n av dommerne,
og mens øvelsene pågikk ga han barna mange tek

niske vink. Barna liker ham også svært godt, så
kontakten ,er i orden. Andreas Ermesjø.

Olympla-medalJe til
«døvstum» italiener

I »Stockholms-Tidningen« for 28. juli, finner
vi under oversk6ften »Døvstum italiensk skred
der bevisstløs i seiersøyeblikket«:

I da'g fikk vi ikke bare en, men to nye verdens
rekordhoIdere å hylle, nemlig russerinnen Zybina
i kule og lO-kjemperen Bob Maohias. Men aIt
dette blekne'r allikevel i sammenlikning med et
minne fra Masshallen om .formiddagen. Det var
brytemawhen i .fluevekt mellom rumeneren Par
vulescu og italieneren Fabra, en 22-årig skredder
fra Palermo som i tillegg til sin ung·e alder er døv
stum.

De andre italienerne ta'pte sine kamper rundt
omkring ham, men F<vbra kjempet som ·et villdyr
mot rumeneren. Han kastet ikke bort et eneste se
kund med å prøve å lure seg unna et grep eller
ved bar·e å henge seg på motstanderen, slik som
bryterne pleier gjøre når de går inn mot matten
for å ta nye tak. Han bare kjempet uforstyrrelig
og uten å gi en Iyd ['ra seg. Da kampen var slutt,
sank 'han bevisstløs sammen på matten. To menn
holdt ham oppe ved siden av dommeren mens
dommeren løftet hans arm som tegn på seieren.
Dette visste Fabra ingen ting om.

Kameratene barden bevisstløse Fabra ned i
garderoben, -la ham på en benk og ga ham mas
sasje. Det varte 10 min. Jør han kom til seg selv.
Da kameratene ved hjelp av armbevegelser for
klarte ham at han hadde vunnet, lo han en stille,
innadvendt latter mens han ble liggende helt stil
le. Han hadde tatt revansje Jor sin døvhet.

Senere i Ikvdd beseiret samme Fæbravår egen
Yerdensmest·er Bengt Johansson. - Skredderne i
Palerma kan være stoIre o'ver sin yrkesbror.

(Torsten Ehrenmark)
Fabra oppnådde som kjent å bli toer i Olympi

adens fluevektklasse i gresk-romersk brytning, og
dermed kom en av sølvmedaljene ved Olympia
den til å pryde endøvstums bryst.

Kåre Smedsgård
laget en riktig god sesongavslutning i 'år. Han del
tok i fylkesmesterskapet i friidrett :for Buskerud
30.-31. august, og her oppnådde han ,riktig flot-
t,e plaseringer og æsultater. Spesidt hans 5000 me
ter på 15.41.6 var strålende. Han satte her ny Hal
lingdalsr·eko:rd. Den gamle rekord ble sJått med
hele 48.6 sekunder! I Busk~rud Blad for 1. sep-

RESULTATENE:
60 m løp: (store gutter)

1. Halvor Langeland
2. Halle Angeltvedt .

(Mellomstore gutter):

1. Roar Pedersen .. .. " .. .. .. ..

8,2 sek.

8,3 »

9,7 sek.
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(Små gutter):
1. Arne Stmberg , , 9,9 sek.
2. Arnfinn Viste .. 10,5 »

1. Jon Jakobsen .. " 10,6 ».

9,8 »

10,0 »

Kronerullingen
t:J Norges Døves Idrettsforhunds representasjon3
fC'nel fortsetter, og forbundet vil be om at de som
er blitt utÆordr:et betaler med det førsæ. Listen
nedenfo>f er et resultat av at Døv,es Idrettsklubb,
Bergen, oppnevnte 'en av sine medlemmer til 'å
kreve de medlemmer som var utfordret. Vi håper
eksemplet vil bli fulgt av andre, slik at det kan
bli større fart i k'roneruUingen.

Sivert Samuelsen har betalt kr. 2.- og utJforclrer
Hans Ultvedt, Olaf Haug og Peder Utskott.

2. Einar Oteriholt ..
3. Tormod Åsan ..

KULESTØT (Store gutter):

1. Halvor Langeland .. .. ..
2. Kjell Honnemyr .. .. ..
3. Ole Undlien .. .. .. ..

(MellomJtore gutter):
1. Odmund Br,ekka ..
2. Jan Thomsen .
3. Gunvald Gjedrem .. .. .. ..

BALLKAST (Smågutter):

1. Kjell Kåsene .
2. Svene Ruud .. .. .. ., .. .. ..
3. Arne Stenberg .

LENGDESPRANG (Store gutter):

1. Halle Angeltvedt ..... , ..
2. Halvor Langeland .. .. ..
3. Kjell Honnemyr .. .. ..

(MellomJtore gutter):
1. Gunvald Gjedrem .
2. Odmund :Brekka.. .. ..
3. Jan Thoms,en .. .. .. .. .. " ..

(Smågutter):
1. Arne Stenberg.. .. .. .. ., .. ..
2. Arnfinn Viste " .

HØYDESPRANG (Store gutter):

1. Halle Angdtvedt.. .. ..
2. Ole Undheim .

(MellomJtore gutter):
1. Jan Thomsen .. .. .. .. .. .. .. ..

10,16 m
9,63 m

8,63 m

6,57 m
5,51 m
5,10 m

18,00 m
14,60 m

14,25 m

4,80 m

4,78 m
4,10 m

3,70 m
3,60 m

3,50 m

3,51 m

3,36 m

1,40 m
1,35 m

1,15 m

Per Sikko har betalt k'r. 2.- og utfordrer Har
ry Stene, Skjalg Ivenen O'g Nils Bjørø;

Harry Stene har betalt kr. 2.- og utJtordrer Ed
mund K'ristiansen, Einar Koppen og Bjarne Jens
sen.

Nils Bjørø har betalt kr. ~.- og utfordrer An
fred Sunnarvik og Ola Svare.

Edmund Kris,t,iansen har betalt kr. 2.- og ut
fordrer Peder Fuglem o,g Petter Holberg.

Einar Koppen har betalt kr. 2.- og utfordrer
Endre Grytnes, Petter Rønnestad og Finn Gjø-:~n.

Skjalg I \Tersen har betalt kr. 2.- og utfordrer
i\sbjø::-n Kjøsnes, Ingvald Rondestveit og Arne
Sæther.

Bjarne Jenssen har betalt kr. 2.- og utfordrer
Asbjorn Heim, Åsmund Fossum og Angrim Yt
terhus.

Anfred Sunnarvik har betalt kr. 2.- og utfor
drer Jorulf Hjulstad, Bjørn øye og Kaare Næss.

Ola Svare har betalt kr. 2.- og utfordrer Jan
Johansen, Brynjulf Dammen og Hans Nygård.

Petter Rønnestad ha'r betalt kr. 2.- og ut.fordrc:~

Halvor Greftegreftf, Knut Høgsethog Einar
Djnpvik.

Ncrges Døves Idrettsforbund
Leif Johnsen, kasserer.

FINNENE ER STERKE.

I landskampen i ,friidrett for døve mellom Fin
land og Sverige seir,et Finnland med 63 mot 5S p.
B,este resultat var Eng.strøms 52,0 sek. på 400 m.

NYE VERDENSREKORDER FOR DØVE

Endre Grytnes' verdensrekord i stavsprang er
slått av ,en finne. Den nye rekorden er på 3,54 m
og ble satt av Erkki Keski-Levijoki i JyvB.skyla
ved det finske døvemesrerskap i fri-idlfett.

Tyskeren Giinter Waller har satt ny verdens
rekord i 3000 m løp. Den lyder 'På 8.38,2 min.
Den gamle roekord vair på 8.43.2 og innehaddes av
svensken OIle: Johansson.

Robert 0man, Sverige, har satt ny verdensre
kord i spydkast igjen. Denne gang hadde han 3
kast over 60 m. Det ,lengste ble målt til 61,42 m.
Rekorden ble satt på Kristinebergs Idrottsplass,
Stockholm.

I svømning er det .satt 2 nye 'verdensrekorder:
J. Ringh, Holland, 6.54.5 min. i 400 m rygg, her
rer, og M. van der Hoov,en, Holland, 1.37.3 min.
i 100 m bryst, damer.
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ERLING SOLHEIM
Skipsmeglerfirma, Kystbefraktning, Assuranser

Tlf. kontoret 1024 1103
Privat '1282

Telegramadr."Solheim"
TROMSØ

Omdal & Hjemdahl.
Kjøtt og Pølsevareforretning

Kristiansand S.

Telefon 2815 I

Skiens Aktiemølle
Skien

Melvarer - Kraftfor

Forblandinger

Larsen & Reinertsen A.s

P e l svarer

Kristiansand S.
Telefon 2580

A. & G. Føreland

Spesialitet: Lettvektstålkarosserier

Øvrebø pr. Kristiansand S.

Karl aJvesen
l<jøtt-og Pølsevareforretning

Kristiansand S,

Telefon 3503

Sokna Dampsag & Høvleri

SOKNA

Alt i trelast & plater

S. A. SÆT}-I E R
TRELASTFORRETNING

GRORUD
Tlf. 38 98 97 - 38 92 06

P. Gilsvik & Co.

San n S tøperi Sport & Lærvarefabrikk

STAVANGER

Vareo1erke: «(Bison»

A.s Kistefos Træsliberi
DRAMMEN

SANDNES Grunnlagt 1889

30 eoo tonn våt tremasse

';)eø tror det ikke lør jeø tår be det på trykk!

Dette har De vel sagt titt og ofte, sikkert med god grunn. Ordtaket

er meget alminnelig, men tiden er kanskje: nå kne for en tilføyelse,
nemlig;

:;Leg tror det ikke tør jeg tår be elet på trykl< lra

ørf1JeJ 8Ji;;Meti:Jg Møl1enclalsveien 17, Bergen

Vi utfører alt i merkantile og private trykksaker, tidsskrifter og bøker.



L::A::LUND
Byggeartikler og Jern

Skip·pergt. 33 - Oslo
Tlf. 334350

T itlestad & Hauger
Prinsensgt. 2

OSLO

A
S

Brødrene TRÆ G D E Drammen

Landbru ksmaski nforretn ing

Centralbord 4880

A.s Wikborg Sons Limited
FormidLer alLsLags assuranse

Solplassen l

OSLO

ORAS
Oslo Rørleggerbed rift A.s

ø. Slottsgt. 29. O S LO

Telefon 41 58 96

Fotograf Jørgensen
Kongensgate 22

Telefon 2858

Sandefjord

Seeberg cE Nielsen eld.
DRAMMEN

Telegramadr. «Seeberg»

Tlf. 3390 . Etablert 1861

Skipsmeglere - Spedisjon

GU LLAUG TAKPAPPFABRI KK
Telefon: Drammen 2490
Telegramadr. «NOR,), Drammen

Snøhetta takpapp D
Lunit Luktfri celLulosepapp 7 og 9 kg

H. BjøruIn
Etablert 1894
OSLO

MINERALSKE RÅSTOFFER
FeJtspatt - Kvarts - Talkum
Glimmer

ELEKTRO· ENGROS Afs

Tollbugt. 4 - OSLO

Christen Smith & Co.
H. Heyerdahlsgate l

OSLO

Telefoner: 416571 . 416415

Telegramaclr. «e h ris smi t h.

" ~
~&.1) D[N

~) rUlLCNDTt
UNJ[

Forlang dette merke

ved kjøp av

korsettartikler,

kjoler, forklær etc.

,

FEARNLEY & EGER
Rådhusgaten 23

OSLO



Yngvar Hvistendahl
Skipsrederi

TØNSBERG

Rens og farg hos fagmannen

Gusta.v NestiIlQ
Fabrikk og kontor;
Chr. Kroghsgate 60 . O S LO
Tlf. 41 33 79 og 4221 84

PASSFORM . KVALITET

er kjennetegnet på våre barnesko

Balder Skofabrik Å_s
Hokksund

Maskinarbeider

Skibsreparasjoner

Jernkonstru ksjoner

Afs MOSS MEK. VERKSTED

AlS MERKO-,
Skippergt. 22, Oslo. Tlf. 4254 04

Tannhjulsmotorer . Snekkeveksler
Variatorer . Koblinger. Clutcher.

Godt utvalg på lager

Jacobsen & Hielms Bokbinderi
Inneh.: Ragnar Jacobsen

0. Vollgt. 6 - O s l o

Tlf.: 414506 - 416474

Ingeniør C.fjr. E. Grøner
M.N.I.F. tekn. konsulent M.T.K.F.

Dtonningensgate 14, Oslo
Telefon 420181·416667
Telegramadr.•Ceefge»

Vannkraftanlegg - Indust>-ianlegg . Betong - Jernbetong

Staubo & Søn
Skib~meglere & Assuranceagenter

Telegr.adresse "Stauboson "
Centralbord 426960
Tollbugt. 28 . Oslo

Kjøp Laksepostei
fra

Trygve Abrahamsen Conservi ng
Fredrikstad

H. SKRAMSTAD

DRAMMEN

Fredrikstad Montering Co.
& Metallstøperi A.s

Tlf. 1494
Fredrikstad

Helfred Hanssen
Conradisgt.7 . TØNSBERG
Etablert 1896
Tlf. 11034 og 11480, priv. 11580
Telegramadr. .: .HE LFRE D,>

Leverer proviant og rekvisita til
hva!fangstekspedisjoner

Arbeidernes Landsban k A.s
Fagorganisasjonens bank

Youngstorget 4 - Oslo

Telefon 33 58 85

Å.s StrøInInens Vverksted

Elektrostålverk

Jernbanevognfabrikk

Automobilfabrikk

Bygn ingsarti kel·Com pagn iet

OSLO

ALBERT BØE
EtabJ. 1886 - En gros og en detalj.
Jern, jernvarer, ma!ervarer, bygnings
artikler, støpegods, rør, kraner, pum
per, sagbruksrekv. , sportsartikler, lino

leum, tapeter.
LARVIK



Trygve Brovold
Kjøtt- og Pølsevareforretning

Kjøleanlegg

STANGE. TLF. 244

..., 6'iE~ Rikstlf. og sentral 18127

-\9 LON Importør og grossist i ane

"'~~"'E~S,.~ 'z::r_sk;::~r~r~~:rni.
~...0, Vår detaljforretning har
...-::-_~ =~J1 dessuten et stort utvalg

___----=B"'E"'R-=G""E N i moderne skotøy.

fl. Jacobsen
Mek. verksted

Fjordgt. 5 - 'Tlf. 24147

Trondheim

Bodø Aktiebryggeri

Øl- og Mineralvannfabrikk

Kristiansands -Mek. Verksted A.s
Sentral bord 4400

Tel~gramadr. «Verkstedet»

Kristiansand S.

Søstrene Wisth
Moteforretning

Telefon 23 170

Søndregt., Tro n d hei ill

Juveler

Sølv for a[[e anledninger.

Småstrandgt. 4

BERGEN

Bern.h. Aarseth
Urmaker og optikel' - Foto
Telefon 1775
ALESUND

BERN H. AARSETH A.S

Ur - Optikk - Foto. Tlf. 2626

A.s Narvik Dampskibsselskaps Ekspedisjon
NARViK
Telef. 4i2 - 836
Ukentlig godsrute Trondheim 
Narvik - Tromsø - Hammerfest
med menomliggertde steder
Telef. i Trondheim 22289

A. 1. Johansen
SALMAKER

Møbel- & Sportsforretning

Telefon 126 - LEVANGER

Lauritz Myrebøe A.s
Sild, og fiskeeksport

ALESUND

Bergens Privatbank

Kontorer:

Bergen, Oslo ' Haugesund"
Fredrikstad, Trondheim'
Svolvær

Filialer:

Lillestrøm - Odda - Sandvika 
Sø'rumsand ' Akrehamn .
AndaIsnes



Aktieselskapet Alpha
Passasjer- og bilferjer

MOSS-HORTEN

Godsruter Oslo-Fredrikstad og

Sarpsborg

I HeA.Jlndersson cECo.
ARMATURFABRIKK

Normannsgate 47

OSLO

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

Erik W ø110 Als
Kolonial en gros

Konnerudgt. 36 - Tlf. 2990

DRAMMEN

Konfektionsfabriken

Norge AeS KO - FA - NO

Kåper & Drakter - Sport

DRAMMEN

A.s Framnæs Mek~ Værksted;~ ..
Telegramadresse: «Vær1cstedet»

SANDEFJORD

- -~-----_._--------,--------------------------'--

Hjalmar Bjørge

Skipsmegler. Skipsreder

OSLO

Aug.. p_Horn A_s
Arbeidsklær

MOSS



Ingeniørene

NISSEN 00 von KROGH A.s Thor Dahl

•
Kronprinsens gate 3 Skipshandel

Telefon 415870 Sandefjord

Oslo
Elektrotekniske konsulente;

Spesialitet:

Elektrotekn isk "laboratorium Hvalfangstutstyr

OTTAR LI N DE NIELSEN
j

Hans H. Knutsen & Co.
Juveler Norsk~ smalfilmapparater

Telefon 1129
H. H. K. 16

Halden
Kongensgt. 15 - Oslo
Tlf. 415133 - 685565

Front: Hegg Marcus & Ewald Omdahl A.s

Handelsgartneri
Lærfahrikker

LIER. Telefoner 6169 - 6179 Drammen

"--I

Halden Arb. Handelsforening
I

Eril;z BerostroDl
Halden Kjøtt- og Pølsevareforretning

Kolonial - Manufaktur Festningsgt. 20 - Halden
Pølsemakeri
Bakeri og Konditori

Telefon 1322 - Privat 1683

A.s Hans Løken & Co.

Stange Almenning
Kolonial. Frukt en gros

Tlf. Sentralbord 2324
Rikslinje 2776

Mos s

Skogbruk - Trelast"
Pam Kjem. Fabrikk

Alt i essenser og cosmetika

STANGE Telefon 555

I
SARPSBORG

C. T. Gogstod tE CO. Sørbye & SkCilttum

SKIPSREDERI Posefabrikk - Papir En gros

Papirindustri

Rådhusgt. 8

OSLO OSLO



Skogbruk

Jordbruk

Tresliperier

Sagbruk og høvleri

Cellulosefabrikk

Papirfabrikk

Mathiesen-Eidsvold Værk
BØN

Blomsterhallen
TØNSBERG

Telefon 2229

A.s Den norske

Pap irf! Itfab ri k

DRAMMEN

Glommens
Mek. Verksted A.s

Etablert 1898

Tlgr.adr·.: Glommens Verksted.

Sentralbord: 1226

FREDRIKSTAD

Brødr. Melby's

Konfeksjonsfabri kk
Spesialitet barnekonfeksjon

Skyttv. 10

FREDRIKSTAD

Telefon 5484

Pedersens Lita
Trygve B. Pedersen A.s

Spesia.list i plakater

Linstowsgt. l
Tlf. 3304 l [ . 330423
OSLO

A.s Heidenreich & CO. Ltd.
R0RHANDEL

OSLO

Als IVARANS REDERI
Tollbugt. 11

OSLO

«IVARAN LINES»

U. S. A-BRAZIL-LA PLATA

U. S. A-FAR EAST

Frognerseteren Hovedrestaurant
med den verdensberømte utsikt over Oslo og fjorden. Høyde over havet 1700 fot.

DINER - SOUPER - A LA CARTE - Delikate smørbrød etc. Konditorservering.

Direksjon: Karl A Samuelsen.



Kl
MALE UTSTYR

Malepistoler
Malebeholdere
Reduksjonsventiler
Vannutskillere

Maskiø%Æ!undel'o.
OSLO

Chr. Nielsen & Co. A.s
LAR VIK

Etablert 1869

Administrasjonskontor: Tollbugt. 28, O S LO

A.s Norske
Konfektionsfabriker

Trondhjemsveien 137

OSLO

Telefoner:

372089 - 372267 - 370939

Skal De ha komfyr?
Kjøp da

PLATE- OQ MAQASINKOMFYRER
Skriv til oss

eller vend Dem til våre forhandlere

SARPSBORG JERNINDUSTRI
PEDER BRAUT AlS
SARPS BORG

rHAU

- .~

"Banken på
Torvet"

HOVEDKONTOR: STORTORVET 7 - OSLO

Bang & Tegner & Co.

Forbindingsstoffer og

sykepleieartikler

Kr. Augustsgt. 11

OSLO

Sigurd Boe Ltd. A.s
P.O. Box 616

OSLO

Eksportører av norske produk
ter tit oversjøiske markeder

Døves Trykkeri A.s . Bergen


