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Vi tenker på et regnskap i dag. Regnskapet for

året 1952. Men det regnskapet vi tenker på, gjel
der i kke penger.

Det er mange som arbeider for døvesaken. En
del av dem arbeider hårdt og ofrer meget av sin
tid. Andre arbeider mindre - og noen gjør slett
ingen ting. Noen av disse er døve, noen er tung
hørte og noen er hørende. Og de arbeider med
så forskjellige ting. For "døvesaken"er i virkelig
heten mange saker. Det regnskapet vi tenker på
er regnskapet over hva som er gjort i løpet av
året. Har døvesaken hatt framgang - eller går det
tilbake med interessen og arbeidet? Hvis vi med
sikkerhet kan si at det har hendt flere gledelige
enn sørgelige ting, kan vi si at året 1952 har gitt
overskudd.

Selv når vi tenker oss godt om, tror ieg det vil
være vanskelig å finne at døvesaken har hatt til
bakegang på noe område. Derimot er det lett å
finne mange store og gledelige hendelser. Vi kan
nevne den vellykkete kongressen i Oslo, som ble
en riktig propaganda-fulltreffer for døvesaken. Al
dri før har døve oppnådd så stor publisitet her i
landet. At vi legger så stor vekt på nettopp pub
lisiteten, er fordi vi tror at manglende kjennskap
til de døves forhold hos myndighetene hindrer
fortgang i en rekke saker. Det er jo vanlig at vi
mennesker ser med mistro på det vi ikke kjenner
til. - Kongressen ga også inntrykk av at de døve

Torden stadig tar hånd om flere av sine egne
saker. - Kravet om forskole for døve barn un
der skolepliktig alder, kan ventes tatt opp av de
partementet til avgjørelse snarest, og vi venter fak
tisk de første forskoler meget snart. - Nordisk
høyskole for døve er planlagt, men den må nok
vente en del år. - Etter dette å dømme, er det
store muligheter for at den døve skoleungdom om
j O år vil være fullt på høyde med hørende. Det
er alle døves ønskedrøm. - På Andebu er en ny
avdeling for vanskelige døve barn blitt åpnet. 
Alm skole er blitt overtatt av staten og åpnet på
ny. - I tillegg hertil kommer en rekke andre be
givenheter, som f. eks. utvidelsene og framgangen
ved Døves Trykkeri A.s (som nå trykker Tegn
og Tale og alle forbundets trykksaker bl. a.), den
vellykkete ungdomsleir for døve på Elverum, be
slutningen om at Tegn og Taie skal bli t4-daglig
tidsskrift (som det første døveblad i N orden) osv.

Jo, vi kan absolutt si at det har hendt mange,
store og gledelige ting blant oss døve i året 1952.
Døvesaken har hatt stor framgang. Sluttsummen
(summa summarum) viser pent overskudd!

Alle som har vært medvirkende til de gode re
sultatene, vil vi gjerne takke. Og vi håper at alle
som har nedlagt et iherdig og uegennyttig arbeid
for den store felles sak - døvesaken - vil føle
vår takknemlighet i sitt hjerte.

Red.



Hvordan kan vi best opplyse almenheten om oss døve
og våre forhold?

Under Norske Døves Landsforbunds re
presentantmøte i Oslo like etter kongres
sen, kom jeg inn på ovenstående spørsmål.
Da jeg tror at spørsmålet er av interesse
også for bladets lesere, v'il jeg i denne ar
ti.kkeL belyse det nærmere. ] eg håper det
vil komme noe positivt ut av det.

Jeg treffer stadig folk som ,l,egger for dagen en
grenseløs uv,itenhet når det gjdder OS& døve og vå
re forhold. Med »folk« mener jeg her den store
almenhet som har hørselen i behold og som selv
betrakter seg som normalt ollplyste mennesker. 
Vi døve ·er jose1v omsider blitt så vant til folks
uvitenhet at vi nesten betrakter dette s ill noe
helt naturlig.

Selv har jeg alltid vært oppl.erksom på for
hoIdet, men i de siste 5-6 år har jeg konstatert at
det i vil",kelighete.Il er langt verre enn de fleste av
oss døve tror. At jeg har fått føle dette særlig
sterkt i de siste årene, kommer vel av at jeg i min
n'åv~'r nde stilling kommer i kontakt med langt
flere mennesker enn før. Dess ten er fo;lk bl,itt
gjort særlig oppmerksom på meg i og med at jeg
er blitt far til et barn som, mer,kelignok, er helt
normalt. -- Og tenk - til trocSs for at både min
kone og jeg er døve!

Når j,eg er ute med b<trnet, så er jeg :etter hver-t
blitt vant til spørsmå,l om barnet kan høre, snak
ke eller skrike. Og når de så hører småen svare
riktig på spørsmål, er det ikke måte på undring.
- Men, sier de - det er vel bare unntakelsen som
bekrefter regelen om .at døve får døve barn.

I fjor kolliderte en døv bi.lfører (kollisjoner er
jc dagligdagse hendelser blant våre høænde ven
ner). Det var meget -interessant å lese hva avisene
skrev om denne ulykken: »Bil med 5 døvstumme
utfor vei,en på Huseoby&letta. . .. aMe passasjerene
phtSlS føreren var døvstumme og hadde-store van
skdigheter roedå gjøre seg forsrådig for politiet«.
En avis uttrykte sin stor-e forskrekkelcse over at
noen virkelig tør l,eie ut bil,er til døvstumme, og
man ringte derfor opp til udei~by.rået og spurte
om man virkelig hadde gjort dette.

Når man med en gang kunne slå hst at døv
heten ikke hadde hatt noen innvirkning på 'Sjåfø
ren - at kollisjonen 'skyldtes helt andre årsaker,
burde døvheten .ikke vært nevnt i det heletatt.
Men alt som smake,r av sensasjon, ,er jo populært
stoff, og for den a1minne1ige mann er det fremde
les ukjent a.t det ,er mange døve b~Uøl'ere. Opplys-
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ning,en vil komme som en ,bombe på ham. Å slip
pe -de døve til bak et ratt, vi,l skape kaos i 'trafik
ken, for ikke å snakke om det store fare-moment
- - vil sikkert de aUer Heste mene.

På ærbeidsmarkedet - blant arbeidsgiverne 
er det også meget viktig at det :blir spredd opp
lysninger om oss døve. For de He,ste kjenner me
get lite til vår yteevne, og de er av den oppfat
ning at vi bare kan utføre særlig enk,e-1t arbeid.
Spesielt er man redd for å slippe oss til med ma
skiner. Nå når maskinene går sin seier,sgang over
verden og industrien blir mer og mer mekanisert,
vil det derfor ett·er hvert bli vanskeligere for dø
ve å få arbei,d. Sokeren døv en jobb som går ut
på 'å passe en maskin, blir han møtt med rna Jge
»o'm« og »men« og »dessverre«. Mangden av hør
selen gjør utslag.et som l"egel.

En døv maskinsnekker sø te i vår på mangJol
dige ledige f>ti.J1inger, men han bl over alt avfei
et med aL han ikke ku ne kornme i betraktning
p~~ grunn av sin døvhet. H:tn kom seg til slutt inn
ved et verksted hvor han hadde tilbudt seg å ar

beide gratis i 14 dager på prøve. - Det sier seg
selv at han besto prøven med glans, og arbeidsgi
veren ble en erfaring rikere.

Med sJike eksempler som ovenfor, kunne jeg
sikkert fylle et helt nr. av Tegn og Tale. Men tro
endelig ikke at eksemplene er speslielt beregnet på
den alminnelige manns viten. Jeg har vært i sam
tale med tannleger, sakførere og leger, altså så
danne s(}m har den høyeste utdanneolse man kan
få, og jeg har fått høre meget rart. Jeg snakket bl.
a. med en prest for noen år siden. Han betra;ktet
det samer stort Guds under at jeg lwnne forstå
barn når han snakket til meg!

På hvilken måte skal vi s'å spre opplysninger
om våre virkelige forhold? - Våre organisasjon
er har sikkert gjort meget, men det viser seg .a,ltså
at det ikke har hjulpet stort. Mi-d,ler ,ti:! å sette
gang opplysningsvirksomhet, har kanskje også
manglet.

Jeg mener at det i,kkeer annet å gjøre enn ,å slå
kraftig på stortromma. Men også dette kan gjøres
på mange måter.

Vårt viknigste hjelpemiddel ,er vel pressen. Er
det mulig å få noen sendinger gjennom N.T.B.?
- Flere artikler ,som har stått i Tegn og Tale vil
lc være rene godbite,r for avu.sene, spesielt viUe



sikkert loka1avisene være meget takknemlig for
stoffet. Artikler av sådanne autoriteter på døve
pedagogikkens område som styrerne Anderson og
Langåker, vil vel selv de største avis,ene trykke
med gl,ede når som helst.

Så og si hvert fagforbund har sitt organ, hvor
det foruten fagstoff også inntas populære artikler
om alle slags ,emner. Særhg i sådanne organer va
le det kanskje være fint å få inn artikler om de
døves kvalifikasjoner i arbeidslive.t. Det viI an
takelig på den måten bli meget bedre forståelse
f.or de døves muligheter rundt om på anbeidsplas
sene. Gj,ennom .fagtidsskriftene når man storpar
ten av landets befolkning.

Angående vårt eget organ, må vi arbeide for å
gjøre det mere utbredt enn det er nå. Alle som har
eller får med døve å gjøre, bør abonnere pa Tegn
og Tale..

Tegn og Tale'sr,edaksjon burde få en år-Eg rap~

por't [,ra' myndighetene om innregisttene døve
~arn; sleik at hladei: kari bli sen:dt,tildisses foreId..:
re. D'ei: er jo av stOr betydning at de døve barna
kommer under riktig behandling' så tidlig 'som
mulig, og ved å Jese bbdet vil sikkert foreldrene
oppmuntres sterkt. De vil bE virkelig klar over
at deres tilsynelatende håpløse barn :kan bli som
andre og med tiden nyctigesamfunnsborgere. Nå,r
nå bladet skal begynne å utkomme hver 14. dag,
vil o,pplaget forhåpend:ig øke, og kan vi holde en
høy standard på stoffet, va det sikkert bli mange
nye abonnenter.

Norske Døves Landsforbund Slkal snan sette i
ganget landslotteri. Vi.Jle det da ikke være fint å
gå i gang med en opplysningskampanje samtidig?
Døv,e kan bli utmerkete samfunnsborgere, men
ting samer en selvfølge for de hørende, må vi dø
ve slåss med myndighetene for å få.

Det lig'ger et stort arbeide foran oss, og penger
vil det koste, men kan pengene ,anvendes ti1 noe
bedre? John Vigrestad.

Mye å lære i Amerika
Grete Hoffmann, som ,er styrer for Pipervika

daghjem i Oslo, som også har en avdeling for 22
døve og tunghørte barn und,er 'skOJlepl,iktig alder,
er nettopp kommet hjem fra Amerika. Hun har
vært der et års tid med Fullbriogt-stipendium og
et stipend.ium fra Oslo kommune for'å studere
behandlingen av døve småbarn. Hun sier at hun
har vært enestående heldig, og hUJl er full av be
geistring over -hva hun har sett ,og lært. Hun er
også blitt utdannet som døvelærer på denne tiod-

Vi slet med å gjøre fortøyningen fast,

skipet gled inn mot land,

vi halte på trosser i stakkåndet hast.

Da bråstanset alle mann.

For plutselig - seilende opp mot den blå

og hetesvimlende dag,

på skipene forut og akter - vi så

vårt eget, vårt norske flagg!

Norge tok mot oss, da vi kom inn

her i den fremmede havn!

Der skalv en lengsel gjennom vårt sinn,

e~iling av smerte og savn.

Men samtidig bruste blodet i sang,
. i heftig og lykkelig jag..

Vi var - kari.hende for første gang -
'stolt over Norges flagg! '

Det vugges gjennom den bløte monsun,

det flerres av S)'dpolens blest,

det flammer fra Grønland ned til Rangoon,

det bølger fra Cantan til Brest.

Norge er'større enn noen vet av:

hvert skip under flaggets vift

er på det endeløst øde hav

et nytt stykke Norge i drift!

Nordahl Grieg
(som ville fylt 50 år i novbr.)

~----~
en. Det var et veldig arbeidstempo i Amerika, og
hun var med å studere nesten døgnet rundt.

Fra september i fjor til juni .i år var Gre:teHoH
mann på .darkeskoJen i Nonhampton i Massa
chusetts. Hun kan forteHe at den store oppfinner
Graham Beil, som oppfa.nt telefonen og telegraf
en, også har vært p:å, denne skolen. Han gjorde
mange vitenskapelige undersøkels,er med de døve
elever her for mange år siden. Graham BeU var
selv gift med en døv dame

V,ed s.:koleåretsslutt, var Grete Hoffmann så
heldig å få et til1eg,gHtipend,ium av American
Wamens Club, sl1k at hun fikk anledning ,til å
reise tvers gjennom Amerika til John Tracy-kli
nikken i Los Angeles. Som kjent, ,er det film-skue
spilleren Spencer Tracy's kone som har opprettet
denne klinikken. Ekteparet fikk selv en døv sønn,
og dermed ble de sterkt interessert i å bedre opp-
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':De CJ)øve6 Yorenirt'3' 86lo
avholder juletrefest i Sven Brunsgt. 7, Oslo,
lørdag 10. januar 1953 kl. 18 (6).

01, smørbrød, katte og kaker.
Underholdning. Dans. Musikk.
Anmeldelsesfrist: 19. desember 1952, ved

henvendelse til festkomiteens formann Jan
Johansen, Sven Brunsgt. 7 2

•

Adgang kun for medlemmer. Utenbys døve
er hjertelig velkommen.

Entre for enkelte kr. 6.
-«- ektepar « 9.-

Festkomiteen.

læringen av døve småbarn. - Denne kLinikken er
meget kjent, men den er ikke så stor. Om vinter
en er det 16 barn der. Dessuten er ,det »fr,edags
barnehage«. Da kommer aUe de barna som står
på v,en teliste ,til klinikken, sammen med Siine mød
r'e, og så blir det undersøkt hva det kan <gjøres for
dem. Der er o.gså et sommerkurs for døvdærere
og foreldre. Der 'så og lærte jeg meget, sier Grete
Hoffmann.

- Jeg synes det v,ar storartet det hde. Særlig
er det store muligheter for barn i førskole-alder
en. I Norge har VI jo bare en enkelt barnehage for
døve småbarn. Mødr,enecil mange av banna har
fått et gratis korrespondansekurs fra Traey-kli
nikken. Det var også grunnen 1)il .at jeg så gjerne
ville se den. Det er meget gode kurs. Jeg henvend
te meg direkte, og så fikk jeg hele korrespondan
sekurset hit. Det betyr sikkert en god hjelp for
mødr,ene. Men selv om et slikt kurs er bra, er det
jo bedre å se arbeidet i praksis. Og her håper jeg
at vår barnehage vi'l hjelpe dem.

Arbeiderbladet, 13.-9.-1952.

Hv-em vil?
»Jeger så enig i at det er en skam at det går så

smått med innsamlingen til Lars A. Hav<Sta,ds
minnefond«, skriveren av leserne til oss. »Men
de fleste døve har jo ikke kjent Havstad person
lig, og det ,er nok en av de viktigste grunner til
det magre resulta:t. Selv skuHe jeg gjerne gitt min
skjerv, men det er ikke lett, da jeg for biden er ar
beidsudyktig. - Men jeg har ,et forslag, og De,
hr. redaktør, kunne slå til lyd for det: Sett i gang
med en basar! Først og fremst i Oslo, hvor der jo
er flest døve saml,et, men også i hndets øvrige
foreninger. Det blir kans·kj,e mest i det små, men
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alle monner drar. De døve er jo ofte sammen og
hygg,er seg, og på slike kvelder kunne de l'ett gjø
re noe for en god 'sak.« -

Utlodninger ,er i,kke nettopp det v,i setter størst
pris på i foreningene, men likevel. - En mlod
ning mer eller mindre betyr lite for for,eningene'
Men en utlodning til inntekt for Havstads min
nefond v,il bety meget for fondet. Den kan bl. a.
gi et bevis på at vi døve ikke mangler viljen. Det
er mange som mener at ordtaket »Frende er fren
de verst« passer særdeles godt på døve. Det blir
påstått at de fleste døvei'kk,e v:il gjøre noe for si
ne egne skjebnef.elIer, som f. ,eks. å hedre en stor
avdøds minne. La oss bevise at vi er bedre enn
vårt rykte! Alle døveforeningenes styrer bør ta
opp saken - velge noen personer til å ordne med
en tilstelning - de foreninger Som har eget loka
le, bør stille dette til rådighet. Dersom ikke styr
ene gjør noe, bør de medlemmene som er mere
samvittighetsfulle, ta seg av saken. - Hvorfor
tkke kvinnene? Det snakkes om at kvinnene all
tid går i spissen når det gjelder en god sak, og vi
har kvinneforeninger, syklubber, syforminger. 
Denne oppgav'e bør passe utmerket fm disse.

Damen sem foreslår utlodninger, kan .ikke selv
gi noe :i form av penger dIer arbeid fo.r saken. 
Hun er arbeidsudyktig og har det meget vanske
lig. Hun er lovlig unnskyldt. - - Men det er
meget tvilsomt om alle de over 2000 døve i NDr
ge som enda ikke har gitt noe til fondet, også har
gode unnskyldninger' - La oss aMe tenke godt
ct'ter hvorfor ikk,e vi har gjort noe for å ære Lars
A. Havstads minne - han som gjorde så meget

,for oss. Og hvis v,i 'så finner ut at vi kan gjøre
noe eller gi noe, så bør vi ikke vente for lenge. 
Innsamlingen har snart pågått i 2 år! »Deter me
ningen at fondet skal byg.ges opp med :bidrag som
blir gitt med glede« sier Henning Dahl, Pilestr,e
det 61, Oslo, 'som ordner med innsamlingen. Men
hver som giret bidrdig til fondet, vil sikkert føle
seg glad og lettet etterpå. (De som har det van
skelig, behøver selvfølgelig ,ikke å gi noe.) Red.

DOKTOR-GRADEN TIL EN DØV!

I Kanada haren døv mann tatt doktorgraden.
Dette er antakelig den første døve doktor. Man
nen heter Donald Kidd, og han har gått på van
lig døveskde og senere på høyskolen (GaJ.laudet).
Derpå studerte han ,kjemi oggeolog,i ved Toronto
universitet. Han fikk doktorgraden på sin av
handEng om et 'geo-kjemisk ,emne, og ble dermed
dr. philos.



ALM SKOLE
Sirkulære til skolestyrerne:

Staten har fra 1. okt. 1952 leid Alm skole for
unge døve og tunghørte, Jevnaker. Den blir satt
i gang fra 1. november 1952 under navnet Alm
offentlige framhaldsskole for døve og tunghørte.

Skolen tar opp elever fra hele landet og får eg
ne klasser for døve og tunghørte. Undervisningen
bygger på avsluttet barneskole.

Kursene blir l-årige og gir videregående almen
utdannende undervisning med slike støttelfag som
er nødvendig på grunn av hørselstapet.

Utgiftene til undervisning, elevenes opphold og
reise til og fra skolen, utred.es av staten etter Lov
av 23. nov. 1951 om spesialskoler, § 19.

I år vil det bli satt i gang en klasse fra 1. nov.,
og en ny klasse fra ca. 10. januar 1953, begge med
avslutning ca. 1. juli. Innmelding til disse klasse
ne bør sendes snarest mulig. Senere vil det bli satt
i gang regulære l-årige klasser fra ca. 15. august.

En vil be skolestyr~t gjøre skolen kjent i di
striktet og gjøre sitt til at ungdom med hørsehka
der får søke den.

Skolens adresse er Jevnaker.

KIRKE OG UNDERVISNINGSDEPARTEMENTET
Direktoratet for spesialskolene,

Marie Pedersen.

Det har vært utvikling, men -
Tidsskriftet Sosialt Arbeid har i
hefte 3 for 1952 en lengere artikkel av
skolestyrer Per And' er son om
For s o r gen for de d' ø v e, med
mange interessante opplysninger om døv
hetens årsaker og følger, om døveskolene
og om den utvikling som har funnet sted
med hensyn til forståelsen av det ansvar
samfunnet har overfor døve barn og døv
ungdom. Med forfatterens tillatelse gjen
gir vi her hans avsluttende bemerkninger
om de nærmeste framtidsoppgaver.

Vil en i f.å ord karakter,isere den utvlikling som
har funnet sted siden vårt samfunn tok tiI å in
teressere seg for de døves skjebne, må ·en si at ut
viHing·cn på dette område har vært like rik som
på andre områder av samfunnslivet. Men seh om
det døve barns situasjon i dag er en helt annen enn
den var for 100 år siden, og selv om de voksne
døve med norma,le sjels.evner nå kan leve i sam
funnet på lilke fot med andre, som selververvende
borgere med stemmerett og skatteplikt og mulig
het for fam~lieliv og menighetsEv, er det fremde
les mange oppgaver som må finne sin løsning før
en kan si at forsorgen for de døve i vårt land er
blitt trIfredsstiUende.

Samfunnsøkonomisk er det direkte lønnsomt d
skaffe de døve en opplæring som setter ham

stand til å utnytte sine muligheter, og humanitære
hensyn skulle tilsi at de som medmennesker har
rett til å få utvikle de evner som de har.

Når det gjelder døvhetens følger og de døves
muligheter, er uvitenheten ·ennå stor på mange
hold. Det bør ikke skje at døve barn bEr 10-12
år før de får skolegang. Tvert om bør de få kyn
dig hjelp allerede før de kommer i den skoleplik
tige <!lIder. Kravet om forskoler for døve småbarn
har etter hvert meldt seg med større og større styr
ke. Alderen 4-7 år er joen periode da barn har
særdeles lett for å ta etter, og det er viktig at og
så døve barn i denne alder kommer under kyndig
påvirkning og veiledning. Fra høsten 1950 har
Oslo en kommunal barnehage for døve, men det
er bare et lokalt tiltak.

Døveundervisningen byr fremdeles på mange
problemer, og med en bedre lærerutdanning v,il en
kunne vente seg bedre resultater av skolegangen.
Skolene må få mer tidsmessig utstyr, bl. a. for å
kunne gjøre seg nytte av de senere års store tek
niske framskritt på det dektro-ak.ustiske område,
som gjør at man med fordel kan bruke høreappa
rater i døveskolen. En framtidsoppgaveer det og
så å skaffe til veie lesestoff som er tilpasset for de
døve. Og yrkesskolene må bli bygd ut til større
effektivitet, samtidig som adgangen til videre ut
danning blir lettet. Og endelig bør samfunnet ta
seg av de ulykkelige som på grunn av legemlige
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(J-uLetlf.eiutef/L lølf. .IJalf.f'L
avholdes mandag 29. desember kl. 16, i Ber
gens Døveforenings lokaler. Kakao og kaker
serveres. Gang rundt juletreet, og juleniss~n

kommer med gaver til barna.

(J-uLetlf.eieJtef/L lølf. lJ-øk.tne
avholdes lørdag 3. i?-nuar kl. 19.00 i Bergens
Døveforenings lokaler. Kaffe, smørbrød og
kaker serveres. Gang rundt juletreet og under
holdningskonkurranser med premier. Pris blir
fastsatt senere.

Utenbys døve som ønsker å være med, kan
skrive til Bergens Døveforening, Vestre Torv
gate 20 a, senest 1. januar 1953.

Bergens Døveforening.

eUer sjelelige mangler ikke kan finne seg ti;l rette
i samfunnet, men trenger andres omsorg. Nå hen
der det alt for ofte at de blir gåmde ,i ensomhet i
bygda, fordi ingen gjør seg den umak å samtale
med dem, og så kan tankene ta til å kretse om et
enkelt problem på en måte som bEr farlig for sje
lelivets sunnhet. Det skal et håde sunt og sterkt
indre liv til å tåle en åndelig isolasjon som varer
i årevis. Det er ikke i overensstemmelse med vår
tids syn at slike mennesker skal være henvist til
pDivat veldedighet.

Selv om en altså kan peke på at !forsorgen for
de døve har vært preget av ve1vi,lje helt fra sam
funnet tok problemet opp i 1824, og at det har
vært en gleddigutvikling fram til vår tid, vil
framtiden ·ikke komme til 'å mang-le oppgaver om
den vil før:e utvikEngen videre.

Ved innvielsen
av den nye barneavdelingen på Sukke gåTd ~ An
debu, v,ar også Finn Johansen til stede som repre
sentant for Norske Døves LandS/forbund. På
grunn av sykdom, kom ik.ke hans artikkel tids
nok til okwbernummeret av Tegn og TaJe, og vi
tok derfor .inn et avis-referat. Men vi vil gjerne
understreke no.e som Finn Johansen skJ:liver: «J.eg
vet jeg har aUe døve med meg nåx jeg uttrykker
et inderlig ønske om at personalet på barneavde
ling,ene på Sukke gård må ha lykken med seg i
sitt vanskelige og ansvarsfuHe arbeide - at det
må lykkes for dem å gjøre livet lyst og lykkelig
f.or disse hjelpeløse barna.»
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Flere og flere døve?
I de seneste årene har med.isin-vitenskapen

gjort store framskritt. Dermed skuUe en tro at de
døves antall måue gå ti,lbake. Men dene er ikke
ti'lfelk Det er tvert i mot blitt flere og flere dø
ve. I Sveits snakker man om en døvhets-epidemi.
fra en bestemt tid tilbake har man merket en
kraftig 'stigning i tiMellene av døvhet i Sveits, og
situasjonen blir betraktet som meget alvo'dig.
Man regner lik,eve! med at dette har en naturlig
forklaring. Det må sikkert være '<tE larmen i for:
bilndeJse med det stor·e antall maskiner, av for
skjellig slag som er blitt vanlig i vår tlid, som er
skyld i at så mange Here enn før mister hørselen.

I noen land regner man med at det om 50 år
vil være dobbelt så. mange døve sam nå. Likev·e'l
regner man med at døvhet som følge av sykdom
vil bli meget sjelden: Det er den «nervøse døv,het»
som maskinene er skyld i, som vil øke sterkt, og
i slike tiH·eUe .kan legevitenskapen ikke hjelpe.
Den eneste hjelp for de som har fått hørselen
ødelagt i larm-industrien, ,er høreappaTater, men
dissse hje-Iper som regel heller ikke rioesærlig. Det
later til at bar,e et elektrisk høreapparat 'av typen
«Silv,erstone» kan være til hjelp, men heller ikke
dette apparat har så god virkning.

Fra «Onze Vriend» 'u/O, Matthes.

.Julestemning
Det ,er hvert år vanskelig å få stoff ti,l «Døves

Jul». Mange mener at det er såvanske1ig å kom
me i julestemning i august-september, og det har
de se1vfølgdig rett i. Men for at det skal bli let
tere neste år, har vi en ide som vi tror er meget
god. Vi appderer til aUe som ønsker 'å bidra til
å gjøre neste julehefte så godt 's-om mu1i,g, om al
lerede nå, eller i julehelgen som vi snart er inne i,
å skrive stoff til «Døves Jul 1953». Da kan vi
være sikker på at jU'lestemningen vil være ti'lste
de, og tenk hvo-r god tid vi får på oss. Det er
mange grunner for å skrive til «Døves Jul»: Du
støtter døvesaken, du hjelper til med å gjøre de
døves eget julehefte (somsk'al spres blant høren
de) bedre, du får vist at det bor litt aven fo'r
fatter i deg, du kan være 'glad og soolt dersom det
står noe i «Døves Juh som er skrevet ·av deg, du
får et sikkert kjærkomment honorar, og sist, men
ikke minst; -Du slipper å bli purret og kanskje .få
mange ergrelser fordi du har lovet å skrive og
det plutselig er blitt så vanskelig og du har :liten
tid. La oss være ,enige om at det vil være Ilun å
skrive i julen. Red.



Nordisk høyskole for døve
Det svenske forslag ved VII Nordiske Døvekongress

Staten bev~lger for tiden støtte til ubemidlete
begavete elevers videre utdannelse. De ubemid.lete
får altså støtte till fortsatte studier ut over hva de
selv har muligheter for å klare, under forutsetning
av at de virkeli.g vil framover. - Intdligente og
kunnskapssøkende unge døve ,spør seg selv hvor
for ikke også de får tilsvarende muligheter ti,l å
få hjdp 'uil vider'e ubdanneJs.e, med sikte på at de
skal kunne bedre sin sosiale stiUing og ,skaffe seg
økte kunnskaper.

I alle de nordiske Iland pågår for tiden under
søkelser om videre utdannelse bygd på døveskol
ens pensum og undervisningsplaner. Vi har aller
ede kurser på en ukes eller 14 dagers ,varighet. 
Disse har se1vsagtsin verdi for dem som mått.~

ønske å gjenoppfriske kunnskaper . som en gang
har vært ti/legnet. Men ,slike kurser vil aldri få no
en betydning for individenes utvikling eller de
mål d,e har satt seg'

Tallet på de døve i hvert enkelt nordisk land
som kan tenkes å v:ille gå inn for en høyere ut
dannelse, er ,i og for seg ikke så stort at man kan
tenke seg a't detenkeJ1te land kan virkeliggjøre
tanken på en høyskole i dette ords riktige .betyd
ning. Omkostningene vil bli for store. Hvert
land kan likevel vise eksempler på at døve eier
forutsetning fm å tilegne seg en høyer,e utdannel
se og avlegge høyere eksamener. Det store Her
taU av v'irkdig begav,e:te døve tvinges do.g av om
steJldig'hetene til å resignere og gå over til å vel
ge e,n yrkesutdannelse.

Det finnes en' mulighet for å løse dette spørs
mål. En må da se s!iOrt på saken og handle deret
ter. Vi vet aUe at man i Amer.ika har en virkelig
høyskole med utdannelse ti.lsvarende cden man Hr
på Universitetet. Det er Galiaudet College. De
døve som vril søke kunnskaper, reiser dit fra alle
verdens kanter. Vi finner også døve fra de nor
diske land der. Selv om vi ikke har de økonom
iske resurser å ta av som 'amerikanerne, kan iDan
mark, Finnland, Island, Norge og Sverige Silå seg
sammen og finne mulighet for at en skandinav
isk høyskole for døve kan bli til virkelighet. Det
land som har de beste forutsetninger for å virke
liggjøre denne ;ide og skape var.ige resultater, bør
få oppdraget.

Staten i hvert av landene må forplikte seg til å
yte et årvisst, fast bidrag, som sikkert ikke v,il b.li
større enn hva der ville medgå til en tilsvarende

høyere utdannelse i det respektive land, uten en
nordisk høyskoles resurser, muligheter og resulta
ter. Regner en medet fast elevtall på 15-20 fra
hvert Jand, skulle elevtallet i ah bli på ca. 100.
Man kunne på denne basis srikre seg førsteklasses
lærerkrefter, dels med fast tilknytting, dels med
timelærere·

Mens utdannelsen v,ed Gallaudet College kre
ver at de studerende på forhånd behersker ,en
gelsk fullt ut, vil språket ikke volde noen hind
ring ved en nordisk høyskole, så nær som dis'se
språk er beslektet. Det felles nordiske tegnspråk
et vil innebære en ytterligere lettelse v~d under
visning og elev'Samvær.

Jeg ber om, sluttet taleren, at kongressen tar
opp til behandling d,enne for kommende genera
sjoner av døve \Så betydningsfulle sak. Likeså ber
jEg om at forbundene i Jikelydende skrivelser ov
erlat-er forslagene til de r,esperktive regjeringer til
behandling i tilknytwng til de nå så aktuelle spørs
mål om videre utdannelse for døve.

Uten at vi går sammen om å fremme denne sa
ken, kommer vi aIdri her i Norden til å se virke
liggjort tanken om en høyskote eller et akademi
for døve, med de muli!!iheter for høyere utdannel
se som en slik .institusjon ville innebære.

(Som kj,ent ble denne sak foreløpig overlatt
den nordiske samarbeidskomite, da det fra man
ge hold ble hevdet at forskolene måtte komme i
førsue rekke, slik at de døve som kan tenkes å viJ
le studere vider.e førster sikret et solid grunnlag
å bygge videre på.)

FORSIDEN

viser Observatoriet på toppen av Fanaråken. Det
ligger 2070 m over havet.

CUebttol~9)ølJe oreMing

avholder nyttårsfest lørdag 10. januar 1953,
klokken 17.00, i Handelstanden, Jernbaneal
leen 24, Sandefjord. Pris pr. person kr. 12.
Damene tar med kaker. Tegning innen 3. jan.
til fru Carina Peterson, boks 41, Sandefjord.
De som ønsker hotellrom, må melde fr8. om
dette samtidig.

Tegningen et' bindencl .
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Smånytt fra Trondheim
Det har i det siste vært 'Sparsomt med nyheter

fra Trondheim. Små, hverdagslige hendeiser blant
oss døve, blir det jo litt kjedelig å gjenta i det
lange løp. - Men noe må jo skrives, så bladets
lesere får vite litt av hvert herfr.a. Ellers kan de
jo ,tro at Trondheim, og vi innbyggerne med, lig
g.er utenfor sivilisasjonen.

UTFLUKT

I sommer arrangerte Døveforeningen og Døv·e
menigheten i fellesskap busstur for gamle døv·e,
til Løkken, ca. 70 km fra byen. De ble ,innbudt
av direktøren for det kjeme Løkken Verk. Det
ble for de gamle ·en uforglemmehg tur. Vel fram
me, ble de innbudt på forfriskninger, senere mid
dag, og før tilbakereis·en fikk de serve'ft aftens
mat. Været var lagelig den dagen også, men det
smakte ikke n~ vid'ere av sommer, til tross for
at ·det var bngt ut i juni måned.

KONGRESS-KÅSERI

Helmer Moe khene ·en søndagskveld i foren
ingen om døvekongressen i Oslo. Han framførte
foredmget greit og klart, og alle vi som var til
sbede fulgte med største interesse med. Lokalet
var for anlednin~en 'stappfuHt. Det var forres·ten
man.ge herfra som var til stede v,ed kongressen.

UNDERHOLDNINGSKVELDER.

Døv.eforeningen har gjenopptatt sine under
holdningskvelder 'et par ganger i måneden. Un
derholdningen består gjerne av faredr.ag, opples
ing og forskjdlig annet. Kv.innefor.eningen har
også gjenopptatt sine møtekvdder annen hv'er
frdag. De arbeider både for foreningen og i,drets
laget. Frammøtet på disse kvelder er bestandig
meget godt - sikkert 100 pct., takket være dyk
tige ledere, med fru Bolette Westavik i spissen.
Huner ·et jern til å arbeide.

STUDIESIRKEL

Man har nå gått i gang med 'Studiesirkel (brev
ring), med Håkon Hj. Otnæs som leder. Egentlig
er det Harald Størkersen og Halvor Greft.egreH
som har satt i 'gang dette fo~retakende, og vi be
trakter dem som lektorer under sammenkomst'ene.

Juletrefesten i Østfold blir holdt i Moss søn
dag 25. januar 1953.

Sekretæren.
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Vi har et meg,et hyggelig lokale, hvor vi kan kom
me sammen og hygge oss etter beste oppskrift. 
Her sitter man gruppevis og prater og diskuterer
alt mellom himmel og jor,d. BDrte i en krok, s'lt
ter som regel 4 mann ved bridgebordet, og i en
annen krok sitter det noen ved sjakkbrettet.

Ja, vi h,u'det riktighygge:lig i vårt lokale.
Sænto.

Lars A. Havstacls Minnefond
Siden forrige avregning den 2. oktober har fon

det gjort et pent hopp framover, nemlig fra kr.
2945,34 til 3075,34 som nå 'står på bankboken.
Rcedaktør Sander, som før har gitt 10 kr. til f'On
det, fulgte sin egen oppfordring i septembernum
meretav Tegn og TaJe og sendte 10 kr. til. Så
kom Marie og Olaf med 20 kroner, og Thorbjørn
Goffeng-NieJls.en med datter og sv.igersønn, An
bjørg og Pål Brunsvik, sendte 50 kroner. Og en
delig kom det 17. oktober 50 kroner fra Funk
sjonærer ved Borre off. skole for døve, Å'sgård
strand. Tilsammen altså 130 kroner >i oktober. 
Jeg sier på ny: Hjertdigtakk! Og så gjentar jeg
at innsamlingen forts.ener, idet jeg viser til hva
jeg skrev om fondet i oktobernummeret.

Oslo, 1. novbr. 1952. Henning Dahl.

Imponerende tall
»The Birmingham News« er en ganske stor

enge15'k dagsavis (ikke for døve, altså). :Denne
av~is har selvfølgelig eget trykker,i, og i dette tryk
keriet arbeid·er hele 14 døve trykkefie og en døv
hjelpearbeider. Alle disse døve arheider med store
og innviklete maskiner som man fo·r bare noen få
år siden ikke turd.e betro døve å ·arbeide med.

«Mennesker med suksess»
I »Aktuell ,< finner v,i i m. 17 ,en reportasje om

vår felLes v·enn Olaf Hassel, li ser.ien »Mennesker
med suksess«. Det er selvfølgelig fortjent at Has
sel er kommet i »Aktuell«, og vi kan bare være
gla·d over at det hå er enda mange filefie som har
fått kjennskap til hans bedrifter i aTbeidet med å
utforske stjernehimmcien.

Det kunne vært morsomt å ta inn stykket fra
»Aktuell« her i Tegn og Tale, men vi tror at les
erne kjenner Hassel så godt ,at det heller får ven
te til en annen gang. Vi tror også at de f,leste les
ere har lest r·eportasjeni »Aktu."U«.



De døves organisasjoner i' Italia
Foredrag av Vittorio leralla ved kongressen i Oslo

Fra det femtende århundre har Gerolamo Ca
dano's geni pekt på de muhgheter v.i har for å
lære de døve å forstå gjennom lesing og tal,
gjennom skrift.

Siden fulgte der en utvikling fra Fabriano d'
Acquapendente med hans »behandling av talen«
ti,l abbed Tomaso Sivertri som føne ti'l en stadig
voksende strøm av studier og undersøkelser for å
hjelpe og undervise de døve. Det ble også grunn
lagt en mengde institutter til fordel for de døve,
men før'st i 1923 ble elet innført I$koleplikt for de
bEnde og døve i Italia. Samme år ble det også
gitt en :lov om økonomisk hjelp til blinde og døve,
~om skulle oppdras til å gjøre nyttig arbeid. I den
nye alminnelige lov, art. 415i første bok, er de
blin·de og døve uttrykkdig :ti1kjent alminnelige
r,ettigheter etter at ,de har fylt sitt 21. ·år. Det
italienske undervisningsministcriet har 'anerkjent
opprettelSoen av 'spesialskole'r for døve ved siden
av de a-1minnelige stats,institusjoner.

De døve forlater di'sse skoler med en begr,enset
yrkesmessig forbereddose. Teoretisk står de på
samme trinn rom folkeskole.ns 3.-k:lasser.

Det er også alminnel.ige døvefor,eninger i Italia.
Disse ho.ldti 1952 for første gang, på in,itiativ av

Døv O pfinne
I Hamburger Abendblatt« for 17. september

finner vi overskriften: »Redningskrok med fram
tid. Døv ,ingeniør finner opp nytt redningsappa
rat for skipbrudne«. V.idere står det: »Oppfinnel
sen har vakt oppsikt blant sjøfartens folk. Appa
ratet har vært prøvd ved et skips-verft ·i Toller
ort. Skip9fartseksperter og ingeniører h3.r utt3..lt
seg meget rosende om oppfinnelsen. Apparatet
k.an brukes selv i d,en verste storm.

Oppf·inrreren er den 76 årige døve ingeniør Ot
to Schuchmacher ,i Hamburg. ,>Hatten av for den
gamle mester!« ha.r en kaptein sagt. Oppfinneren
har siden 1918 lidd aven forstyrr.e'lse li hørse1s
nerv,en, og han 'har bare ikunnet meddeile seg til
andre ved å skrive.

»Redningskroken« er en lett stå.J-davit med
heisespill og to hevarmer, en slags tang .'lom griper
den skipbrudne og heiser ham ombord. Apparatet
er lett å montere i båten·e.

Fra »Der Gehorlose«.

oommodor Magarotto som selv erdø.v, en nasJo
nal kon.gress i Padova.

I 1942 ble der utstedt en lov for danneUsen av
det nasjonale forbund for beskyttelse og hjelp til
døve. Fra 1946 har ill'stitt1Sjonen holdt til i Rom,
og i 1950 fikk ,italienerne en ny lov som utvider
rammen om organisasjonens virksomhet·

Det er karakteristisk at de døve s,e1.v verlger sitt
styre, men også at admini,strasjonen er betrodd
hørende personer som er særlig skikket for opp
gaven. Organisas'jonen represenDerer, i henhold til
loven, de døve i den offentlige organisasjon, og
fremmeralminndige tiltak med sikte på de døves
interesser. Organisasjonen sanerer under mnen
riksministerie.t.

I organisasjonen er d.en døve Vitto~io leralla
utnevnt som regjeringens kommisær, og organi'sa
sjonen teller 28 000 døve medlemmer. Det samle
te amalldøve li Italia anslås imidlertid til 45 000.
De får en årlig bevilgning på 375 millioner Ere
av parlamentet. Dette svarer til. 4 500000 norske
kroner. Et sådant be:løp er oppført på budsjettet
for 1953. Hittil har regjeringen gitt regelmes'sige
ekstraoI'dinære tilskudd.

Kan døve utvandre til U SA?
I det tyske døveblad »Deutsche Gehorlosen

Zeitung«, finner vi bl. a.:

Arne \V"aidand fra Oslo er blant Nord-Euro
pas døve kj'ent som uten'landskorr-espondent i det
svenske »Døvas vadd«. I No'rgeer han kjent som
tidligere boikser, sjømann og døve-ileder. Han er
utvandret til K::l.l1ada. Siden desember 1951 har
han arbeidet i Winnipeg for å tje'ne penger ·til å få
sin familie over.

Døve-avisen i Toronto, »O.A.D. eWlS«, skri-
ver bl. a.: »Vi er glad for den gode behandling
som vår nye venn Ame Waieland har fått av de
kanadiskeinnvandrings-myndighecer. Men vi må
være klar over at det nok nærmest skyMes ·hans
gode egenskaper at han og hans fami,lie har fått
tiUatelsetil å innvandre.«

Det er alminnelig kjent at Kanada lik mange
andre land motsetter seg 'innvandring av døve,
fordi man frykter at de døve sbl bli en byrde for
samfunnet. Man har bestemm::llser som gjør det
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TELEVISJONSPREMIERE I SVERIGE

Landskrona Døvas Førening holder 22. nov
ember jubileumsfest, og i den anledning har de
fåt" ordnet det sl,ik at det på festen vil bli v,ist
fram fjernsynssending fra senderstasjonen i Kø
benhavn. Dette blir antakelig første gang døve
i Sverige får anledning til å se en fjernsynssend
ing. - Når kommer turen til Norge?

duletrele.;t
Hamar og Omegn Døveforening avholder

juletrefest i Arbeiderforeningens lokaler lør~

dag 27. desember 1952 kl. 17 (5). Det vil
bli servert varm mat kL 19, og senere på
kvelden kaffe og kaker.

Deltakere melder seg til festkomiteens for
mann, fru Sissel Qillebo, «Furuly>}, Briskebyen,
Hamar, innen 15. desbr. Bestilling på natte
losji ved innmeldelsen.

Hamar og Omegn Døveforening.

Kvinnenes stemmerett
I dager det for oss nordmenn helt natufilig at

kvinnene har stemmel"ett på samme måte som
mennene. Vi synes atd,et er heit f'ettferdig. Men
det er ,ikke så veldig Jenge siden det bare var
menn ·som hadde stemmerett, og i mange land er
det fremdeles slik at kvinnene ikke kan være med
å velge.

Det er nå 57 land som ha.r 'stemmerett for både
kvinner og menn, og det blir nok f.1er,e som får
det. Men i 16 hnd er det fremdeles mennene som
best~mmer alt. Et av disse hndene er Sve-its. Men
der arbeider nå ,kvinnene hårdt for å få forand
fet lovene.

De landene som ikke gir kv.innene stJemmerett
er: Libya, Afghanistan, Colombia, Egypt, Etiop
ia, Honduras, Iran, Irak, Jordan, Libanon, Licht
enstein, Nicaragua, Pamguay, Saudi-Arabia,
Sveits og Yemen. I Etiopia og Saudi-Arabia har
hv·erken menn eller kvinner alminnelig stemme
rett. I Nicaragua kan kvinner v1elges, men de har
ikke stemmeætt.

av Storbritannia, var for en tid silden .i Kanada.
Hun besøkte bl. a. Cape Breton, og her ble hun
av innbyggerne ov·err.akt ·et nydelig utført s.lumre
teppe med motiver fra det engelske ,kongehus. 
Teppet er :laget avd-en 23 år gamle Jayee Eileen
Forsyrhe, som er døv.

Skole-nytt fra Sverige
Det har .j noen år væn obligatorisk (tvungen)

3- e-ller 4-årig fortsettcisesskole for døve i Sveri
ge. Nå er det besluttet å fo'randre denne ordnin
gen. Fra nestt: .år ska:! fortsectelsesskolen bli 2-
årig, men de som ønsker å fortsette lenger, får
anledning til dette.

Sverige har forskoler for døve, en i Stockholm
og en i Gøteborg, men det 'er også ·en forskole un
der bygging i Boden. Denne l'egner man med å få
ferdig høsten 1953. Alderen på barna ·i forskolen
er 3-6 'år.

Ved døveskolen i Ørebro har man den siste ti
den hatt timelærer ,i musikk. Som grunn for dette
viser man til de siste års vellyikkete forsøk med
musikk i undervi'sning,en. Denne undervisning om
fatter sang, rytmeork!ester og 'instrumentmus,ikk
(f. eks. mandolin). Det viser seg at sådan under
visning har heldig virkning på de døves tale.
(Hvordan dette kan ha seg, får bli døveskolens
sak. Red.'s anm.)

e

1\,en el.'ler a11-

s,ikkert være
meget vanskelig for mennesl{er med
nen feil å få innvandre, så dette må
et rent tilfeIlle.

o~ at-besøk
Alle SOm besøker Hjemmet for Døve på Ande

bu, blir interessert i det arbeid som blir nedlagt
her. Vi har hørt mange eksempler på dette. AUe
som har vært der, har fått lyst til å hjelpe.

),Drammens T,idende« forteller denne historien:
Under "øvelse Høst« .nylig, lå et par kompani

er med soldø.ter fra Bergenskanten i nærheten av
Døve-hjemmet. En dag kom noen av dem opp til
hjemmet, og de ble invitert inn til et smørbrød og
en kopp ka:He. De fikk også se seg om på hjem
met, og styrer Johnson sa at han ville være glad
om også andre soldarerkom på besøk. Hver dag
etterpå fikk hjemmet besøk av soldater. Den sis
te dagen kom noen av dem opp til styreren og
fortalte at ,de hadde holdt en lyn....innsamling og
fått inn 370 kroner som de gjerne ville gi til
hjemmet. Styreren ville først ikke ta imot penge
n.e, da han mente at soldatene trengte dem selv.
Men soldatene vi.lle ikke gi seg, og til slutt takket
styreren og tok imot gaven. - Vi vet at soldate
ne nå har hatt det meget vanskelig med penger,
så deres lyst til å støtte døvesaken må ha vært
meget sterk.
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----- R'JTE FOR FOTTUREN

På fottu r fra
Den første uken av min 'sommerferie var jeg

p& ungdomslandslei-ren f.or døve p& Elverum, og
så var jeg noen dager i Oslo på døvekongressen.
Men jeg syntes ikke det ble noen ordentlig ferie
før jeg kom ut p& en lang fjelltur. Derfor hadde
jeg planlagt en fottur fra Norefjell til H,trdan
gervidda.

Fredag 1. august reiste jeg med bus's fra Tor
denskjolds plass i Oslo kl. 8 om morg'enen og kom
opp til Fjellhv,il p& Norefjdl ca. 3 timer sener,e.
Der oppe sto j,eg en stund og beundret den vahe
utsikten med Krøderen dypt nede og pene bygder
rundt omkring. NorefjeUstua, Skiforeningens nye
flotte hytte, Egger pent til i ,nerrenget l,itt under
tregrensen med nydelig ut.sikt sydover. Denne
stor,e turisthytta er likeså vakkert inm,edet som
noe høyfjellshotell, ()g forpleiningen er først,eklas
ses. Den ble ferdig til vinterolympiaden.

P& grunn av tett tåke, ble jeg der ,i tre dager.
Først mandag startet jeg p& den egenulige lang,e
fotturen som skulle ta omtr'ent en uke. Skyene
hang .lavt om morgenen, og da det hadde bhetet
stykke jevnt oppover mot. Høgevarde, kom jeg
inn i :tåke. Men jeg kom da fram til Høgevarde
tur.isthytte, som tilhør,er Drammens og Opplands
Turistforening, og nå var tåken borte. Denne
hytta ligg,er ien ur ved Høgevardetj,ern, 1400 m
over havet. I uren like v,ed hytta, lå det ,en gan
ske stor snøfonne. Ved søndre ende av det liHe
tjernet, ligger det et bittel<ite fjøs ,av st,ein, som
ikke kan sees fra turisthytta. Det viste seg at tu-

riststasjonen holder 3 dkr 4 kuer og har melk til
eg·et bruk. Nest ett-er Gaustatoppen har Høgevar
de den videste utsikt i den sydlige del av Norge.
Dessverre v,ar været usiktbart. Men jeg fikk da
se noe fj,eUandskap nedenunder og ·en del av Krø
deren. Der oppe så jeg 4 rypeunger 'trippe nokså

hjelpeløse omkning i lynget uten å kunne fly.

Dessuten Høyet par voksne ryper skr,emt opp
fra østskråningen. Det grodde bra med gras der,
og jeg satte meg eLer og spiste nisten fra Nordjell
stua. Det varet storslagent skue her. I nordøst
var det solskinn, mens det var regn og mørke sky
er i sydøst. Langt nede kunne jeg se Gulsvibeter.
En av setrene der tirlhører foreldrene til Anders
Gulsvik, en ung døv mann som jeg kje11ller. Et
stykke derfra kunne jeg se en del kuer som prik
ker. Da regnvær·et og de mørke skyene kom sta
dig nærmere, skyndte jeg meg nedover mot Guls
vikseter for om mulig å treffe Anders. Men han
var ikke der. Det var bare en dame der, og
hun holdt p& & kjerne. Det ble en hyggelig av
veksling for meg å hjelpe henne litt med å kjerne
smør, mens jeg ventet på at regnværet skulle gå
ove'L S& dro jeg opp til Høgevarde igjen, for jeg
skulle ligge der natten over. Det var drøyt å gå
oppover fra den kanten. Men så ble der litt av
en oppl,eve1se å H se turisthytta igjen. Jeg fikk et
overvdd'ende inn~rykk av\hY'tta's øde bel'iggen
het i en gryte med Høg"evardetjern i bunnen og
selve toppen på østsiden, agen Ikam av ur på
vestsiden. Godt 'å H komme inn der og bli mot-
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tabt av hyggelige og v'ennlige vertsfolk! Det var
nokså kaldt så høyt oppe. Deilig å komme seg i
seng og få en god nattesøvn! Jeg var den eneste
fottu6s't som lå der oppe den nabten.

Da jeg følgende morgen sto opp, kastet solen
et gyHent skjær inn gjennom vinduets;om vendte
mOit øst. Og jeg kikket ut gjennom ruten og fikk
oppleve et vakkert syn, Der ute var det khr blå
himmel, og HøgJevarde med hytta lå hevet ov,er
skylaget som strakte seg langt i øst 'sem et hav av
blendende hvit ult

Etter frokosten gikk jeg ut og tok en ti,tt ned
mot Laksejuv, hvorfra man ha.dde hentet ved til
turisthytta før. Der nede gikk bjørnen i gamle
dager. 100 meter nede i juvet måtte hyttebestyr
eren hogge tynne bjørkepistringer, som ble Plit

tet i sekker og herst opp med wire. To ll2!nn grei
de ikke å få til mer enn tre sekker på dagen. Nå
var man rimidlenid gått ov:er til å hente ved fra
Eggedal ved å kjøre den fram på sledeføre om
vinteren.

Det var nokså vanskeEg å rive seg løs fra dette
interessante stedet. Den dagen hadde jeg Flenten
som mål. Ebter å ha gått nedover en fjellskråning
passerte jeg Raumyren, som er en vid og åpen
gryte mellom Høgevarde og Gråfj'ell. Der ble det
i gamle dager holdt årvisse fjelldanser, og da gikk
det ofte hardt for seg. På Raumyrdamen møttes
det tidlig i juli folk fra Krødsherad, Flå, Egge
dal og Sigdal, ja, helt fra Numedal brukte det å
komme folk. De møtte opp med s,ine sværeste
sl'åsskjemper, og når felelåten, dansen og brenne
vinet hadde satt blodet i kok, røk det opp til vel
eige srlagsmål.

Den siste Raumyrdansen foægikk sommeren
1858. Vææt var riktig vakkert omdag'en og lok
ket folk til fjells. Også denne gang brIe det druk
kiet vel mye, og ville sla.,gsmåJ ble utkjempet. Men
ut på kvelden tok det til å blåse opp, og mørke
skyer kom jagende med skodde og regn. Folket
søh,te hjemover til bygdene. Men mange hadde
lang vei, særlig kryUingene som hadde Here ti
mers marsj sørover fjellet før de nådde liene mot
Krødsherad. Det fantes ikke noen hytte på Hø
gevarde den gangen. Ut på natten gikk regnværet
over ti,l 'snødrev. Da morgenen Ikorn, lå de øver
ste fjell hvite av snø. I Krødsherad ble bre menn
meldt savnet; ,de hadde aUe vært med på Rau
myrdansen. Ut på dagen ble to av dem funnet
ihjdfrosset inne på fjellet. Men den tredje som
var spilllemannen, ble ikke funnet før neste vår
oppunder Rantehomene. Etter denne bekjente
«dødsdansen», ble det 'slutt på de årvisse fjelldan
ser på Raumyr,en.
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Ved Raumyr,en tok j'eg en avstikker ha den
merkete stien, for å komme opp på Ranten og se
uts,ikten dei+ra. Rantener en legenartet fj,elltopp
med Here horn. Jeg satte meg der oppe for å nyte
den herlige utsikten ov'er Her,e fjdlvann i retning
mot Eggedal og Sigdal. Solen skinte gjennom en
og annen revne i skylaget og forgylte landskapet
under meg. Men så kom en mektig skyformasjon
seiIende rett mot meg. Ta slutt kom den helt
fram til Ranten. Dermed ble jeg innhyllet i tåke.
Nå gikk jeg oppover og fant heldigvis igjen min
ryggsekk som jeg hadde satt fra meg. I Itåken
skimtet jeg en bakke SOll jeg mente kunne være
det høyeste punkt på Ranten. Jeg kom meg dit
opp og wk ut en bestemt marsjretning derfra ved
bru-k av bHt og kompass. På den måten fant jeg
fram til den merkete stien igjen. Kart og kompass
må man alltid ha med på lengre fjeHturer, og
kunne bruke dem.

Det bar videre nedover, og jeg kom under sky
laget. Nå vandret jeg videre i vakkert og vildt
høyfjellsterreng med flere større og mindre vann.
En gang i løpet av ettermiddagen passerte j,eg en
seter hvor jeg så noen små gutter og en dame.
Men dlers gikk jeg helt ensom i den vakre og øde
fjeUna:turen.

Det regnet da jeg om kvdden kom fram til
Flenten som Ii,gger nede i en dalsenkning. Der tok
jeg inn på en 'seter omkr,ing 900 meter over ha
vet. Det var det eneste sted på hele turen hvor
det ikke var helt bra. Først etter en høflig hen
stiUing skrevet på en papirlapp, f,i1~k jeg rent la
ken på sengen.

Morgenen etter, fikk jeg frokost aHerede v,ed
7-tiden. Jeg hadde varslet at jeg skuUe gå så langt
som til Tunhovd den dagen. Fra Flenten bar det
bratt oppover, og det varte ikke svær,t lenge før
jeg igjen kom i deilig høyfjellsterreng over 1000
m. o. h. Nå var det oppholdsvær med solgløtt.
Da var det så deilig og underlig å vandre sl,ik og
skue over fjell-i-fjell så langt øyet kunne nå. Stil
le og fredelig, bare en og annen rypeflokk fløy
skremt opp. Lan,gt i nmdvest hevet det mektige
Hallingskarvet seg høyt over de andre fjelrl. Og
et ~ted i sydvest kunne jeg også se et høyt fjell.
Sannsynligvis var det Gaustatoppen, men Jeg
kunne ikke bestemme det, for toppen vaT skjult
av skylag'ct.

På kartet merket jeg meg at det skulle Egge en
jakthytte på Slettholenseter. Da jeg flikk øye på
den, stusset jeg, for den så nærmest ut som et
eventyrslott langt inne på ville fjellet. Jeg var så
betatt av synet at jeg fulgte stien som førte videre
fram mot Slettholemeter og kom bort fra den



vær da
Krækkja

merkete stien. Imidlertid ble jeg snart oppmerk
som på det og fant tilbake til merkene igjen. Nå
begynte solen 'å varme, og jeg tok av støvlene og
strømpene for å tørre dem i solen, mens jeg spiste
nisten. Så gikk jeg allikevel opp til Slettholenseter
og så på jakthytta. Den var lukket og forlatt.
På en seter like i nærheten snakket jeg :li't:t med en
dame og fikk av henne rede på at j.akthytta til
hørte en skipsreder.

Etterpå vadet jeg over en bekk og passerte
Briskeseter. Etter hvert ble det varmere, og jeg
var lett kledd da jeg begynte ågå 'nedover mot
Kolbjørnset·er og endelig h<lidde fåu utsikt over
den mektige Tunhovdfjorden med langstrakte
skageor på begge sider. Langt borte kunne jeg se
en liten gårdsgrend oppe ~ en sydvendt li. Det
var Tunhovcl. Det bar videre nedover gjennom
en blandet skog av furu og bjørk. Senere var det
omtr'em bare skj·eggete furuer, og imellom lå det
veltete og råtnende trær. Den synkende kvelds
solen blinket stadig rett i a:nsihet på meg mel
lom furuene, slik at jeg til slutt måtte ta på meg
solbrillene. Omsider kom jeg fram ti:l Tunhovd
tjern. Etter å ha gått over en bru, fortsatte jeg på
en ny bilvei. Da jeg så kom fram til et veiskille
hvor v'eien til Nesbyen i Hallingd3Jl tar av, så
jeg meg tilba,ke. Langt borte kunne jeg se Kol
bjørnseter og fjdlene hevet over den mørke sko
gen. Og j,eg b1e overveldet av den store avstan
den som jeg hadde tilbakelagt på kopt :tid. Det
var en herlig følelse som man .ikke kan få når
man reiser med tog dIer buss.

Jeg hle glad da jeg så at turiststasjonen lå på
den første gården i Tunhovd. Og jeg ble godt
mOHatt av hyggelige mennesker etter omkring 10
timers marsj. Folkene på gården var opptatt med
å såte høy. Allikevel forlot bondekonen arbeidet
straks for å vis·e meg et soverom og ordne med et
solid måhid. Likesom på Høgevarde og p-å FJen
ten var jeg den eneste fotturist som overna.ttet
der.

Torsdag var det fint vær. Fra Tunhovd, som
ligger mer enn 800 m o. h., bar det gjennom
furuskog fram til en mehig demning ved Påls
bufjorden. Jeg fant fram til en merket sti på den
andre siden. På resten av ruten ta Dagali, var
det bare bjørkeskog. Det var ikke sEk høy og
slank bjørk som i :lavlandet. Nei, det bar gjen
nom skog av små og krokete fjellbjørk, -ofte med
skjegg, i en høyde av 900 m. o. h. Fjellbjørka
fulgte meg til toppen av Bergsjøåsen som ligger
1088 m.o.h. Det var rart for meg 'å se både Tun
hovd og Dagali derfra. Imid'lertid lå Dagali nå
mye nærmere enn Tunhovd. Fra toppen bar det

Yarbundsstyret sender alle sine medarbei
dere og venner i by og på land de beste ønsk
er om en velsignet julehøytid. VI takker for
samarbeidet i året som går, og ønsker vel møtt
til felles tak for de døves beste i det nye år.

l Forbundsstyret:
Finn Johansen, Nils Gjerstad, Harald Størkersen

varaform. formann

Anders N. Haukedalen Olaf Foss

Torkel Eikjeland Albert Breiteig
kasserer se kretær

ne.dover i vestlig netning fram til Leiraava'tn, så
over 'en gammel demning og videre nedover i
nordlig retning langs Leiraai til Numedalslågen.
Langt om lenge kom jeg fram ti'l Dag<li1i, som er
en trivelig fjellbygd 800 m. o. h. Etter å ha spurt
meg for på tre steder hvor det var overfylt med
gjester, kom jeg sent på kvelden fram til noen
hyggelige mennesker som driver både poståpneri
og pensjonat. Der fikk jeg l>igge navten over.

Etter frokosten dagen e.tter, ble jeg enda en
stund hos disse gjestfrie mennesker og snakket
med dem. Riktig hyggdig var det å få 'snakket
med gamlemor i dette hj;em, for hun var fra Rol
lag i Numedal og kjente en døv venn av meg der.

Det var overskyet vær, da jeg gi,kk oppover
Seterdalen med Tuvas,et·er s.om mål for dagen.
Jeg fulgte ,en bi'lvei forbi Here s'etrer til den stop
pet ved østenden av det hnge fjeHvanne.t Ossjø
en. Så fulgte jeg v.idere en merket sti p'å nordsi
den av vannet. Videre bar det oppover mellom
krokete fjellbjørk, siden var det bare lyng og mo

se. Nå var jeg kommet opp på Hardangervidda.
Etter hvert kom jeg så høyt opp at jeg fikk' vidt
utsyn over fkre større og mindre fjdlvann som
lå over 1100 m. o. h. Etter å ha studert kartet,
skulle jeg kunne finne Tuvaseter turisthytte et
stykke bortenfor noen av disse vann. Men det
var noks·å vanskelig å få øye på den. Etter hvert
som jeg kom nærmere, kunne jeg skimte 'CIn grå
hytte med torvtak som nesten gi.kk j ett med
landskapet. Det var en halvannen ·etasjes turist
hy.tte. Det va'r hyggelig å komme inn der og få
kokt ørret til middag. Der var Here karer som
drev med ørretfiske. De var godt kledd, nesten
som for en po:1arekspedisjon, far det var kjølig
både ute og inne. å var det godt med en god
køye å få strekke seg i, og frisk høyfjellsluft kom
inn fra et halvåpent vindu.

Det var fortsatt kjølig og overskyet
jeg dagen etter forlot Tuvaseter med
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som mål Jeg kom snartlnn li tåke, slik at jeg ik
ke fikk se noe videre. Men langt om lenge skimtet
jeg ende:ligetvann på v,enstre side. Det var Læ
greidvatn., En stund senere pæsserte jeg bilveien
fra Eidsfjord til Haugastøl.

Under fjellvændring,en ha;dde jeg sett my,e rype
mellom Høgevarde og Dagali. Men på Hardan
gervidda så jeg likke 'en eneste rype. Ikke så langt
fra veien fikk jeg øye på en del ,grå dyr oppe i
en skråning. Først trodde jeg at det var ,geiter.
Men da jeg kom nærmere, oppdag'et jeg at de
var mere langbente og hadde stor'e horn. Altså
var det rensdyr. De ble var meg og skynte seg
oppover skråningen. Der kunne jeg tydelig se de
sv ære hornene bev,ege SElg mot den grå himmel.
] eg fulgte stien li samme r,ttning og fikk se noen
dyret lite .stykke fra meg. Så 1:istet jeg meg for
siktig nærmere slik at jeg fikk betrakte dyrene
nøye. Noen av dem var hvit'e, men de f,!este var
grå. Det var noen kalver med små morsomme
horn og en god del ungdyr. Ved et vann gikk en
stor ·flokk tamr,en på beite. Dyrene som gikk nær
mes,t meg, trakk seg sky nec1ov,er mot de andre.
Ellers var det ikke noen panikk å merke blant
dyrene.

Tåken hadde lettet lirt, og som jeg gikk vlidere,
dukket det opp en fjelltopp med snøfJ;ekker for
an meg. Det var Svonut. Så bar det oppover like
forbi en stor snøfonne og over Svonut. Da jeg be
gynte å gå nedover på den andre siden, skimtet
jeg konturene av et par eller fIere hm i ltåken.
Det var Krækkja, det ·endelige målet for turen.
Det viste seg snaTt at stedet består av 7 eller 8
hus. Ingen av dem er sæ'rlig store. Men vånings
husene er meget pent vedlikeholdt. Der ligger
Den Norske Tunistforenings eldste hytte på Har
dangervidda, oppført i 1878. Stedet ligger meget
pent til ved Storekrækkja, 1155 m.o. h., med
mange større og mindre snøfJekker på fjelltoppe
ne like ved. Det er utmerket stell der, slik at alle
turister må like seg. Det var så kjølig og t',ht ute
at man måtte fyre i det store oppholdsrommet.
Der var ikke mange gjester men været var he1Jer
ikke det beste.

Søndag 10. august var den siste dag i min fe
6e, og da måtte jeg ta færvel med Krækkja og gå
omkring 3 timer til Haugastøl fm å ta Bergens
banen hjem. Den ruten ligger i vakkert høyfjells
terreng. I klart vær vil man få et vakkert utsyn
mot Harda'ngerjøkulen og HaJlingskærv,et. Merr

dette fikk jegdesverre ikke oppleve, for været
var usiktbært med svakt dusjregn. Imidlertid f,ikk
jeget pent utsyn ,over Nygardsvatn, med Ber
gensbanen på den andre siden. Etter at det hadde,
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båret bratt nedov,er meHom krokete fjdlbjørk,
kom jeg til slutt ned til Haug'astøl. Og jeg slapp
å vente lenge på toget. En vennlig konduktør
henvist,e meg ,til første vogn etter Jokoniotivet,
hvor det var god plass. I ,en kupe hvor' det lå en
dame på den ene benken, tok jeg av meg de søkk
våte støvler og sokker og byttet 'på ineg tørre
sokker og turnsko. Jeg tok opp nisten. Det var
godt hj'emmebakt brød, den siste hilsen fra K:ræk
kja.

Det er så mange gode mi'nner man Hr fra en
slik tur. Å smalene oppe på fjellet en solskinns
morgen og kjenne den friske vinden stryke kjæ'l
ende mot kinnet, føles som å overvære en guds
tjeneste og høre om fred på' jorden. Da: senker det
seg en Fred i sinnet, og alle hverdagens vanskelig
heter blir små og langt bort,e. Det er hyggelig å
ha slike god,e minner å ta fram.

Gunnar Vatn.

12 rette!
En sv,ensk døv tipper, Carl Oskar Lindback,

som ,Ji,gger på sykehus i østergøtland, har i lang
tid tippet ved hjelp av snurrebass og fyrstikker.
Han f,ikk for en stund s,iden 12 rette, og gevinst
en ble 40;000 svenske kroner. Han hadde denne
gang brukt snurreba,ssl

Lindback har ikke kj'ennskap til fotball-lagene
eller deres sammemetning og plasering,er, men
han har også tidligere f.em gang,er vunnet pene
tippe-premier.

NORGES FOLKEMENGDE

Etter folketellingen siste gang v,ist,e det seg at
Norge hadde en befolkning på 3.278.546 innbyg
gere pr. 1. desember 1950. Det betyr at folk~

mengden vokste med 4 pmsent fra 1946 til 1950,
og hele 16,5 prosent fra 1930 til 1950. - Av lan
dets befolkning bodde 1. desember 1950 litt over
en miHioll i by'ene og 2,2 miHioner pl landet.

HERRER, SE HER!

Jeg vil erobre en glad og stille knark,
så ,kom og spleis til en Noas ark.
Nei, vent med penga, j,eg er ingen høker
en virkelig herre er det jeg søker:
,en stor, kraftig og god mann, du verden!
Da trer jeg for v,isst det blir lykke p'å ferden.

En ungdom, på norlandsk, ei taus.
Bill. mrk. «Døv» til Tegn og Tale's redaksj.
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FORLOVELSE

er inngått mellom frk. Mar,ie Grytnes, Øksendal
på Møre, og hr. Halvor Greftegreff, Harstad, 
begge f. t. Trondheim.

\

-erinngått mellom frk. Annlaug Kvarme,
Voss, og hr. Einar Koppen, Ve1sv'ik pr. Ålesund,
begge f. t. Bergen.

-er inngått mellom frk Mimi Erikson, Sand
nes, og hr. Edvard Jakobsen, Seim pr. Bergen.

DET LYSES FOR

frk. Wenche Hamborgstrøm, Oslo, og hr. Einar
Jacobsen, Oppegård pr. Oslo.

kVIinne, vennesæl og nobel i all sin ferd, gjestfri
og hjelpsom som få.

Som medlem av De Døves Forening's kvinne
forening har fru Myrv1ang' nedlagt et godt og po
sitivt arbeid, og hun har alle medlemmenes ak
telse.

Det var ma'nge bloffiSlt·er og lykkønskninger
som strømmet inn tit fru Myrvang på åremålsda
gen, og det fortjente hun. Det mener ihvertfall

Sænto

DOMPROST ALF WIIG

i Nord~Hålogaland bispedømme, er nylig bl,itt
valgt ti,l biskop i bispedømmet. Han var for man
geår siden sekretær i Bergens Døveforening, og
det er mange eldre døve i Be~gen som husker ham
godt fra den tiden. Det er sikkert noe enest'.1,ende
i histor.ien at en s-ekretær ,i en (norsk) døvdoren
ing er blitt bi'skop.

..Ordfører-sjakk"

Den kjente døve (;jakkspil1er Tore Skjørestad,
som nå er bosatt i Haugesund, har hatt vanskelig
for å finne en jevnbyrdig motstander på sin bo
sted. Men nå har det lykkes ham. Han har nem
lig fått tak i Haugesunds ordfører, og disse to er
nå byens beste spillere. Hvem av dem samer best,
vil vi ikke si, men Skjøres,tad er ikke Iredd for å
slå ordfører'en. Det har han gjort mange ganger.

Hardt i Bergen

Klubbmesterskapene i Døves Sja:kklubb i Ber
gen, henger meg.et høyt. Siden 1950 har det væ.ft
umulig for noen å bli klubbmester. Klubbmest·er
skapet 1951 endte med at Ohna ogSand.;:r fikk
samme poengSIUm, og kvalitetsberegning hjalp ik
ke. Det er deretter blitt spilt fire stikk-kamper
for å avgjøre saken, men de har vunnet 2 kamper
hver, så klubbmesterskapet 1951 er fr·emddes ik-

EKTESKAP

er ,inngått i Sverige 11. oktober av frk. Sigun
Gabrielsson, Borås, og hr. Odd Evensen, Skien,
nå Borås.

- er inngått mellom frk. Helene Sæter, Leir
sund, og hr. Rolf Hansen, Drammen.

- er inngått mellom frk. Klara Bjørø, Kobba
leida i Hordaland, og hr. Alfred Ludvigsen, And
vikgrend.

80 AR
fyller fru Anna Marie Waaden (født Aas) Levan
ger, julaften. (Nærmere omtale i neste nr.)

60 ÅR

Fru Rakel Sofie Rafoss, fylte 4. november 60
år. Blant døve er hun sikkert best kjent som mor
til «uslåelige Bergit», men også i forening~l,ivet

blant døve i Stavanger og Oslo har hennes barn
satt spor etter seg.

50 ÅR

Fru Karen Myrvang, Trondheim, fylte 14. ok
tober 50 år. Hun er både født ,og har hatt srn
skolegang her ,i byen.

Eter endt skclegang, V>3.'r hun hjemme ·;:n tid.
Senere reiste hun til Oslo, hvor hun arbeidet på
Freia Sjokoladefabrikk. Etter noen år flyttet hun
imidlertid tilbake til Trondheim igjen og 'sloseg
ned for g'odt. Hun er gift med Ely Myrvang, og
huner ham en god og trofast hustru, og en god
mor for deres sønn. Fru Myrvang er en hj{~mmets

.- ..•• Sjakk-spalten

241



OG

FRA

Oslo

246

Gudrun o'g Kristian Rød.
Ruth og H&kon Karlsen.
Sigrid og Nils Vikene.
Åse og Alf Olsen.
Helga og Håkon Zapffe.
Arne Henriksen ml frue.
Margit og Egil Liholt.
Martha og Hans Jensen.
feanne og Einar Mehlum.
Alfhild og Jan Stenklopp.
Karen og Sigvart Voll.
Magnus Haugen mlfrue.
Louise og Herman A. Jansen.
Arne Hansen jun. mlforlovede.
Johan Karlsen mlfrue.
E!la og Helge Martinsen.
Aslaug og Ragnar Fauske.
Randi og Åge Pedersen.
jorunn og Henry Egermann.
Helga og Ole Rogstad.
Synnøve og Sverre Lindqvist.
Jan Johansen mlforlovede.
Betzy og Kåre Arnesen.
Gvmnar Løv'skeid mlforlovede.
Gretha og Rolf Nyberg.
Karen og Lauritz B. Lorentsen.
Ida og Anker Gusfre.
Randi og Eivind Hegstad.
Hjalmar C. Lindgaard.
Har-ald Bølstad.
Gabriel Rosnes.
Kaare E. Jakobsen.
Lill Holthe.
Josef Hovden.
Aslaug Barstein.
Gunnar Iversen.
Olav Vik.
Ole Reinemo.
Alf Melgaard.

Thore Solberg.
Peder Eidem.
Ael Bråthen.
Rasmus Bjelland.
Thorstein Hansen.
Lilly Hansen.
Astrid Jensen.
Max Landgraff.
Margit Bølstad.
Dagny Bjelland.
Gustaf Bråthen.
Borghild Rognes.
Bernt Kjølleberg.
Ågot (Wow) Ellingsgård.
Helene Landen.
Peder Nilsen.
Hans Nyg&rd.
Margit Hansen.
Anna Olsen.
Birgit Tråseth.
Helene Tråseth.
Nelly Borgersen.

En riktig God Jul og et fruktbringende
Godt nyttår ønskes alle medlemmer 'dg
venner, med takk for det forløpne år.

De Døves ForeIlJing, 05'10. -

Oslo Døves Skytterlag,
ønsker sine medlemmer og v,enner en
god jul og et godt nyttår.

En god Jul, og et godt nytt film&r.
Døves ,Fj·lmklubb, Oslo.

En riktig god Jul og godt nyttår.
Døves Sjakk,lubb, Oslo.

V åre beste jule- og nyttårsønsker til alle
kjenninger.

LiHa og Henning Dahl.



En god jul og godt nyttår, ønskes alle
sjakklubber, med håp om større fram
gang.

Norske Døves Sjakkforbund.

En god jul 'o'g godt nyttår, ønskes alle
medlemmer og forbindelser, med takk for
året som ebber ut.

Oslo Døves Sportskluibb.

Vi ønsker alle døve og hørende venner en
riktig god jul, og et godt nyttår.

Oslo Døves Kvinneforening.

En god jul med .kløver, og godt nyttår
med hjerter, ønskes medlemmer og ven
ner på det beste.

Oslo Døves Bridgeklubb.

En god jul ønskes alle våre medler,vlmer,
med takle for godt samar,heide i året som
er gått.

Norges Døves Idrettsforbund.

Frelsesarmeens døveoffiserer
sender sme heste ønsker for julen og det nye år!

Solveig jltstad - Sina Sveen -
] onny Pedersen - Solveig W oldseth,
Magnh. Pedersen, Martha Hillesland,
Esther Lillemo, Elisabeth Martinsen

Bergen

Margit og Harald Hartveit.
Ingeborg og Håkon Skare.
Gudrun og Olaf Olsen.
Birgitte og Sverre Grebstad.
Bertha og Kristoffer Einarsen.
Borghild og Andor Arnesen.
Dagny og Harald Nesse.
!ri,( og Arthur Jansen.
Liv og Eilif Ohna.
Oline og Ole Fristad.
Rikka og Sivert Samuelsen.
Johannes Samuelsen og frue.
Edith og Kjell Håland.
Marta og Thorbjørn Sander.
Annlaug Kvarme og Einar Koppen.

~

Molly Thaule og Sverre Bjørø.
Inga Sikko og Odd Birkeland.
Bergljot Blindheim og Olaf Petersen.
Martha Ref,(dal.
Gjertrud Eriksen.
Kari Rendedal.
Martha Teige.

Jakob Hovland.
Amgar Breiteig.
Astrid Telnes.
Gunhild Janson.
Astrid Sjursæther.
Jofrid Sunnarvik.
Gunvor Hoff.
Laura Hagen.
Kristen Grepstad.
Helge Kjølleberg.
Hans Wolmer Larsen.
Rolf Mjåseth.
Skjalg Iversen.
Inger 0vreeide.
Klara Mjelde.
Arne Olsen.
Sigurd Hardeland.
Sigurd 0rsnes.
Valter Reite.
Norvald Eileenes.
Gvmvald Baade.
Anne Grir'lStad.
Klaus Rasmussen.
101m Wiesener.
Ola Svare.
Edmund Kristransen.
Harry Stene.
Marie Frammersvik.
Aslaug Lyngsnes.
Ham Lie.
Erling Eriksen.
] orunn Daniel,(en.
Borghild Birkenes.
Per Sikko.

Døves Idrettsklubb, Bergen,
sender sine beste jule- og nyttårsønsker
til alle venner av døve-idretten.

Dø'ves Sjak/elubb, Bergen,

sender de beste hilsener til sjakk-kame-
h ' 1 d hO .rater over eIe lanet, og aper ,mteres-

sen for 'sjakk vil vekse.
Eilif Ohna, form. Thorbjørn Sander, sekr-.

Marta Sander, kass. Ola Svare. Skjalg Iversen.

Trondheim
Reidun og Trygve Veddeng.
Ester og Arild Moslet.
Kirsten og Harald Størkersen.
Ruth og Helmer Moe.
Inger og Kaare Kristiansen.
Karen og Ely Myrvang.
Anna og Lunde Johansen.
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1. Han sto i snille natte-l,imer på Bryggen i Ber
gen og øvet seg på åpnings-talen som han skuLle
holde ved kongressens åpning.

«~L.,er l. øårekLæ »
Nei, det vill vi på det bestemteJste si at bildene

ikke for,estiEer. Men det er sikkert ,at personene
på bi:ldene her ikke pl-:~ier å bru!ke disse klærne ti,l
hverdags. De fJeste av dem vil sikl~eTt bli meget
fonbauset hvis de [Iinner diS!Seklærne hj.ernme hos
seg. De har ikke kjøpt klærne av noen, og vi tør
he11er ikke påstl at de har stjå,let dem. MeD klær-

2. Dette samiske brudeparet s,er ut til å være
trykket ov·er stundens alvor. BIler er kaffen fo-r
svak? Vi håper de ikke er blitt uvenner allerede
på bryllupsdag.en. »Brudgommen« hadde stort an
svar under kongressen, og »bruden« prøvde å skri
ve om alt som foregikk.
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ne passer riktig godt, ilkke sant? Vi kan fortelle at
ane sammen har fått disse klærne av en ~mil1 da
me. De har også fått nye armer og ben, for da
rnen kan også spandere slikt 'noe. Men aJt sammen
kan de bare bruke her i Tegn ,og Tale denne gan
gen.

De som ha,r fulgt med i Tegn og Tale d·;: 2 siste
årene, vi,l sikkert ikke ha van~kelig for å kjenne
personene ,igjen. De som var med på kongressen i
Oslo, bør noik kjenne alle sammen, men kanskj'e
ikke straks. Vi h.åper og tror at leserne vii more
seg over bildene, for det ,er fønst og fremst bereg
net på å more leserne. Men det er samtidig en kon
kurranse for døve kV1.inner. Løsning på hvem bil
dene forestiller, må sendes Tegn og Tale's redak
sjon innen 10. januar 1953. 1. og 2. premie er
troHsløyd-gjenstander, og 3. pr. 1 åns abonnement
på Tegn og Tale. (Vi vil samtidig håpe at perso
nene wm er blitt. forkledd i denne ,konkurransen
ikke på noen måte vil [Ølk~ seg uvd j de uvante
k-lærne.)

1.

2.

3.

4.

5.



3. Nam, nam! Dette bEr sikkert førsteklaJsses
»svenske-suppe«. De fleste av oss husker sikkert
hvor godt »svenske..,suppen« smaikte i krigens da
ger. Men denne »kokken« har så meget å gjøre
blant de døve på den andre siden av Kjølen at
han ikke får tid til å koke suppe Jeng.::r.

4 Denne gamle, hyggelige »konen« hadde ikke
tid til å strikke under kongressen. Strikketøyet
måtte byttes med skrivemaskin.

5 Dette »ekteparet« var også med på kongres
sen. De er fra hvert sitt land, men vi tror de er go
de venner, selv om de her på bildet for første
gang opptr.er som mann og kone. Mannen er fra
sjøenes land og <iIeonen,> fra vindme Henes land.
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2. H. KjøiHeberg: 5 p.
4. A. Sunnarvik: 3 p.

ke avgjort. De to neste stikk-kamperer bLitt ut
satt inntil videre.

Klubbmesterskapet 1952 er ferdigspih forklas
se I, men denne ganger det 3 spillere som ligger
på toppen med lik poengsum, så også her må det
spilles omkamper. Ohna, Svare og Sander har tapt
ett poeng hver. Det begynte med at Sander slo
Ohna, så slo Svare Sander, og ti~l silutt s,lo Ohna
Svare. De andre kamper har <LUe tæ vunnet, så
kvalitetsberegning ,hjelper ikke. - Det er nok ik
ke så lett å bli klubbmester li Bergen.

I tiUegg til disse 3 spillere, har jo k,luJbben Ras
mus Rauseth. En 4-kant-tumering mellom disse,
kan hvem som helst av dem vinne. Og Skjalg Iv
ersen blir snart meget farlig. Bergen har Slikkert
et av verdens sterkeste 5-mannslag for døvesjakk
klubber.

Post-sjakk
Døves Sjakklubb, Bergen, har nå begynt venn

skapskamp i sjakk mot døvesjakkluhben li Abc,
Finnland. Aba er Bergens finske vennskapsby, og
klubbene kom i forbindelse med hverandre under
det nordiske døvemesterskap i sjakk i Oslo i som
mer. 2.-premievinneren, Paavo Keto, er nemlig
fra Abo. Sjakklubhen for døve i Abo har det van
skelige navn Turul1 Kuurojen Shakkikerho, men
bergenserne har ikke mistet motet for det.

Ny Lyn-mester i Bergen!

Klubbmesterskapet li lyn~sjaJkk i Døves Sjakk
klubb, Bergen, ble avholdt søndag 23. no.vbr. Det
ble et meget spennende oppgjør, og denne gangen
fikk vi en ny mester. AUe spilte mot alle, og det
var hele 16 deltakere. Premieringen skulle for,etas
klassevlis, men høyeste poeng.sum, uansett klasse,
ga mester-tittel.

Starten ble ganske sensasjonell. Euer 2 runder
hadde de to beste ved forrige mesterskap bare %
poeng hver (Ohna og Sander). Leif Skjeie frak:L
XI ledet leng,e, en stund sammen med Svare. Men
så overtok Sander ledelsen med % poeng foran
disse. Han tapte imidlertid en av de siste kampe
ne, og Skjeie og Svare sluttet med høy'esr,e poeng
sum, begge med 13 p. Kvaliteusberegning ga Leif
Skj~ie mesterskapet. Det skilte bare % poeng mel
lom de 4 beste spillere, så atter en gang b'le det u
hyre jevnt i Bergen. Resultatene:

KLASSE l:
1. Ola Svare: 13 poeng (kvaL 81 Yz)
2. Thorbj. Sander: 12 % poeng (;kvaL 82 3

/ 4)

3. EiM Ohna: 12 % poeng (kval. 81 1/4)
4. K. Rasmussen: 9 poeng.
5. S. Iversen: 8 poeng.
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KLASSE Il:
1. og lyn-mester: Leif Skjeie: 13 p. (kval 82 %)
2. Per Sikko: 10 pneng. 3. Kåre Høgsve: 9 p.
4. Arne Olsen: 7 p. 5. Lars Strand: 5 % p.

KLASSE Ill:
1. Edm. Kristiansen: 6 p.
3. John Wiesener: 3 YZ p.
5. Kr. Grepstad: 3 p.

Ny formann i Haugesund

Haugs,eund Døvesjakklubb holdt årsmøte 26.
oktober hos Knut Løvsletten.

Andr. KaUevig åpnet møtet med noen minne
ord om Godthed Sørdal. Sørdal ,hadde vært klub
bens formann, og han var også en ivrig og god
sjakkspiller. Som kamerat lærte vi også å sette
stor pris på ham, og han blir meget sterkt savnet.

Første sak var godkjennelse av forslag til lover
for klubben. Forslaget ble lest opp og enstemmig
godkjent. Det var Tore Skjørestad som hadde ut
arbeidet forslaget, og han fikk vår takk for det.
Regnskapet ble lest opp av kassereren, Iversen, og
godkjent. S'å kom vi t,il valget, og Tore Skjøre
stad foreslo Gunvald Iversen sem ny formann. 
Ved avstemningen fLkk også Iversen alle stemme
ne. Andreas Kallevig ble gjenvalgt som sekretær,
Tore Skjørest2lJd ble valgt som kasserer (ny), Knut
Løvsletten revisor (ny) og John Egil Knutsen va
ramann (ny).

Ener at årsmøtet var hev,et, ,fikk vi kaffe og
deilige smørbrød, og VI satt og pratet og hygget
oss med hverandre.

A. Kallevig, sekr.

Ny kalender?
For den internasjonale kalendersammenslut

ning vil det i 1956 bli lagt fram forslag til ny
kalender. Den vil ikke bl,i delt i 12 måneder, sEk
som nå. I steden vil den bli ddt i 4 kvartaler på
91 dagoer hver eller 13 uker. Kalenderen vil p'asse
for alle deler av verden. Forslaget vil bli lagt
fram for FN.

(Kanskje vil de 4 kvartalene få navn etter års-
. , l O· o,tlC1ene, a tsa vmter, var, sommer og høst, men da

vil det si det samme som at kalenderen helst bør
begynne med f. ,eks. desember, ,i hvert fall viHe
det pa'sse best for Norges vedkommende, men det
får tiden vise.)

ST0TT D0VESAKEN!
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En i v,j-de krets·er velkjent mann, fhv. skredder
Ole Andersen, Trondheim, er død. Med ham har
de døve mi'stet en god kamemt og en kjær venn.

Budskapet om Ole Andersens død lwm heh
uventet. Søndag 19. oktober var han som vanlig
i døvekirken, og etter gudstjenesten snakket han
med flere av de frammøtte, uten at noen la mer
ke til noe spesielt v-ed ham. Men d'ageneuer ved
23-tidm døde han. Han hadde en tid vært dår
Eg, men ikke verre enn at han kunne 'ta seg en
spasertur nå og da for å treffe og 'snakke med
venner og kjente. Og nå er han plutselig ,ikke
lenger blant oss. Det føles så tomt etter ham.

Mange er de tillitsverv Ole Andersen har inne
hatt .i de døves samfunn. I ca. 40 år var han for
mann i De Døves Sykek.a:sse .j hj,embyen, og han
la her ned et stort og godt arbeide. Han hadde
også flere forskjellige verv innen De Døves Fore
ning. Da De Døves Idrettslag bl,e stiftet i 1908,
var han med, og han var lagets førs-te sekretær.
Han var også med å velge ut tomten ui'l 'sp0rts
hY'tten, og under oppførelsen av denne var han
byggekomiteens formann. - I Døvemenigheten
var han en t'rofast medarbeid,er, og han var i
mange år klokker i døvek,irken. - Han var i
mange år Tegn og Tale's kommisjonær i Trond
heim, og også dette arbeid skjøttet han meget om
sorgsful1t. Bladets lesere vil Eke'ledes $Iikkert hus
ke ham som Trondheims faste ['efere>il't under sig
naturen «Olan». - Alle ,tiliitsverv omfattet han
med stor nidkjærhet, og med slin rettsindige og
bramfrie opptreden vant han s'eg bare venner.

Bisettelsen fant sted fra Døvekirken 27. okto
ber under meget stor ddtagelse. Pastor Stokke
forrettet. Han ;talte ut fra ordet: «Soa1ige er de
rene av hjer.tet, fo:r de skal se Gud». PreSJten tak
ket den bortgåtte for hans virksomhet i aUe åL

Det ble lagt ned en mengde kranser, bl. a. fra
De Døves Forening v!f.ormann Hara,ld Størker
sen, fr.a Døvemenigheten v/Helmer Moe, fra De
Døves Idrettslag v/form. Håkon Hj. Otnæs og
fra De Døves Sykekasse v/Kår'e Næss. Tilslutt
ble det lagt ned krans fra Jernbanens Di'strikts
verksteder.

Sænto.

Kollisjon med elg
På en buss-utflukt som 0stgøtaforeningene for

døve (i Sverige) foretok i september, måtte bus

sen plutselig stoppe. Det sa:tt en stor e1goks.e midt

i veven, og den kunne ikke reise seg. Den var blitt

lammet i bakbenene ved en ulykke like i forvei

en, da en folkehil hadde kjørt på den i full fart.

Bilen var blitt helt smadret og ,lå i grøften. Bil

ens fører lå bevisstløs midt i veIen et par mener

fra elgen. - Bussen med de døve fortsatte til

nærmeste bebodde sted, hvor hendelsen ble gjort

kjent og hvorfra det bI,e sench 1.eg.e og slakter til

ulykkess t·edet.

VI MINNER OM

at all post til »Tegn og Tale« og Døves Trykkeri

A.s må sendes til den nye adresse: MøHendall$vei

en 17, Bergen, dersom forsinkelser vi·l unngås.

(> r d r r
(grl gle eL~g juL

ønskes alle bladets lesere, spesielt dem som
har gledet meg med stoff til bladet i årets løp.
Når Tegn og Tale fra nyttår skal komme ut 2
ganger i måneden, håper jeg at alle vil gjøre
sitt beste for å sende inn stoff. Husk: AUe
kan skrive til Tegn og Tale! Når det hender
noe blant døve på ditt sted, så skriv om det
straks og send det til Tegn og Tale. Alle døve
vil gjerne lese om det. - Og så: Godt nytt år
alle sammen!

Thorbjørn Sander.
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Ester og Torstein Simonsen.
Martin Vines.
Torunn Torsen.
Ingvald Rondestveit.
Mathilde Magnussen.
Elfrid Træet.
Ivar Kjøsnes.
Peter Hagen.
Halvor Greftegreff.
Marie Grytnes.
Arne Kolbjørn Sæther.
Kristian Sliper.
Fritjof Johnsen.
Emma Henriksen.
Mary Hovin.
Margit og Petter Holberg.
Ingebjørg Kjøsnes.
Asbjørn Kjøsnes.
Eldbjørg og Halvor Mjønes.
Sigrid og Ottar Dahløy.
Johannes Fuglstad.

De Døves Forening, Trondheim,
ønsker aUe Sline medlemmer og venner
god jiUlog godt nyttår.

De Døves Idrettslag, Trondheim,
ønsker aUe sine venner og forbindelser
en god jul og et godt nyttår.

Døves Sjakklubb, Trondheim,
ønsker a·Ue sjakk-venner god jul og
godt nyttår.

Vi ønsker alle våre venner en god jul
og et godt nyttår! Hilsen

Jorunn Strøm og Peder Fuglem.

Stavanger
Marie og Tormod Ropeid.
Hans Nilsen mlfrue.
Torjus Ropeid mlfrue.
Rake1, Bergit og Jakob Rafoss, Storekvina
Ann-Margrethe og Gabriel Rafoss.
Beate og Magnus Teigen.
Martha og Bjarne Eriksen.
Astrid og Harry Rasmussen.
Marie og Karsten Samuelsen.
Solveig og Olav Jacobsen.
Jonas Nygård.
Gunhild S'V'endsen.
Arnulf Pedersen.
Kristian Hetland.
Anna Eriksen.
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irygve Breiland.
Egil Breiland.
Kurt Aanestad.
Einar Johannesen.
Laila Andersen.
Berit Grimstad.
Gyda Steinstø.
Anna Lise Svendsen.
Ingvald Sinnes.
Johan Paulsen.
Karl G. Børresen.
Martin Holmen.
Harald Magnussen.
Reidar Einemo.
Marie Kal/evig.

·Kari Os.
Karsten Holmen.
Kari 0stebø.
Hans Skurve.
Ivar Bjørheim.
Martha Bjørheim.
Kari Bjørheim.
Klara Stava.
Målfrid Espeland.
Jørgen Klovning.

God jul! Godt nyttår!
Hilsen fra Oddny Eidissen, Tjeldsund.

Drammen
Den store julehøytid er O'V'Cr oss, og vi øn
sker venner og bekj2nte god jul og godt
nytt år!

Drammen og Omegns Døveforening.

Margit og Finn Johansen.
Gunvor og Gunnar Jakobsen.
Arnhild og Sverre Klemmetsen.
Ingrid og Nils Frydenlund.
Ovidia og Erik Sviggum.
Helene og Rolf Hansen.
Harriet Kristiansen.
Anna Nyork.
Inger-Lise Herlofsen.
Birgit Kallevig.
Ragnar Woll.
Arne Holmgren.
Nils Landsverk.
Reidar Jensen.
Anton Hansen.
Hans Stokke.
Sverre Johansen.

Gledelig jul og et velsignet godt år, ønskes alle
døve venner. Hilsen Alette og Lars Kvamsøy.



Skien 091 Telemark
Vi senaer de beste hihener og ønslker for
julen og det nye år nil aUe døve og hør
ende venner og kjenninger.

Olav Haug mlfrue.
Hrims Smukkestad mlfrue.
Karsten Thovsen mlfrue.
Ernst Dahl mlfrue.
Helge Larsen mlfrue.
Henry Wetle5en mlfrue.
Olaf Hassel mlfrue.
Thorstein Tellefsen mlfrue.
Arne Karlsen mlfrue.
Arve Eriksen ml frue.
Øistein Ording.
Kristian Skifeld.
Fru Helga SkifeId.
Fru Ingrid Andersen.
Trygve Hansen.
Randi CIassen.

Larvik
Vi sender vår beste hilsen med ønske om
en hyggelig jul og et heUbringende nyt-
oar.

Magda og Håkon Jensen.
Mathilde og Fritjof Svendsen.
Elsa og Ole Lysnes.
Astrid og Olaf Sørensen.
Ingebjørg Hansen.
Olivia H. Olsen.
Marit Herland.
Eva Herland.
Arne Herland ..

Adolf Pedersen.
Asbjørn Jakobsen.

Haugesund og omegn

Gunvald Iversen og frue.
Karl Hauge og frue.

Erik Eriksen og frue.
Helge Stangeland og frue.

Minny SørdaL

Tore Skjørestad.

John Egil Knutsen.

Knut Løvsletten.
Berit Kristiansen.

Åsmund Høye.

Enkefru Viken.

Andreas Kal1evig.

Narvik
Ragnhild Larsen.
Marie Larsen.

Birgitte Larsen.
Mathilde Pedersen.
Andrea og Karl Lundqvist.
Andreas Johansen.
John Lorentsen.
Atle Lorentsen.
Hans Davidsen.
Einar Davidsen.

Ålesund
Inga Garnes.
Torbjørg Larsen.

Jenny Nygård.
Margit Strømsheim:
Gerhard Goksøyr.
John NedregåV'd.
Einar DjupvIk.

Hamar og Omegn Døveforening ønsker venner og
bekjente god jul og godt nyttår.

God jul og godt nyttår, ønskes venner og bekjen-
te! Klara og Johan M. Dahl, Moelv.

Østfold Døveforening
ønsker alle sine medilemmer og venner
og aUe døveforeninger en god jul og et
godt nyttår!

KÆRE VENNER!
Jeg beder alle, der kender mig, modtage mine

bedste ønsker omen rigt'ig glædelig og velsignet
jul og et godt nytaar. Talk for det gamle aar, da
jeg var i Norge for at overvære Døvekongrc9sen i
Oslo. Vwliig hilsen

William Jensen,
Rønne, Bornholm, Danmark.

God jul og et riktig godt nyttår ønskes alle med
lemmer av

Innherreds Døt'eforening.

T akk fm det gamle året! En god og hyggeIig jul,
og et bedre nytt år, ønskes aMe døve venner av

Ruth og Rasmus Rauset, Rygg i Nordfjord.

Karen og Chr. Alfredsen ønsker ane døve kjen
ninger en god jul og godt nyttår.

Gledelig jul og godt nyttår!
Hils,en Peder Skaugset.

God jul og godt nyttår!
Vennlig hils,en Einar j. Hegge.
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I de siste årene har det gått sterkt tiJbake med

idretten blant døve, ikke bare i Norge men i hele
Norden. Vi har merket dette så alt for godt,
sist ved d,e avholdte norsike døvemesterskaper og
det nordiske mesterskap ,for døve i sommer. Det
er nok riktig at vi ha'r noen gode idrettsmenn
blant oss, men de 'er så alt for få. Og idrettens
mål er først og fremst bredden. Det har vært sør
gelig -å se hvordan mange meget 10vende ung
dommer foretrekker å bare se på. De fleste for-

':DøLJeb

IDRETTSVERDEN

"Alle kan lett oppnå bedre resultater! '\ sier Nils Bjørø

søker å delta i klubbmesterskapene, men dersom
de ikke oppnår flotte resultater første gang, gir
de opp. Det er meget sørgelig at ungdommen
mangler vilje til å leve sundt og øve seg opp til å
nå bedre og bedre resultater.

Nils Bjørø er en av de få i Norge som viser vir
kelig interesse for døveidretten. Han g'år meget
sterkt inn for å oppmuntre de unge til å finne
Veien til ,idrettsbanen. Og han har g'odt tak på
ungdommen. Han kjenner dessuten meget godt til
trenervirksomheten. De,rror har vi intervjuet ham
angående døveidretten i dag. Bjørø f,ikk god an
ledning til å studere våre b·este idrettsfolk og
ungdommen ved ungdomsleir'en på Elverum og
det nordiske døvemesterskap i Oslo.

- Alle våre idrettsfolk kan lett oppn-å bedre
resultater, sier Bjørø. - De gjør alle noen feil el
ler har noen svakheter som de må rette på. Og
det passer fint at de forsøker å rette på dette un
der innendørstr'eningen nå i vinterhalv;het. Det
er vanskelig for en idrettsmann å se sine egne feil
og sva;kheter, men jeg tro.r absolutt det vil hjelpe
dem til bedre resultater, dersom de vil følge de
:'åd jeg nå vil gi dem:

Finn Gjøen bør fonsette trening.en i »Torodd«.
Hans armfør'ing og stil er flott, men frasparket
er svakt. For å få bedre fraspark må han trene i
sprint opp til 400 m. Gjøen pleier å lureløpe, men
dette er ikke heldig. Han bør selv ta ledelsen og
bestemme fa,rren av og ,til. I vinter bør han spe
sielt trene i å løpe på en hvit strek og på den må
tca øve seg opp til -å løpe med føttene helt rett
framover.

Kåre Smedsgaard. Hans resultater har ov-erras
ket meg meget. Kondisjonen er helt i orden, og
han hehøver ikke så meget kondisjonstrening. -
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Men hurtigheten må øves opp. En del SOO-m-tre
ning vil sikkert hjelpe. Må lære å slappe av un
der løpet, og han må ikke se ned på banen for
det forstyrr-er ånded.rettet s-å han blir fortere trett.
Det er en regel at en løpers'kal se ca. 30-40 m
foran seg på banen under løpet.

Endre Grytnes. Hans teknikk i alle øvelser er
utrne,rket, men dersom han vil nå bedre resultater
må han trene i sprint, sprint og sprint. Hurtighet
er det viktigste i alle øvelser.

Einar Koppen. Resultatet i lengde på 5,90 m,
uten trening, var en sensasjon, for han mangkr
helt teknikk i denne øvelse. Han bør trene sam
men med lengdehoppere i vinter, sprang og sprint
-- sprang og sprint. Kan spare 20 cm på satsen.

Per Sikko kan bli en utmerket kaster, spesielt
diskos og spyd, men han strammer musklene i

kastøyeblikket. Må lære å slappe musklene et øy
eblikk rør kastet. Musklene sikal være helt slappe,
:)g så skal kastet komme som en eksplosjon. Til
løpet er ikl{e i orden. Må trene i hurtighet også,
b~l.de i tilløpet og i diskosringen. Bør trene opp
musklene til kast i vinter.

Olav Vik taper mange meter fordi han brem
ser på i farten i tilløpet før han kaster. Teknik
ken bra, men han må altså lære å kaste i rull fart.

Gudmund Hukseth, Han har riktig styrke, 
men mangler hurtighet. Må trene stadig i sprint.
N'år han kommer ned på 12,5 på 100 m, vil han
sikkert klare over 6 m i lengdespr,ang.

Erling Eriksen. Treneren har sagt at han må
trene bare i 100 m og lengdesprang. Da vil han
s:'}:;:kert bli meget farlig i lengde, dersom han alt-



Oslo-fotball

og bedre) resultater? - Jo, fordi de er med i så

mange konkurranser. De blir bedr'e og bedre for
di de ikJke a redd for å konkurrere med hørende.
Det er umulig å nå flotte resultater og få stor
framgang hvis vi bære er med i klubbmesterskap.
De som tenker på og håper å bli uttatt til ver
densidretts-stevnet for døve i Bryssel neste år, bør
først ha ca. 40 konkurranser bak seg!!!

Nils Bjørø håper også at Knut Smedsgaard vil
få tid til å trene i tiden framov.~r, for Norge tren
ger ham i Bryssel. Knut Smedsgaard oppho.lder
seg n'å .i Odense, Danmark, men treningsforhol
dene d~'I' skal være bra.

Eva Herland, Reidun Mathisen og Aud Opsahl
yirker lovende blant våre idrettskvLtlner. B.2rgit
Rafoss har jeg dessverre ikke fått anledning til å
se.

E8.per at interessen for døveidretten vil øke
igjen, !Særlig i Oslo. Videre må alle de aktive væ
re meget nøyaktig med oppbyggingen z,v formen
til verdensidrettsstevnet for døve. Mange av del
takerne på ungdomsleiren på Elverum viste lov
ende ting, men har sett for lite til dem til å kun
ne bedømme.

Jeg har sett så mange døve trene flittig i årevis.
De har vært meget interessert i idrett og hatt go
de anlegg. Men resultatene har vært like dårlige
bestandig. De har ikke vist ,framgang. Det er klart
at dette kommer av mangel på ~nstrubjon. Ut'en
instruksjon hjelper det lite å trene. De døve må
ikke være sjenert for å -henvende seg til trenerne.
Trenerne er jo til for å hjelpe alle sammen, og de
er glad for å ,kunne hjelpe så mange døve som
IlmJig.

Her slutter Nils Bjørø sineberraktninger. Vi
føler at vi .har snakket med ,en som kjenner disse
sakcr meget godt, og vi håper våre idrettsfolk v-il
lese og tenke alvorlig over Bjørøs ord.

Red.

Thor Harper har ,et forbausende fintløpesett.
Når han slår seg ned på Ranheim, må han stadig
være med de hørende å trene. Ranheim har gode
bpere, og han må plage trener·en med alle slags
~p0rsmål angående treningen og forbedring av
stilen. Bør trene for 200 eg 4·00 m løp, men av og
til på 1500 m for å cfå utholdenhet. Passe på å
ikke trene for ensformig. Ta andre øvelser en
gang i blant for å ,få avveksling.

Arnulf Pedersen er selvfølgelig ikke glemt.
Starten på 100 mer tilfr~ds,stillende, men ben
stillingen under løpet litt uheldig. Hans beste di
stanse bør bli 200-400 m. Kan sikkert klare å
s.lå verdensrekorden for døve på 400 m. Må trene
mest mulig sammen med Haldor Hansen og lære
av ham. Tiden på 100 ill (11,5) skulle svare til
6,50-6,70 i lengdesprang.

Døves spo;-tsklubbs fotballgruppe har n?!. spilt
ferchg ser:ekampme i sesongen 1951-52. Kamp
en'~ i "ar~;es"Jilgen var bra, og dette kan Fo,:, en
5t,r del tilskrives treneren fra Fotballforbundet
som har instruert oss i 1 % måneds tid. G:.mene
har Htt mange nytt,i-ge opplysning,~r med hCllwn

til bal1benancHing o. a. På poengtabel1en ble til
slutt tre børende lag liggende under døves las. I
,esongen ble det i alt spilt 3 internasjonale kam

Arnulf Pedersen, Stavangr. Norsk gullmedalje·håp i Brysse! 1953. p~r og 6 divi~jonskamper.

Alle døve (men ikke A. Pedersen) starter og
løper .galt, og dertor blir det liten framg·ang. Nes
ten alle døve er redd for å delta i konkurranser,
redd Jor å tape og har lett ,for å gi opp hvis de
ikke lager flotte resultater. Men det ·er meget vik
tig at de bhr vant til å være med i konkurranser.
Da får de Ikonkurrans,e-nerver og kan oppnå bed
re resultater.

Hvorfor er det bare Arnulf Pedersen, Gjøen,
Grytnes og Smedsgaard som oppnår gode (bedre

så tr·ener riktig. Fotstillingen uheldig. Må øve seg
opp til å føre føttene helt rett fram og holde ov
erkroppen rol·ig. Må passe på ,dette når han er på
LIr f. eks. Om vinteren bør han trene som Gjøen
for å få bedre fotstilling.
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Oslo·Døve's lagkaptein, Tryg'Je Hammerborg.

DTVISJONSKAMPENE:

~ordhndsgutten-Døve 1-3 (R. Mathisen 2,

Harnmerborg 1 mål).
Døve-Wa:hl 3-3 (R. Mabhisen 2, Martinsen 1 m.)
Star-Døve 1-1 (Selvmål 1).

Døve-Bygdegutten O-l.
Døve-Steady 1-5 (Gunnar LøvsKeid 1 mål).
østerc:ølcGe-Døve 1-1 (Evind Hegstad 1 mål).

Døve's målscorere har vært:
Egil Liholt 6 mål
Helge Martinsen .. . . 5 »

Reidar Mathisen .. . . 5 >}

Trygve Hammerborg 2 »
Eivind He;gstad .. 2 »
Gunnar Løvske,id 1 >}

Selvmål .. . . . . 3 »

St'illingen i 4. divrsjon:
Progress 10 p. - Press 10 p. - Star 10 p. 

Frogg 9 p. - Ro.deløkken 8 p. - u.v.I.L. 8 p.
- Østerdøl,ene 7. p. - K.F.U.M. 6 p. - Døve
5 p. - Bygdegutten 4 p. V,ahl 3 p. - Nord
lanclsgutten O p.

E. Hegstad.

Den kje'flite døve amerikanske p rofe"jonell ~
bokser, negeren, Gene Hairston , har v,i tidligere
hørt om. Vi trodde vel at han snart skulle ,gi opp
boksingen, men han fO'rtsetter s·in suksess. Det
~jste om ham har vi funnet i «Sportsmandeu» :

,<I mdlomvekt kan ,en vel regne med at Sugar
Ray Robimon trekker seg tilbake. Det blir da
tale om å arrangere en turnering mellom de 4 go
de boksere Humez> Turpin, Carl Olson og Ernie
Dura:ndo, for å kåre den nye verdensmester. Her
vål Humez ha gode sjanser. Hans siste kamp var
mot den tidligere italienske mester Manea. Ma;J
C::l ble tvunget til å gi opp i 8. runde. Humez
skuUe nylig hatten kamp mot neger,en Hayes,
men denne kamp ·er annulert.

! stedet er ·den døvstumme og hyperfarlig::
neger Gene Hairston kommet til Paris, eg
han skal møte Humez med ·det første. Hair
stan mener at han bør være med i turnerin
gen om verdensmester-ti telen, så de·t blir si\
kert et stort oppgjør når disse to møtes.
Hairston har ny.lig beseiret Laurent Dau
thuiJ.le overlegent, ja, sår overlegent at Dau
thuiUe (som var 13sekuncier fm v·erdens
mesterskapet mot La Motta) tenker på å
tr,ekke 'seg ti1bake.»

Nå venter vi altså på resultatet fra kampcn
Hairston-Humez.

J. P. Nielsen

Nordisk Døveidrettsforbund's mangeårige for
mann, og hans hu'stru Helga, kunne 19. novem
ber feire sølvbryllup. Vi sender det danske
paret en forsinket hilsen.

5-1
0-6
4-1
O-O
7-0
3-5

6-3
2-1

Dette ser ikke så allerverst ut. Når det gjeldtr
kampen mellom Døve og Steady, burde 3 .lY m~

lene vælt reddet, da de var svært lettkjøpte. For
øvrig vant Steady 4. divisjon helt overlegent 'Jg
rykker nil opp i 3. divisjon. De to jumbohgene i
3. divisjon rykker ned i 4. divisjon. Det C:le av
clisse er Press, som vant 4. divisjon i fjor.Serie
kampene i sesongen 1952-53 tok til 7. augmt. ',Se
e:icrs referatet fra turen til Paris og Malmø.)

HøStsesongen 1952 ble ogs'å vellykJket for vårt
lags vecikomende, og vi må kunne si at vi i 1952
har hatt en utmerket sesong. I alt har V-l spilt 14
sei'rekamper og 3 ,internasjonale kamper (se refe
ratet fra turen til Paris og Malmø i forr. nr.) Av
disse kamper har vi fått 4 seire, 6 uavgjorte og 6
tap. Halvparten av tapene har vært på grunn av
uhell. De største 'tapene våre er resultatet av at
vi har måttet stiUe med reserver og i et par til
felle med 10 mann. - Laget vårt ligger et'ter
høstsesongen (i den nye ser;ien ,i 4. divisjon) på 9.
-plasen blant de 12 :lagene, men det var opprin
nelig 16 lag. Fire av hgene trakk seg nylig på
grunn av store tap. De tåJte ikke å tape.

HØSTKAMPENE 1952:

Frogg-Døve .. ..
Døve-Pmgr.ess ..
Roddøkken-Døve
Døve-Star ....
0st·erdølene-Døve.. .. ..
Vahl-Døve .
U.V.I.L.-Døve .
Døve-K,F.U.M. .. .. .. ..
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Fra Norges Døves Idrettsforbund
epresentantmøtet 2. novem er
Tilstlode var fra Trondheim Hjalma,r Otnæs,

fra Bergen EilEf Ohna, fra Stavanger Karsten Sa
muelsen, fra Oslo Alf Melgaard. Forbundsstyret
var representert ved Alf 01'5en, form., Leif John
sen, luss., Hj. Lindgaard, sekr.

Forma:nnen ønsket velkommen og redegjorde
for hvorfor møtet var Isammenkalt. Foruten den
viktige forestående begivenhet, de n. Internasjo
nale vinterlelljer for døve, var det også fremsatt
ønske om et møte fra Stavanger Døves Idretts
forening, foruten at det var andre viktige saker
på dagsordenen.

Hj. Lindgaand ble foreslått og valgt til refer
ent.

1. SAK. Klargjøring av styrets arbeidsmåte.

Det ble framsatt fonshg fra Samuelsen om at
styret skulle ,innføre en »5amsmappe« somskul1e
inneholde de saker som var ønsket behandlet. Den
skulle så sendes Ifra representænt til representant
sEk at aUe etterhvert kunne gjøre 'sine bemerk-
ninger til sakene. Forslaget ble vedtatt.

2. SAK: Framlegg fra Ohna om vinterlekene:

Han ømsl,-et å få v!ite hvordan fmbundet hadde
drevet arbeidet hittil. Formannen ga en kort ov
ersikt ov,e,r hvor langt man var kommet i arb-ei
det. Samtidig fikk representantene ov,erilevert no
en eksemplarer av det nettopp ferdigtrykte inn
bydelse,sprogram, hvorav ah det viktigste ved le
kene vil framgå. Man gikk deretter over til å dis
kutere framgangsmåten ved uttak,ingenavde nor
ske representanter. Man var enig om å sette opp
en forhåndsanmeldet1se (må gjøres etter C.I.S.5.'s
statutter) bygget på siste skisesongs resultater. 
Endelig uttaJk:ing kombineres med Døv.emesterska
pet som blir å a-rrangere minst 10 dager før vin
terlekene.

3. SAK: Begrensning eller ikke begrensning av
medaljer v'ed mesterskapene:

Enstemmig vedtatt å følge Norges Fr:i-idretts
forbunds regler: Inntil 3 medaljer utdeles ,i hver
øvdse uansett deltakerant8.!ll, hvi's 2 deltakere 2
medaljer, hvis 1 delta:ker 1 medalje. Beslutningen
framlegges til godkjenning på forbundstinget.

4. SAK: Vår deltaleelse i sommerlekene i Brys
sel 1953:

Det var enighet om at vår repres,entasjon ho
vedsakelig må bli å basere på toppLdrettsmenne-

ne, så får forbundeus økonomiske stilling før le
kene avgjøre hvor fyldig reprers-entasjonen skal bli.
Dog bør det minimum bli 2-3 i fri-idr,ett, 1 l

svøm11ling, 1-2 skyttere, 1 kvinne-lig deltaker.
:Fotballag bør anmeldes med fmbehold.

5, SAK: Mestersleapet i fri-idrett 1953:

Ohna erklærte seg vi'l1ig til å prøve å få Ber
gens Døves Idrettsklubb ,ti,l å påta seg arrange
mente:. Som passende tidspunkt ble foreslått 27.
-28. juni. Så tidlig tidspunkt var nødvendig av
hmsyn t,i! uttakJingen til sommerlekene. Vi ble lo
vet svar innen 14 dager. Det vil even rueh bli
hoMt forbundsting samtidig med mesterskapet.

6. SAlC Dct ble vedtatt å sende en søknad til
Norges FOLba:lHorbund omen fast årlig stønad til
forballspottens fremme. Eventuelt ogs'å til fot
baHtinget.

7. SAK: Godkjennelse av nye rekorder.

Det ble besluttet at resultater1'.un blir å god
kjenne som norske døverekorder når vedkomme-n-
de rekordsetter har startet for en klubb som står
t~ls-luttet Norges Døves Idrctt9forbund.Som grunn
for denne beslutning ,anførtes at 'når døve idretts
menn oppnåddetoppresuhater for børendekIuh
ber så mistet døvesporten den pnopaganda og re
klame som den trengte så hårdt til. Det gjaldt om
å gjøre det til en fordel for idrettsmannen å 'star
te foren klubb for døve.

8. SAK: Valg på representant til Nordiske Dø
ves Iclrettsforbund.

Valgt ble Alf Olsen.

9. SAK: Valg på representant til C.I.s.S,' kon
gress 1953.

Man encdesom å utsette valget til det forelå
rapport fra c.I.S.S. om vinter'lekene.

10.SAK: Reise- og diettpenger til representantene.

Disse blir å betale av forbundskassen etter van
lig takst. For dette møte ble d·et bevilget diettpen
ger for en dag.

11. SAK: Bidraget fra Tegn og Tale:

Dette vil for inneværende år bli kr. 1689,70. 
Representantene ble enige om å foresilå for sme
foreningers årsmøter at beløp-et i sin hellhet går
inn i forbundets kaslse inntil vinterlekene i Oslo
og sommerlekene i Bryss,el er avviklet og man har
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fått oversikt over forbundets økonomi på den ti-do
SamticLig lovet ·de forskjellige representanter .at
deres respektive klubber i løpet av vint,eren skul
le holde en aften med bl. a. framvisruing av for
bundets hlmer og hvm innteikten skulle ·ti,lfalle
forbundet.

12. SAK: Søknad fra Hj. Otnæs om ·et bidrag
ti! dekning av administrasjonsutgifter, stort kr.
42,50. Den ble innv:ilger under foruDsetniing av at
Otnæs sender inn begrrunnet søknad med utgifts
bihg.

13. SAK: Søknad fra Døves SportskLubb om
dekning av underskudd ved arrangementet av år
ets fri-id!rettsme:s.rerskap. Under'skuddet var på i
alt kr. 317,85. Det ble besluttet å bev!ilge Sports
klubben kr. 200,-, men sarnt,idig uttahe æpres
entanttne at de av SportSlk,l.ubbens idr·ettsmenn
som var uteblitt fra mesterskapet uten gyldig
grunn måtte få en tiJsna.kkelse for sin dådige
sports'ånd.

14. SAK: Ansettelse av instruktør.

Man enedes om at forbundet s.ku,lIe få ·~n av
ta,le med Nils Bjørø om fore,løpig å Æunger.e som
instruktør ved Landsforbundets ungdomsleirer. 
Om det skulle bli videre !instruktørvirksomhet
vilJe avhenge av hvordan det falt ut med dette
før~te forsøk.

15. SAK: Forbundets reviderte regnskaper.
De ble godkjent.

16. SAK: De'] svenske stålstaven.

Bergens r,epresentant meddelte at hans iklubb
ønsket å beholde staven helt for egen regnlllg.

17. SAK: Forbundets nye lover.

Formannen meddelte at det ikke var lykkes å
komme noen v·ei med denne sak, da det i.kke had
de vært mulig å finne noen som hadde ,eid tid å ta
seg av den. Ohna ga da tilsagn om å prøve·å få
neds.att en lovkomite i Bergen. I tiHelle det ikke
går, v~l Stavanger Døves Idrettsforening prøve å
overta saken.

18. SAK: Melding om to nye direkte medlem
mer til forbundet.

Disse var Erling Lauritsen fra Odda og Bryn
julf Dammen fra Koppang.

19. SAK: Olav Viks krav om representasjons
godtgjørelse fra København 1949. Representante
ne forlangte at han skulle sende inn en ,skiftlig re
degjørelse for sitt krav, så ville styret behandle
saken.
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20. SAK: SamueLsen påtaheden .dårlige forbe
redelse ,av B:ergit Rafoss'.ddtake1se ved et stevne i
Stockholm. Formannen beklaget dette så meget og
innrømmet at det nok var begått f.eil her.

Referatet opplest og godkjent. Møtet hevet.

Håkon Hj. Otnæs, Eilif Ohna, H. C. Lindgaard,

Karsten Samuelsen, Alf Melgaard, Leif Johnsen,

Alf Olsen.

undskriv til klub ene
Fra Døves Idrettsklubb, Hergen, har Vi mottatt

et ISkriv hvorav hitsettes:

Døves lcirettsk,lubb har på generajforsamlingen
8. nov. d. å. vodtatt å ta imot arrangementet av
Døve:mesterskapet ,i fri-idn~tt og 'svømning, samt
uttakingskamp i fotJball meUem Døv,es Sports
klubb,.Oslo, og Døves Ldretosklubb, Bergen.

Likeledes v,jl det hli ordnet med ·lokale for for
bundstinget. Datoene er som allerede bestemt 27.-
28. jurui 1953.

Generalfcl"samlingen ga SiH samtykketiil at he
le nettoen av klubbens andeJ i Tegn og Tal-e's bi
drag til Idrettsforbundet <Skal gå ,inn i forbundets
Vasse.

Vedtaket var ens.temmig.
Generalforsamlingen har videre vedtatt at ldub

ben skal arrangere en festkveld med framvisning
av !idreusfiJmene hvor netuo~orverskuddet i sin
helhet skal tilfalle fo,rbunci,eos Bryssel-representa
sJon.

Vedrørende lovkomireen: Det er ennå ikke
gjort noe vedtak om lovk0ill1iteen for de nye for
bundslover. Man kommer tilbake til saken på N

medlemsmøte om 3-4 uker.

Forbundet anmodes om å utta OsvaJld Olsen
~om kandidat til vinterlekene li ,hopp og kombi
nert.

Fra Døves Sportsklubbs årsmøte meddeles at
det enstemmig ble vedtat·t at k·lubbens andel i
Tegn og Tal.e's bidrag til Id.rettsforbundet kan
inngå i forbundets kasse jnntil' sommerlekene er
avviklet.

Ved valgene fiikk styret følgende sammenset
ning: Formann: Kristian Rød. Nesuformann: Kå
re Arnesen. Sekretær: Eivind Hegstad. Kasserer:
Bernt Kjølleberg. Styremedlem: H. Fr. ZapHe.

Oslo, 17. nov. 1952.

Norges Døves Idrettsforbund, styret.



------------------'------

Hans Lie under Døvemesterskapet 1951. Blir han

<'gull-guw> i Oslo 7

K ndidater

til vin erlekene
Under representantmøtet som Norges Døves Id

rettsforbund avholdt i Oslo 2. nov. ble det for
søkt å sette opp en liste over eventuelle kandi
dater til de forskjellige øvelser som står på vin
terlekenes program. Listen som gjengis nedenfor
må derfor på ingen måte betraktes som endelig.
Den er bygd på kjente navn innen de forskjellige
klubber og resultater fra de siste sesonger. Det
kan godt hende at nye navn vil dukke opp sene
re. Men hvis de som er tatt med her virkelig vil
gå inn for å komme i toppform til lekene, så er
det all grunn til å tro at vårt land vil kunne stille
et ganske slagkraftig lag. Det må nå bli de respek
tive klubbers sak å hjelpe de som vil gå inn for
treningen på beste måte.

Navnene på listen er ført opp i alfabetisk or
den. Det er ikke noen «ranking-lisv>.

Utforrenn, slalåmrenn, alpin kombinasjon:
Kjell A. Håland
Bjarne Jenssen
Hans Lie
Arnulf Pedersen
Gabriel Rafoss
Ingvald Sinnes

15 km langrenn: Finn GjØP.D

Asbjørn Kjøsnes
Ivar Kjøsnes
Edmund Kristiansen
Per Sikko
Kåre Smedsgård
Ola Svare

P. Gilsvik & Co.
Sport & Lærvarefabrikk

STAVANGER

Varemerke: «Bison'>

Hopp: Erik Andresen
Brynjulf Dammen
Finn Gjøen
Endre Grytnes
Per Hauklien
Asbjørn Kjøsnes
Gunnar Løvskeid
Ola Moon
Osvald Olsen
Per Sikko

Kombinert: Finn Gjøen
Asbjørn Kjøsnes
Gunnar Løvskeid
Osvald Olsen
Per Sikko

30 km langrenn: Finn Gjøen
Ragnvald Hangenholen
Kåre Smedsgård
Ola Svare

Damer utfor, slalåm, alpin kombinasjon:
Eva Herland
Ann-M. Rafoss
Bergit Rafoss
Gunvor Ruud

Bernt Paulsen
Trelastforretning

Levering av høvlede og

uhøvlede trematerialer

Prinsensgate 2 - O S L O

Tlf. 4253 46 . 422475

Tomten - tlf. 680637
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I kombinert (15 km/hopp), 30 km og i dame
øvelsene er det forholdsvis få kandidater. Er det
noen som kan utpeke andre som har plaserings
sjanser, så er forl::undet selvfølgelig takknemlig for
å få beskjed. Er det noen som mener at de er
gode nok til å få være med, selv om de ikke er
tatt med på listen her, må de melde seg. Da skal
de få anledning til å prøve seg. Men det er meget
viktig at treningen ikke blir forsømt. Skal vi kunne
hevde oss i den knivskarpe konkurransen ved vin
terlekene, må' hver mann være i sin beste form.

Hj. Lindgaard.

Gjenvalg i Bergen
Døves Idrettsklubb, Bergen, avholdt sm årlige

generalforsamling lørdag 8. november. Det var
godt frammøte da formannen, Helge Kjølleberg,
ønsket velkommen og erklærte møtet for åpnet.

Beretning for kh.vbhen, hytta og dameavddin
gen ble lest opp og godkjent. Regnskapene ble og
så funnet å være .j orden.

Valgene brakte som resultat at hele styrct, med
unntakelse av materialforvalteren, ble gjenvalgt
med overveldende flertall.

Formann: Helge Kjølleberg (gj.v.)
Nes·tformann: Nils Bjørø (gj.v.)
Sekretær: Harald Nesse (gj.v.)
Styremedlem: Annlaug Kvanne (ny)
1. varamann: Gunvald Baade, 2. varamann:

Kjellaug Rønnestad. Oppmenn: Einar Koppen,
(ski), Nils Bjørø (friidrett), Ei1if Ohna (fotball)
og Jorunn Danielsen (dameavdelingen). Løype
sjef: Einar Koppen. Festkomite: Iris Jansen, An
ne Grimstad, Sigurd 0rsnes, Harald Hartveit,
med Harry Stene som varamann. Hytteråd: Gun
vald Baade (l. hyttesjef), Harry St,ene (2. hytte
sjef) og Bjarne Jenssen. Lovkomite: Kjell Håland,
Eilif Ohna og Marta Sander, med Astrid Telnes
som varamann. Representant til Nor.ges Døves
Idrettsforbunds styre: ErEf Ohna. Referent: Har
ald Nesse.

Det ble vedtatt å ta imot ar.rangementet av Dø
vemesterskapet i friidre·tt og svømning 1953, som
viI bli holdt i niden 27.-28. juni: Dette mester
skap blir også endelig uttaking til verdensidretts
stevnet for døve i Bryssel. Det ,er også meningen å
avvikle uttaking i fotball på samme tid (det blir i
så ,fall .kamp mdlom Oslo og Bergen, da dette
sikkert er den eneste løsning).

Det ble videre vedtatt å arrangere et større in
ternasjonalt døveidrettsstevne .i forbindelse med
klubbens 50 års jubileum i 1955. En forberedende
komite ble valgt ti,} å sette seg i forbindelse med
in teresserte døveidrettslag i utlandet.
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En rekke andre saker ble også behandlet, men
siste post på dagsordenen ble ~an enige om å ut
sette til et snarlig medlemsmøte.

Etter at formannen hadde erklæJ:'t møtet hevet,
ble det serv,en kaffe og tebrød, og til slutt rede-
gjorde forbundsrepresentanten, Eilif Ohna, for
forberedelsene til de internasjonale ski-leker for
døve i Os-lo i februar 1953, og annet. Det var ov
er midnatt da man brøt opp og bega seg p'å hjem-
veI. H. N., ref.

GODKJENTE REKORDER

Det internasjonaIe Døveidrettsforbund (CISS)
har 'godkjent følgende nye verclensrelmrder for
døve:
Friidrett, herrer
3000 m ,løp, 8.38.2 min. satt av Gunther Waller,
Tyskland. Stavsprang, 3,54 m 'satt av Erkki Kes
k,i-Levijoki, Finnland.
Friidrett, damer
100 ill løp, 13.5 sek. satt av Elvira Rechenberg,
Tyskland. 200 ill 1øp, 27.9 sek. av Elvira Rech
enberg, Tyskland.
Svømning
200 m rygg, herrer, 3.44.2 mm. satt av Horst
Rattelsberger, Tyskland.
200 ill rygg, herrer, 3.36.7 min. satt av Rudolf
Hanlitschke, Tyskland.
200 ill rygg, damer, 3.32.9 mm. satt av Johanna
Scliger, Tyskland.

(Bemerkelsesverdig må en kunne vel si det er
at damerekorden er bedre enn herrerekorden. )

'Tegn og Tale
utgis av Norske Døves Landsforbund.

Bladet utkommer 14-daglig 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 Trykkeri As.

Kommisjonære?':

Eivind Hegstad, Sven Brunsgt. 7, Oslo.
Nils Gjerstad, Hollendergt. 9, Bergen.
Håkon Hj. Otmes, Innherredsvn. 86a, Trondheim.
Jørgen Klovning, Vaulen pr. Stavanger.
Finn Johansen, Skippergt. 32, Drammen.
Kåre Høgfeldt, Boks 21l, Kristiansand S.
Wilbert Martinsen, Skolegt..6'5·, Sarpsborg.
Johan M. Dahl, Solbakken, Moelv.
Andreas Kallevig, Kvalavåg pr. Haugesund.
Olav Haug, Herøya s1corep" Porsgrunn.
Olaf Foss, Rusåga, Helgeland.
Arne Søraker, Ronglan pr. Levanger.



Trygve Brovold
Kjøtt- og Pølsevareforretning

Kjøleanlegg

STANGE. TLF. 244

Rikstlf. og sentral 18127 I
Importør og grossist i (lUe
sorter skomakerartikler.

lær - Skinn - Gummi.

Vår detaljforretning har
dessuten et stort utvalg
i moderne skotøy.

./l_Jacobsen
Mek. verksted

Fjordgt. 5 - Tlf. 24 147

Trondheim

Kristiansands Mek. Verksted A.s ERLING SOLHEIM
Sentralbord 4400

Telegramadr. «Verkstedet»

Kristiansand S.

Skipsme-glerfirma, Kystbefraktningi Assuranser

Tlf. kontoret 1024 1103
Privat 1282

Telegramadr. "Solheim"
TROMSØ

Trygve Nissen
Import Eksport
Ishavsrederi
Produksjon av tørrfisk
Varehandel en gro~, en detail
Hammerfest

-~------I

A.s Narvik Dampskibsselskaps Ekspedisjon'
NAR VI K
Telef. 412 - 836
Ukentlig godsrute Trondheim 

Narvik - Tromsø - Hammerfest

med meUomliggende steder

Telef. i Tronillleim 22 289

Lauritz Sæthern
Skog- og Trelastfonetning

Skiens AktleIIlølle
Skien

. ,
Magnor

Melvarer - Kraftfor

Forb l an d inger

Jasper Bergh
Agentur - Kommisjon
Telegr.adr. "Agentur". Tlf. 214

Tromsø

Jernstøperi
Sagbruk
Gårdsbruk

s. D. Cappelen. Ulef s Jernværk l
Grunnlagt 1657

Tresl iperi Il
Høvleri
Skogbruk

------1.·----------------- ----
l

Innenlandsk omsetning av

Meierismør - Fjell og gårdssmør

og a a Leirva efa •r k
Alle sorter ost

Norske Meieriers Salgssen tral SAN DN ES
Hovedkontor:
Avdelingskontor:

Oslo telefon
Stavanger
Bergen
Trondheim

sentral bord 681886
27035
19765
28260



Yngvar Hvistenclahl
Skipsrederi

Kjøp· Laksepostei
fra

Trygve Abrahamsen Conserving
Fredrikstad

H. SKRAMSTADl
DRAMMEN

Sandefjord I
--------------1--------------------

TØNSBERG

Corneliussen Mek. Verksted

Rognerud & Strøm A.s
Fredrikstad Montering Co.
& Metallstøperi A.s

Tre og finer. Tlf. 1494
Fredrikstad

Sentralbord 41 7006

Storgt. 38

OSLO

Alt i trelast & plater

S. A. SÆTHER
TRELASTFORRETNING

GRORUD
Tlf. 38 98 97 . 38 9206

AjSMERKO
Skippergt. 22, Oslo. Tlf. 425404

Tannhjulsmotorer . Snekkeveksler
Variatorer . Koblinger. Clutcher.

Godt utvalg på lager

Arbeidernes Landsbank A.s
Fagorganisasjonens bank

Youngstorget 4 . Oslo

Telefon 33 58 85

Jacobsen & Hielms Bokbincleri Å_S Sfrølll.InenS Vverksfed
Inneh.: Ragnar Jacobsen

0. Vollgt. 6 - Oslo

Tlf.: 41 4506 - 416474

Elektrostålverk

J embanevognfabrikk

Automobilfabrikk

Ingeniør Cfjr. E. Grøner
M. .LF. tekn. konsulent M.T.K.F.

Dronningensgate 14, Oslo
Telefon 42 O181 - 416667
Telegramaclr. "Ceefge»

Vannkraftanlegg - fndustrianlegg . Betong. Jernbetong

Nic. Nielsen
Fisk en gros

Vippecangen

OS LO

Staubo & Søn
Skibsmeglere & Assuranceagenter

Telegr.ad r. "Stauboson"
Central bord 426960
Tollbugt. 28 - Oslo

Kvalitetsgjercler

A.s C. Geijer & CO.
St. Halvardsgc. 37/39 . Oslo

Tlf. 6822 85, 683670



Skogbruk

Jordbruk

Tresliperier

Sagbruk og høvleri

Cellulosefabrikk

Papirfabrikk

Mathiesen.. Eidsvold Værk
BØN

A.s Den norske

Papi rfi Itfabri k

DRAMMEN

Askim mek. Verksted & Jernindustri

Telefon 30

ASKIM

Glommens
Mek. Verksted A.s

Brødr. Melby's

Konfeksjonsfabrikk
Spesial jtet barnekonfeksjon

Skyttv. 10

FREDRIKSTAD

Telefon 5484

A.s Heidenreich & CO. Ltd..

R0RHANDEL

OSLO

Pedersens Lito
Trygve B. Pedersen A.s

Spesialist i plakater
Linstowsgt. 1
Tlf. 3304 11 . 330423
OSLO

Etablert 1898

TIgr.adr.: Glommens Verksted.

Sentralbord: 1226

FREDRIKSTAD

•

Norsk og

utenlandsk
kryssfiner
Møbe1plater

Als OSTERHAUSGATENS HØV E I'~
TRELASTUTSALG

OSTERHAUSGATEN 15-18

SPESIALITET LISTVERK

Porøse og hårde
fiberplater

Lakkplater



Brdr. Andersen & Krussand
Verktøymaskinfabrikk A.s
Telefon 3970 - 4070

DRAMMEN

E-rant;z Hegg
Handelsgartneri

LIER. Telefoner 6169 - 6179

OTTAR LINDE NIELSEN
juveler

Telef~n 1129

Halden

Halden Arb. Hande sforeni g
Halden

Kolonial - Manufaktur
Pølsemakeri
Bakeri og Konditori

A.s Norsk Dental Depot

Pilestredet 19

OSLO

A.s Thor Dahl
Skipshandel

Sandefjord

Spesialitet:
Hvalfangstutstyr

Hans H. Knutsen & Co.
Norske smalfilmapparater
H. H. K. 16

Kongensgt. 15 - Oslo
Tlf. 415133 - 685565

A.S KJ~ttlngfabrlken

03LO og

HELLE pr. Kl"'a.g~rø
~ , , 1,

Fri1;z ergstrøHl
Kjøtt- og Pølsevareforretning

Festningsgt. 20 - Halden
Telefon 1322 - Privat 1683

A.s Hans Løken & Co.
Kolonial - Frukt en gros

Tlf. Sentralbord 2324
Rikslinje 27 76

Mos s

Pam Kjem. Fabrikk
Alt i essenser og cosmetika

Telefon 555

SARPSBORG

C.T. o ta (f Co.. Sørbye & Skattum

SKIPSREDERI

Rådhusgt. 8

OSLO

Posefabrikk - Papir En gros

Papirindustri

OSLO



Termostater

M å l e p. p p a ra ter

Registrerpapir

DIAMANT ELEKTRISKE

APPARATFABRI KK

Haugesgt. 57, D.rammen - Telefon sentralbord 5095

~ol6er9Jlndersen ~
Grensen 5-7 - Oslo - Telefon 335876

Chr. Nielsen & Co. A.s
LAR VIK

E . bl rt 1869
F'\BR1KASJON AV E~EKTRLKE

KOKE OG VARME APP ATER

AdmiUlstrasjonskomor: Tollbugt. 28, o ~ LO

Lino/jerna inger

Grafittmai inger

«Si e 'oi» mot ru t

Grafittprodukter

Imp eg eringsolje

usø Verft. dl Hek. Ve k led

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

Utfører:
Skips- og maskinreparasjoner.
Stålkonstruksjoner av enhver art.
Lagringstanker for olje og bensin.
Seriefremstilling av maskiner
Leiedreiing i akseldreiebenk.
Serieartikler i automatdreieben ker.
Innhent tilbud.

Tønsberg

__i _

i
:

I
I

KFITVEDG
OSLO

AlS SKAL

AlS P. LTZ. AASS
Telefon 2580

Agenturforretning

Teie/on 420574

Storgt. 47

Oslo
Bryggeri - Mineralvannfabrikk

Kullforretning - Fyringsolje



Kongens gate 2 . Oslo Postboks 53 . Tlf. 41 03 46

~I(S.)ESELSKAP

ISOLASJON

ILDFAST OG SYREFAST MURING

~ngeniørforretnjngen' Atlas Als

Sentralbo.rd 427161

Øvre Vollgate 7

OSLO

Kulelagre

Derte ruLlelagere

Qlidelagere

Å_S HolInen-Hellefos Christen Smith & Co.

Iiokksund i Eiker

H. Heyerdahlsgate l

OSLO

Telefoner: 4165 71 . 41 64 IS

Telegramadr. (,e h ris smi t h),

Titlestad & Hauger
Prinsensgt. 2

OSLO

ORAS
Oslo ørle gerb drift A.s

GU LLAU G TAK PAP PFA RIK K
Telefon: Drammen 2490
Telegramadr. «NOR)" Drammen

Snøhetta takpapp D
Lunit luktfri cellulosepapp 7 og 9 kg

A.s Wikborg Sons Limit cl
Formidler allslags assuranse

ø. Slottsgt. 29 . o S L O

Telefon 41 5896

Solplassen 1

OSLO

F t graf Jørgensen eeberg æNielse LId.
DRAMMEN

Kongensgate 22

Telefon 2858

Sandefjord

Telegramadr. ('Seeberg"

Tlf. 3390 . Etablert 1861

Skipsmeglere . Spedisjon

FEARNLEY & EGER
Rådhusgaten 23

OSLO



JOHAN G. OLSEN

Kristiansand S.

..
r
-'

Stal De kan

stole på

NORGESGARN

TVINNGARN

PEER GYNT

SOLA

SOLVEIG

BENTE

Strikking

er både morsom hobby og nyttig arbeide.

Bruk våre landskjente gammerker :

Gam og oppskrifter på praktiske, moderne

plagg i de fleste garn~ og manufahurforr.

Sandnes Uldvarefabrik A.s
SANDNES

Vesteraalens

Dampskibs

selskab

Telegramadresse:

VESTERAALSKE
STOKMARKN ES

A.s Moelven Jernstøperi

Telefon 47 342

Ringtromler - Plogdeler

MOELV



Rena Kartonfabrik A.s
RENA

TELEGRAMADR. :
KARTON
RENA

TELEFON
RENA 210
(SENTRALBORD)

Ar s p rod u l< s jon: l 3 ooo t onn l< art o n g (D U P L E X - TRI P L E X)

~peft

Confectionsfabriken A.s

MOLDE

A.s Rygene Træmassefabrikker
ARENDAL

Elektrisl< baft

Døves Trykkeri A.s . Bergen


