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Striskjorte og havrelefse igjen
Sommeren, og dermed ferien, er over for denne

gang, og vi gå,r på ny mot vint:er og »joreningJ-'

tid«. Fo:r mangle er d'et vanskelig å komme i gang
igjen. Det er ennå ikke så lenge siden de hektiske
kongressdager i Oslo og 'ungdomsIleiren på Elve
rum. - Det er alltid så vanskelig å bli fortrolig
med tanken på at det ligger et helt, år foran oss
før n,este sommer. Vi går kanskj,e og håper på en
»Indian Summer« - en ,attpå.sommler - eller at
Nordpolen skal ta oVierbalanse slik at jordens ak
se blir forskj,øvet og vi får Ekvator rett utenfor
stuedøren. -

Men sommeren er altså forbi. Vi får prøve ·å
»ta det som en man'n« - se sannh.'eten i øynene 
og skulle vi en morgen finne at E,kv,atlOr i nattens
lTIulm og mørke har listlet seg på strømpelesten
inn i vårt land og lagt seg til rlette utienfor stu,e
døren vår, så kan vi jo ~ope hurra så mye vi vil
da. - Alt til sin tid.

Til tross for at dagene blir kortere og mørket i
lang tid framover vil klamme til å dominere m,er
og filer, b,ehøv,er ikke dette å få noen innvirkning
på oss. D,erlso'ffi vi vil, oppdager vi at det -er man
ge ting å glede seg over lik,eve!. Mørk:etiden har
s!ine lyspunkter. Hver årstid har sin sjarme, og
det ,er nok av oppgaver og gleder til enhver tid
for de son1 vil gjør!e en innsats og som ser lyst på
livet. Det er bare viljen som tr{~ng.s, men til gjen
gjeld er denne viljen en meget lunefull gjest.
Dessverre er det mange som ikke får føling med

den rette v.ilj,e, .eller også komm,er den bare på
»fransk visitt«. Die av oss som S'å-dan blir gående
nTer eller mindre vilje~løse, har s'elvfølg,e.lig van
skelig for å utr:ette noe. Men e~entlig er dette ens
egen skyld. Det ,er n.emlig mu·lig å ta seg samnten.
Det går an å øve opp sin vilje. Alle kan bli bra
n1ennesk,er, like sik.k'ert som al[e kan bli dårlige
mennesker. Vi vet alle at vi bør velge det gode
framfor det ond,e, men det er ·m'e:rkelig hvor m/e
glet lett,ere d.et er å gjør,e bare det vi har lyst til
enn å gjør,e bare det som er bra.

Når vi n'å står foran en ny sesong innen foren
ingsvirksomh'eten - hver på vår plass - bør vi
tenke alvorlig over om det ikk,e lar seg gjøre å ut
rette mere og bedr,e arbeid enn vi gjorde fo,rrige
gang. Er det ik·ke mulig å planlegge aIt sam,men
hedre? Har vi ikke kastet bort meget tid til bare
prat - kunne vi ikke ha utnyttet tiden bedre? 
Diet er så mange spørsn1ål vi kan st:ill'e oss selv.
Mange av dem kan virke ub,eihagelige på oss qg'S'å,
for vi finner som regel ut at vi aldri har gått 100
prosent inn for noe. Selv om vi synes vi har gjort
n1ange ting bra og vi kanskje har fått ros og. varm
takk, lnå vi nok innrømm,e at vi ikke gjorde vår"t
bestle. Og vi føler OS\5 kanskj,e litt skamfuIL~.

Men la oss ikke bare innrø:mme at det er slik. En
mann blir ikke flittig,ere bare han innrømmer at
han er doven. Det gjelder om å rette på forhol
,det. Og vi kan rett;e på så mlege:t hvis vi vil!

Red.



VII. Nordiske Døvekongress
(Fortsettelsf! .fraforrige nr.)

Sak 7. Pastor Ham,mer rede:gjor:de for arbei'det
blant ide døve på Maldagaskar som·'man her i Nor
ge er gått inn for. Den franske kulturattasje M. '

,. Padoux brakte derpå en hilsen og tækk fra Frank...
rike for dette arb'eid som er noe enestående i hi-

Torsdag 31. juli. Aage Thomsen ledet forhand-'
lingene. Etter at pres:ident~nhadqe ønsket _ vel
kommen til 3. dags forhandlinger, leste han' o'pp _
hilsningstelegram'mer. fra Island, pastor Almø og
fpue, Amerika, ',og Ot,d~nnelsesfondet for Unge
pl0,ve og T'unghørte.Ha~ ba dt;rpå alle som. øn
"sket .å utt~re seg under forhandlingene om å fatte,
seg i ,korthet, da man Inå var ,langt ,etter timeplan
en.

Sak 3. Høyskole for døve.
Wiberg innledet til diskusjon om opprettelse av

sådan skole for døve i de nordis.ke land. (Hans
innlegg vil sener,e bli inntatt i »Tog T«).

Herma!n A. Jans~n hadde der'på et innlegg, nær
n1est ,et lite foredrag, og ihan kon'kluderte ITI'ed at
man mltte flå fortgang i saken. - Flere talere ga
forslaget sin tilslutning. Strømme mente at man
også kunne regne med f.eks. tysk'ere :~g hollendere
dersom elevtallet sk'ulle bli uforsva'rlig lavt. Kie
rimomente at ,barnehagesakenburide komme

.først, slirk at de døve først f:ikk, grunnlaget i or
den før det bl·e tale o'm .å la dem .få fortsette pjå ,
høyskole. Vi/dere synties han den egentlige barne
skole for døve burde forlenges med 2 år.

Det lot til å være stort settalm,en -enighet om
saken. Tiden ·er. ikke riktig in!ne til selv·e op:pret
telsen av høyskole, ;men det s.kal bli høyskole for
Nordens døve med '~i!den, og de forberedende ar
beider sk,cul settes i gang. Saken ble overlatt til
.Samarbeidskomite,en.

Sak 4. Fra amerikanske døveskoler i dag.
Styr-er Ludvik Lang-åker holdt her ,et lengre fo

redrag om sitt i!nntryk'k fra sin nylig foretatte
studiereise til amerikanske døveskoIer. Han for
talte hvordan underv:isningen var lagt an bl. a.
ved Gallaude:t Col11ege o. a. (Dette foredrag had
de det nok vært logisk riktigst å latt komme for
an diskusjonen om op'prettelse av høysIkole for dø
ve i Nord-en.) Det bIe dog ikke n-oen diskusjon et
ter dette foredrag, da det jo også var -et nærmest
rent p'edagogis.k tema.

Sak 5. Carl Beckers fond.
Orla O,dde ga en kort redegjørelse for dette

fOll'd som ble opprettet ved 'kongressen i StiOck
holm 1947.. En ble 'enig om at forbundenes årlige
bidrag til dette fond skulle fortsette, og redegjør
elsen ble godkjent.

Sale 6. Rapport fra Samarbeidskomiteen.
D,enne rapp.ort ble lagt fraln v,ed Wiberg og

godkjent uten bemerkninger.
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storien.

Sak 8. Rapport fra Tegnspråkkomiteen.
Rap'porten ble gitt ved S. Kjær, og den endte

med at han la fralTI forslag o,m at komitie,ens ar
bei'd skulle overlates samarbeidslk,o~ite,en. D:ette
ble imidlertid nedstemt.

D,et viste seg å være veldig interesse for denne
sak, ,men meningen,e var tenTmelig' delt. Etter Ine
get snakk og tildels uten,omsna,kk ko'm man end,e
lig til det resultat at tegnsprå~kkom:iteen skulle
fortsette sitt arbeid. ID,erpå bIe det vedtatt å ut
vide komite,en til 3 mann fra hvert .land, men
det skal stå hv,ert land fritt om de vil velg.e hør
ende eller døve, lærere, prester eMer andre som
disse 3 representanter.

Sak 9. Verdensunionen fair døve.

Generalsekretæren i unionen, signor C M aga
rotta, Italia, ta:kket først hjerteEg fo'r ~nnhydel

sen til kongressen, ihvorp'å han Ia fram ,en del pla
ner og opplysninger angående unionen. Han sa
bl. a.:

»V·erdensforbundet, som ble grunnlagt i Rom
se.ptbr. 1951, så ,det sO.m ,en gledelig begivenhet at
de nordiske land var rep'resentert ved stifteIsen,
selv ,om disse land ennå ikke har meldt seg inn i
f.orbundet. Man håper imidlertid at disse land
snart følger ett,er, da ,det vil være av stor betyd
ning for verdensforbun!det å få de, nordiske land
son1medlemmer. Det vil bli en moralsk og prak
tisk støtte av største verdi, særlig i betraiktning av
hvor langt de døve i norden ,er nådd p.å alle feI
ter i forhold til sine hun'dr:etusener mindre h,eldig
stilte skjebnefeller i a'ndre land. - Ve:ridensfor
bundets ,mål kan ibar,e bli nådd gjennoim et intimt
sa:manbeidm,ed de ,nasjonale døv'eorganisasjoner
og de respektive regjeringer. Siden for:bundet ble
stiftet er det kom'met la,ngt på v,ei i dette samar
beidet. En rek,ke stater har sluttet seg til Verdens
unionen, og enda flere venter bare p-å godkjen
nelse fra høyeste hold i vedko'mmencie land. De
op,prinnelig.e m·edlem.sstaterer følgende 12: Tysk
la'nd, Frankrik,e, Spania, Østerrike, U.S.A., Ita
lia, Israel, Egypt, Jugos1avia, Sveits, Holland og
Tyrkia. For følgende land venter en dessuten ba
re myndighetenes godkjennelse av innmeldelsen:



Iran, Den Dominikanske R,epublikk, Venezuela,
Mexico, Kina, Ja.pan, Syd-Afrika, England, Bra
sil og Argentina.

Så å si alle land var enig i det arbeidsprogram
som ble foreslått i Rom. D,~t Iater dog til å være
innvending,er mot medlemsavgiften. ' Avgiften er
imidlerti1d blitt betralktelig redusert, og den kan
reduseres en,da mer'e for land so,m ,er i vanskelig
økonomisk situasion. Målet er å være ,et effektivt
arbeidsorgan før de forskjellige nasjonale døve
forbund .i deres arb,eide for å skaf.fe de d:øve i alle
land den nødvendige utdannelse og so~iale støtte.
Av denne grunn bør de stater som er ko'mm,et
lengst 'på det sosiale området vise sin solidaritet
ved å væ're de første til å slutte opp om Verdens
unionen. ,Disse lands støtte vil kunne bidra ti,l løs
ningen av de mange vanskelige problemer de til
bakeståen'd~ Ia:ndene har. - Verdensunionen ven-

ter derfor med spenning og forventning på de nor
diske lands tilslutning.«

Til tross for d~:tte var imidlertid kongresIsens
repr,esenta,nter sterkt i tvil om man skulle ta sIkrit
tet fuIlt ut og melde seg inn alle samm,en. Det ble
da også til at 'man: overlot saken til videre drøf-
telse 'og overveielse' i Samatbeidskomiteen.

Sak 10. Henlegg~lse arv neste kongress.
Finnland står for tur som arrangør, men de øn

s.ket p.g.a. det .fins~le døveforbunds 50-års jubile.
um i 1955 å avvikle kongressen dette år i steden
for om de vanlige 5 år. Etter .avstemn:ing ble nes
te kongress besluttet av!holdt i 1955.

1

Der,med var forlh~'ndlingene til ende, idet to sa
ker vedrøre-n,de t:eghspråket var slått sammen og
en, sak ble utsatt t~l avslutningsbanketten (samta
lepro~ram onl den døve nordiske ung,dom).

Fra kongressens

forhandlinger i

Universitetets

gamle festsal.

På talerstolen

den svenske

visepresiden t

Gasta Wiberg

og den svenske

tolk fru Lars~

son. I forgrun~

nen tolkene

Arasola, Finn~

land, Kjær,

Danmark, og

Stokke, Norge,
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To av for-
grunnsfigurene 

ved kongressen,

kongress -sekre

tæren, Kåre H.
SkoLLerud,. t. v.

og visepresident

Gasta Wiberg,

i s.lmtale.

Presidenten ta'kk'et for saklig diskusjon og for
tolkenes prestasjoner, hvorpå han erklærte VII.
Nordiske Døvekongress' forhandling:er for av
sluttet.

For,h.and.lingene hadde trukk,et i langdrag, men
man ble likeveJ .ferdig på et »ansten,dig,« tids
punkt. De som ,hele tiden hadde overvært for
handli!ngene h'adde ikke hatt særlig god anledning
til å kj'ede seg. Kongressen bød virkelig på m,eget
interessant og noe for en,hver smak. Det ble også.
fra flere hold gjort oppInerksom på den ualmin
nerlige oppslutning møtene fikk. For .så vidt later
det til at interessen fOT døvesak.en er for oppad
gåel(de - ihvertfall er det rå håpe· at så er tilfelle.

De SOin stadig ihadde vært tilstede ved forhan,d
lingene ha.dde forresten si1kker.t ikk,e gått glipp av
noe særlig. Været hadde slått seg v:rangt, slik at
det ikke fristet til utflukter av noen art. I de -'
dager ,forhandlingene varte fikk 'man bare noen
sparson1me glilut av sol og blå himm,e1. ~erst gikk
dette ut over idrettsarrangementene, so'm rett so'm
det var holdt p·å å bli ødelagt av til dels sky-
'bruddliknende regnskurer. For så vidt kan en si
at de sonl holdt seg till forlhandlingene i Universi
tetets ganl1e festsal ,hadde sitt tpå det tørre. Denne
sal var forøvrig ypp·erlig. ,egn,et for en døvekon-·
gress' forhandlinger. En hadde av og til f,ølelsen
av at ,den var konstruert spesielt for dette formål.
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Kongress~'ns tol'ker hadde det ikke alltid så lett,
'spesielt var det nok en stri j.obb for Arasola, ,Fin
land, og Sofus Kjær, Da.nmark, som måtte tolke
uavbr:utt, In,en Sv,eriges to damer ha:dde det nok
h,e;ller ikke så lett. Norge. var derimot godt for
sp,ent, for så vidt s:om det var satt inn et par rik
tige krClJftkarer samtidig som man hadde reserver
i bak:hånden. Men det :er ikk,e alltid s'å lett å for·
stå sammenhengen nlår f. eks. det danske «,døve
nævnet» blir til «døv,enavnetl» på nor.s1k. Diet er
nemlig himmelvid forskjell på disse to ordene.
Kanskje grunnen til at de 11orS'ke representanter
ved ,enkelte anledninger lot til å være helt desori
enterte ,er å finne 'i sådan feiltolkning. - En nTåt
te ellers .legge merke til Sofus Kjærs tegn. Det er
sik.kert ikk·e nødvendig å diskutere hvem som va'r
lettest å forstå av tolk,ene. Dog kan bemerkes at
samme Kjær vel overdrev en s!mule.

V,ed forhandlingenes avslutning meddelt,e pas
tor SkolIerud at Aftenposten ha:dde innbudt sa,mt
lige deltakere li k'ongressen' til å se k,ong:efilmen
neste dag. Denne 'il1,eddelelse ble mottatt med stor
begeistring av de tilstedeværende.

Under kongressen hadde Norsk Riksk'ringkast
ing et intervju In,ed kongresspresidenten, og snart
lød Gjerstads røst ut i eteren. Det har v,el ikke
tidligere . forekommet, i ,hvert fal,l ikke her til
lands, at ,en døv har talt til radiolyttere over hele
landet.



D·e sist~e Ikongressdager var det påtakelig mange
døve som tok en tur til Palassteatret for å se lyd
fjlmavis1en. Men så va:r det også spesielt i1nteres
sant program. IK_.ongressens åpningslhøytiidel:iglheter
ble nemlig filmet og kjørt (på filmavisen straks
etter. Dette var forresten den eneste begi~enhet

som hadde flått plass i den norske filma~lsen,

bortsett fra nytt fra Olympiaden. På samme tid
ble også kongressens åpning kjørt som forfilm til
Kongefilnlcl1. En må sannelig kunne si at kon
gr,essen kom i fint selskap. Oslo-borgerne må 'ha
f'ått et temmelig 'kraftig inntryk!k av kon·gresssen,
for, som tidligere In~evnt, spa~rte så ,visst iikke avi
sene i hovedstaden på trykksverten heller når det
gjaldt døvekongressen. Formiddagens forhandlin
ger kunne en lese ,om i middagsavisene!

Kl. 20 torsdag kVIeld samledes kongressdeltak
erne på Bygdøy igjen, denne gang på NOflsk Fol
k·emuseum. Her ble deltakerne delt nasjonsvis i
grupper, hvorpå man etter at det var gitt en re
degjør·els·e for hva museumet kunne viSte fram be
ga seg avsted for å ta tingen.e nærmere i øyesyn.
Man var ganske godt forsynt med tolker, så ut··
byttet av besøket ble ganske godt. Dessverre vis
te det seg at tidspunktet var i seneste laget. Det
tok til å skumre straks omvisningen.e begynte, og
dette hindret jo deltak,erne i vesentlig grad frå ,å
kunne se nærlTIere på sever;dighet:e.ne.

Imidlertid samllet man seg sna'rt ~,ed Frilufts
scenen, hvor det skulle være oplpvisning i norsk
folkevise:dans ved Bondeungdomslagets leikar
ring. Noen fant også v·eien til friluftsrestauran-

ten, hvor de lekreste smørbrød gikk ned på høy
kant før man skyndte s.eg for å se på folkevisc·
d~nsen. Denne ble !liut aven oppIevels,e. Til tross
for at de døve nok ~kk·e kan nyte musikken er
det benTerkelsesverdig hvor stor interesse de har
av slikt som f. eks. f.olkevis:edans. Dansen fore
gikk i flomlys, da det på dette tidspunkt var helt
mørkt, og dette la et ekstra fGlJscinerende pr,eg ov
er dansen. - Etter dansen var det premieutd:el
ing fra de forskjellige døvemesterskap som var
blitt avviklet under kongressen. Det var borti
mot midnatt da man brøt OplP for å begi seg inn
over til byen igj:en.

}'redag 1. august op'prant med strålende sol. 
Arrangørene var tydeligviis lykkeligle, og det var
vel forresten alle .de som skulle være med på buss
utfilukten til Sundvollen. Startstedet var Torden
skjoldsplass, eller rettere sagt Rådihus.plassens sjø
side. T·uren ble meget vellykket; reiseruten bød
på en storslagen natur og humøret var ,p'å topp
hele tiden blant deltak·erne. VeJ kommet til Sund
vollen ble det et problem hvo'rdan alle de SOlTI
ønsket det skulle få kjøre med taubanen opp
Krokkleiva. Till tross for at banen gikk for fullt
hele tiden, lyktes det visstnok bare halvparten av •
de lystne å få seg en kjøretur. Forhåpentlig var
det flest nordmenn som ble stående med lang ne
se, m:en vi har forresten rå.d til å vær1e bla;serte
når det gjelder stof'slagn,e nettursoener her i lan
det, så det var ikk·e riktig. bra å se den rotete kø
en utenfor »stasjonen« hvor nordmenn.en·e lot til
å være lik'e utålmodige som· utlendingene etter å
få »kjøre«.

•Bl••

«Oss presidenter imellom ... », sier kanskje

Døves Verdensunions president, signor leraLla,

(til høyre) ta kongresspresidenten (i midten).

Til venstre Verdensunionens generaLsekretær,

Cesare Magarotto. PopuLært trekLøver!
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Ungdomsleir-suksess også på Elverum

Det er sørgelig hvor fort tid~en.gårr. Før vi visste
ordet av det, var ungdoms:1andsleiren på Elverum
'forlengst avviklet~ - Men h~ildig:viiS har vi mas
sevis gode minner derfra i go,d) b,ehold bevart i vå
re tank!er, og disse kan vi gj:e*oppfriske ved sene-
re' anledninger. l

Ung;domslan.dsleir,en for ,døve 1952 ble holdt
p.å Elveru,m FolkeJh,øgs:kole, et' vakkert og idyrllisk
sted omkranset av furuskog. Skolen ;lig~er et styk
ke fra Elveru,m. sentrum, vled Glåma, og den be
står av 6 storie bygninger. Leiren var berieg;net på
opptil 60 deltakere, men dessverre kom det b~re

• 40.
Leiren ble hoIdti,Ulken før Døvekongressen,

altså 20.-27. juli. Finn Johansen var leirs'j,ef, og
j

Bilutflukt,en ble som sagt helt igjennom strå-
lende. Man ko·m tilbake til byen ut på ettermid
dagen i passe tid til å ta en tur »hjem« før man
skulle på Klingenberg og se Kongefilmen.

Avslutningsbanketten i Frimurerlogen tok sin
begynnelse ved 19-tiden sam~,e aften. Deltakerne
kunne selvsagt ikke få plass i 'en eneste sal, men
heldigvis gjorde dette ikke n,o,c, da de forskjellige
saler. var forsynt m,e-d høyttaleranlegg slik at alle
taler lett kunn,e ov,erføres. Det ble også en rekke
taler. Styr,er P. Anderson h~dde skrev,et en pro
log for anledningen,' og denne slo gO'dt an. (Prolo
gen vil sener,e bli inntatt i sin' heilhet). - D,et ble
utbrakt skål for kongressens ;høye beskytter, '
kronprins Olav, for det nordi~ke samarbeid (kon
gr,esspresiclenten), for Norske Døves Landsfor
bund (A. Thomsen), for de norske døve (Vainola)
- for samarbeidet mellom de døve, døv:elærerne
og døveprestene (Wiberg), fot fedrelandet (Bon
nevie-Svendsen), for' pr;essen;' (Melgaard), for de
bortgangne pionerer inn,en ': døveorgariisasjo'll:en
(H. Dahl), men sterkest av alle talere virk,et nok
Vogt-Svendsens tale for den ~kj,ente døve. -

F,esten fort:satte ut i de små tim,er og ble en v,er
dig avslutning p'å VII. Nordisk,e, Døv,ekongress.
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han ledet leiren på en ut:merket, ja, strålende må
te. Han hadde imildlertid en megleIt ,dyktig m,cd
hj,elp,erlS'ke i Gunvor Ruud'. I hvertJfall lot det ik
ke til at leirsjefen kunne få rost h,enne nok.

Leir'en ble åpnet søn,dag 20. juli, men de fleste
.av dre anmeldte hadde innfunl}Cit seg allerede da
gen før. D,e ble hjertelig, mottatt på stasjonen av
leirsjefen og hans medhj1elperske, skolle.styr1er
Brattset og paIStor Bonnev,ie-Svends'C'h. De som ik
ke kom løridag, blesatte resten av leiren søndag et
termi,ddag. Vi kunne ik,k,e la væne: å bli forb,auslet
over den store Bergens-tropp,e:n. De inntok leiren
lned ektle Bergens-holl,mør, og hleidigvis tok de mled
seg så lite regn at det ikkle gjo;rde noe. Det var
ikke mange dråper s,om falt p'å Elverum den tild
vi var der. Så vi andre må værie gla,d for at belr
genserne viste h\ensynsJfullhet.

Åpningsseremonien fant sted søndag mo'r'gen
m!e:d flaggparade i strålende vær. »Ja, vi els'ker«
ble sunget mens flagget. ble heist. A11e sto i stram
giv-akt. ~ Så ønsket leir)s:j:efren oss all!e velkom
men i en kort tale, og derpå toget vi inn i spise
sale:n til det første måltid. Og det sma,kte gOldt.
En utllending ville sikk,ert ha fått det inntrykk,et
at mleIk er nasjonaldrikken framfor noen annen i
Norge. Sj,efen var så og si den eneste som holdt
seg til Kaffe-,Lar1s.

Kl. 11 hoIdt pastor BOinnevie:-Svendsen guds
tj1eneste i ElV,Ciru,m .kirk,e. U n,dervieis til kirken ble
vi brutalt ov'erfaIt aven regnskur, men presten
reddet situas1jonen ved å kjøre fram og tilb:akre et
tier oss, sli,k at vi til slutt alle sam:m!en var kom
m!et n01enlunde t-ørfiskodd til kirken. - Like før
gu.dSitj,enesten tok til, ko,m det to store danske tu
ristbusser tilkirkeu, fulle av turister, og de be
nyttet anledningen til å overvære en døvegu,ds
tjenielste, noe .som sik:k.ert ble,,' en op'plevelse fo~

dem og ,et ekstra minne fra turen i NOlrge. Som
følg:e av dissle uv:entlete gjester, ble kirken ful1
stappet.

Under gudstjenesten hadde det klarn:et opp,og
vi gikk til fots tilbarke til leiren i strålende 501-



skinn. -- Riesten av dagen fikk vi fri, da det opp
rinnel{;gl~ p~riOgtam', "ikk'e" ~;unrie' gj.ennQlm!før,e:s p.g. a~
at alle deltakere ikk,e var ka·m,m·et. Daglsordenen
var ellers slått opp på alle sovero1ms-dør,ene, og
den va,r slik:

Kl. 7.30. Stå opp!!
» 8.15. Gymnasti,kk.

9.00. Flaggparade.
» 9.15. Frokost. '
» 10.30. Idrett, lek, fonedrag: (etitler som det

, pass/er).
» 12.00. B'aciing.
» 13.00. Middag.
» 14.45. Kaffe.
» 15.00. Ildr1ett, lek eller foredrag.
» 18.00. ,Bading.
» 19.00. Aftensmat.
» 20.00. Hyggielig samvær eller foredrag.
» 23~00.Rrro på lei,r,en!

Mandagen opprant, og vi ble ubarmhjertig vek..
ket opp av «inspektør» Nil!s Bjørø. Gunvor var
«inspektrise» for pik:ene - nei, damene in:ener
j,eg. Til fastsatt tid stilte vi opp til gymnastikken,
og nå begynte leiren å smak:e. Gymnastikken gikk
med liv og lyst - - - og før vi visste ordet av
det satt vi p\å toglet hjem igjen. -' N'e:i, 'nå hoppet
jeg visst over for :m.eget. Tilbake til g.ymnastik
ken alle mann! Så og si allte, ut,en iunntakel$1e, var
m!ed i leklen, ent;en det var sijef.en selv e:ll,er Lands
forbundets s,ekr:etær, Albert B:reiteig, $lom kam på
besøk. Ettier åha blitt satt inn i gy'mnastikkens
mysterium ble vi p.1ut'selig ,k,om,m,andert inn til
kald dusj. Men da d~t fantes bare: enenleste dusj
f.or h,errene, fikk de fl'eSit;e slippe unna det kald,e
elemlent, tydeligvis til stor tilfredsistillelse for dem.
- Flagg:paraden kunne gå pires:i!S etlt:er prog,ram-

, mlet. Foredragene ble ,haldtetter som det passet
seg, ett eller to om dagen. Første for:edr:ags:holder
var skoIlens 'best-y,rer, Brattset, som tialtie om
grunnleggelsen av skolien og ,dens plan. Skolein ble
orpprettiet i 1917, da en mann v,ed navn Helge
Væringsaasen ga ,et beløp på 1 million kroner til
dette formål. Dette va.r imidlertid nærmesIt, et
bygg:e1fon,d, og selve skolen sto ikk,e f,erdig før i
novemb,er 1928. - Neste fo,nedr:agslholder' var
pastor Bonnevie-Sv,e:ndsen, slom f:ortalte, fra sine
ut,enlandisreiser. Han klarte å få m,osjol~ert våre
lattermuskler riktig g:odt. Viderie ble' diet hol,dt
foredrag av Albert Breiteig om 'f,oreningsarbe:id,
Gunvor Ruud fortalte om sin studiereise til Ita
lia, sj,efen holdt foredrag om for:en:ing;s,virksom
het, Nlils Bjørø om idret:tie:ns1betydning, pasto,r
Vogt-Svendsen om sin v~r.k,somhet $16m sjømanns
prest i utlandet under k,rig;en, Harry Lan(den om

idretten og dens følger og til slutt Alibert Brieiteig
igjen om ledelsen ~v ,et møte. Sis:tnevnteJoredrag
fulgties av et forslag om at vi ungdo~meT skul1,e
sette i gang et diskusjonls,møte. Undert!egnede ble
valgt ·til ,dirigent, og diskusjonsemnene var: ung
do~msleir og høys.kole for døv:e. Det ble besluttlet
å legge fram resultatet. fra dette dis:kusjons.møte
for Døv,ekongr1esse:n i Oslo. Dirig;enten .Iledet mø-

o o Ol dO. . d k·tet ,pa en sa stra en' e mate at lngien lv,e:r len un--
Ile gjort det bedre. (HvilS no,en avdeltakier1;1e vå
g.er å protestere motdettie, så kan de værsågod
kommle opp til undertie'g:ne:tepe:rsonligog klage
over dirigeringen av møtet.) Diskusjotll1e:n var liv
lig og ble omfattet m,ed stor interesse.

Tirsdag ettermiddag var vi på Glomdal,s.mus,e~~t

og beså mange 'ga:mle bygninger, bruksgj1enstander
klær, o. s.v.

Onsdåg bIle min størst;e ,dag, på l,eiren. Jeg vat
den h\el,digste av alle gutbene, bare hør: Om et'ter
luiddagen skullle vi lær,e livredning ute v,ed dam
m'en hvor vi badet. En ung :og. søt dame fra Elve
rum ledet kurset, talklet av past:or Vogt-Svends:,~n.

Hun valgte da meg som sin partner, og jeg bI,e i
fyr og flan1.m'e naturligvis. Jeg skulle spill,e den
drukne.t;e, og 'den søtle dam,en skulle redde m:eg. ~...c

Oh la la!!! - Hun forklarte alle ting som kan
skje under redning av druknete og hvordan de
skal behandl,es - og san1tidig «behandlet» hun
Ill'eg. Allie guttene «hørte» på mled stor mislUnn,el
se, tør jeg si, mens pik1cn,e lo og kniste. Jeg grep
fast i armene hennes og prøvde å holde henne
fast på forskjellig,e måtte, slik som drukne;te pleier
å gjøre n'år noen forsøker å redde dem, m,en hun
kon1 seg hVier gang løs på ..lett måte. D,et var vel
dig ll10rS0111,t og jeg trivdes ut;merket, mien jeg føl
te n1eg etter hvert rent svimmel "av å væ,r;e i nær-

Ungdomsleirens sjef, N. D. L.forbunds nestfcHr;cr,n Firm JohanSEn
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Mineringsulykke i Haugesund
Den ene drepte va~ den døve haug~sunde~ Gotfred Sørdal. Ulykken fre:rndeles uforståelig

!
12. august skjedde det en mineringsulykke

tunnelen' v,ed tollboden i Haugesund. Ulykken
kostet den 34 år gamle Reidar Arneisen og den 31

, år gamle Gotfred Sørdal, livlet. Begge var hjem
m,ehørende i I-Iaugesund. En- salve- gik,k av før de
to hadde kommet seg ut av tunnelen, og de ble
begge drept av stein etter skuddene. Noen nærme
r,e enk;elth,eter om årsaken til uhellet foreligger ik
k,e foreløpig.

Ulykken skjedde ved 13-tiden. Ettler det vi har
brakt på det rene, var da 3 mann av arbeidsgjen
gen in'ne i ·tunnelen for å fyre av ·en salve. De tre
var R,eidar Arnesen, Gotfred Sørdal og Ole Jen
s-en. Ole J ens:en hadde tidligere skadet seg i foten
under ,et fall, og han gikk -derfor ut i forveien
med dynamitten mens de to andre ble igjen for å
tenne luntene.

Da Jensen varkom,met ut og skudd,ene begyn
te å gå, vendte han om og gikk innov,er igjen for
å se etter de andre. Han turde likevel ikk,e gå len
ger enn til hjørnet under Bytunet. Tunnelen er

htt:ten hen?les, så det var ikke rart at pikene lo og
kiiist;e av Ineg. -:- Da hun var ferdig mle-cl opp-
visningen, skulle deltakerne gjøre etter ihva hun
hadde lært deIn, og læreri'nnen og jeg så ettier onl
de gjor,de riktig. Men de flestle gjorde så In,eglet
rart at vi n1åtte te stå tårene trillet. - Dernest
lærte vi å gjøre ,kunstene ute i van,net, og det gikk
bra. Et både mOrs.oInt og nyttig kursus.

Torsdag ·~ro vi på bussutflukt til Hamar. Et-
- ter å ha vært på Domkirk,eodden var vi «Døv,es
\Tel»;~ gjlester. Vi fikk kaffe og nydelige hjemme
bak~;e-kaker. Vi satt og spistie U't1e i ha.glen og hCl;d
d:e d.et riktig .--hy,gg:elig. Mange døve som bor på
l-Iamar 4a..:dde· ved denne anlle:dningen funnet -vei
en til «,Døv!es Vel», så det ble mange 'å prate og
kose seg samm,en mred den tiden vi hadde til rå
dighet. - Vi klO'm tilbake til leire,n et kv.art!er for
sent til aftensmat, men he:ldigvi,s fikk vi ikke ju
ling fo"r det.

Fredag. og lørdag formiddag hadde vi konkur
ransler i ~,i,dr,ett og svøm'ning. Mange viste seg. å
værie ::dyJttigte -i de forskj,ellige øVielsene 'og de kan
sikkert:: nå langt d'ers6m de legger seg i trening.

Lø.rrdag;J aften ..var det avslutning!slest. Alle var
forbau$:~:n,~e flotte å se på da de hadde k:ommret i
s.in fineste stas, og det ble riktig f.eststem'ning.

, M,enyen besto av pølse med potetstappe og is til
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nå komm,et ca. 110 m inn fra innslaget ved toll
boden. Den går ca. 70 m østover og dreier der
rett vinkel og går ca. 40 m nordov'er. -

Jens,en kom ut av tunnelen for å varsle de an
dre om ulykken, og det ble stra,ks satt i gang ar
beide for å få tak i de to som var innestengt. På
grunn av faren for gassforgiftning, tilkalte en
hjelp fra brannvesenet, og br.annmannskaper med
gassmaske gikk inn i tunnelen. Gotfred Sørdal
ble ganske snart funnet, han lå i kanten av stein
røysen etter sk'uddene, ca. 10-12 m fra bunnen
av tunnelen. - ---

Hvordan ulykken har foregått, er det ikke
mulig å få fastslått. Det h'ele synes ganske ufor
ståelig. Under tenningen bruker man kontroll
lunte. En mann har til op'pgave å holde denne,
og når den,ne lunten er utbrent må tunnelen røm
mes, selv om det skulle inntreff,e ett eller annet
~om ikkle er som det skal. Når karene likevel ikke
kom s,eg ut i tide, er det derfor UJforståe:llig. Det
kan t'enkes at det har vært en feil ved luntene,
slik at ette:ller flere, av sku'ddcne har gått av før

dessert. V'i la for dagen en voldstO'm appetitt, m,en
Inerk'elig nok var det sjefen og de besøkende SOITI
holdt l,engst på m:ed s,pising:en. Under f.eslten fikk
vi besøk av brudep.a,r1et Braa'tlh,en og ~arry Lan
den fra Oslo, og disse ble også bedt til bords.

Etter måltidet koset vi o'Ss. m/ed forskjellig lek
ute i peisestua. Leirens avis ble også l'est opp her.
(D.en skal vi ved anl'edning ta inn en del av i
«Tle:g.n og Tale».) Det ble og:så holdt .noen taler.
Sj,efen takklet o.s.s for samværet .og Nils Bjørø tak-

. _ket på vegne av deltaklerne for det stirål,enlde opp
h,oldet. SkolelbestYlr:e:r Bra:tts.e:t bIe ov!erra,k,t en a.d
resse fra oss alle med takk for at leirlen haldde fått
tillatelse til å bli holdt på skolen.

Så var leir'en slutJt, men den er gått over i hi
storien som en meglet v.ellyk,k1e:r og lærierik leir.
Forresten bIle leiren flittig filmet av den lands
kj,ente fo,rbundskasserer T'ork.el Eikj'ela;nd, så de
re som ik,kle va.r så helidige å være m·ed på leirien
vil også få anledning til å E1 en liten smakeibrit.

Deltaker Ole -mo.

VI MINNER OM

at all post til »Tegn og Tale« og Døves Trykkeri
A.s må sendes til den nye adrlesse: Møllendallsvei
en 17, Bergen, dersom forsinkels,er vill unngås.



N å bringes høsten under ta~

i ro og mak.
Og solen skinner skrått og pent.

I høstlig sus
går folk og berger korn i hus.

Det er alt sent.

Her er en tåket tone falt
på engen alt,

men det er godt i solens skinn. ' '
Dens stråler skrå

er som, de kjærlig lenet lå
imot ens kinn.

be faller nå for høstens ljå.
de siste strå.

Og gyllen frukt på vogner går
til byens torv.

En høstmann henger opp sitt orv
til neste år.

Den blide bygden, gård ved gård,
hvor huser står .

med' røde låver, tun i grønt
og villvinsvegg .

og rødt og sort i rogn o~' hegg, 
hvor det er skjønt!

Herma,~ WiLdenvey. J
---~

Vemodig hvisker all ting her
at høst er nær,

skjønt all ting har forklaret prakt.
på alt jeg ser

og undres: skal jeg se det mer
i sommerdrakt?

døve selv ta ansvairet for sine handlinger, selv
bryte med sine spesilelIe p'roblemer, uten påtren
gende hjelp av hørende. . «Den som bæte'r skoen,
føler best hvor den tJrykker.»

Noe av det en husker -best fra kongressen, er de
bussutfluktene som ble arrangert for deltakerne,
ru'ndt- Oslo, til Frognerseteren, SundvolIen og
Bygdøy, lued bl. a. oppvisninger i norske folke
danser på sistnevnte sted. Den storslagne naturen
vi fikk se ga oss minner for livet.

Med enda en varm takk og hjertelige hilsener!
Lars Bjørn, Lannabruk, Sverig·e.

I

~

tiden. D·et ser nem.lig ut ti:! at Arnesen har· vært i
f.erd lued å tenne de sist,e skudden,e da ulykken

skjedde.
Etter hva det blir fortaIt, merket ikke noen av

de andre arbeiderne noe usedvanlig ved skudde
ne, m,e.n tilfeldige forbipass,eren,de i H.ara.ldsgaten
m'ener at sk'uddene gikk av noe uregelmessig og
var hardere i smellet enn vanlig. Hvor m/ange
skudd det var i salven, er ennå ikke brakt på det
rene. Det er sagt aJ! det var 32 skudd, m,en at ba
re 28 har gått av. Det foreligger imidlertid intet
bevis for at denne teorien er r,iktig.

(Fra Haugesunds Dagblad).

Undertegnede, som hadde :den store ære som
luedlem av den svens'ke kongresskomit'e å få være
til stede ved VII. Nordisk·e Døveko!1gress i Oslo,
vil hermed få uttaie sin store takkne'mlighet for
den storslagn,e mottakelse som ble d:eltak,ern,e til del
og den' store vennlighet og gjestfrihet som ble vist
oss. D'ette har gjort kongressen til et uforglemme
lig minne og øket vennskaipet og samhørigheten
med de norske døve, ja, med h'e!le det norske folk.
Særskilt rettes en varm takrk til arrangørene, bå
de døve og hør:ende, for den lykkelige måte de
løste sine oppgaver ·på og for .det store arbeid de
la ned -for å ordne alt på beste måte, ikke bare
med ,henblikk på at kongressen skulle blli til nytte
for Nordens døve, men også slik at delta~kerne

skulle kunne hygge .s~g og opipleve litt av hvert.
O'm resultatet av 'kongressen vil jeg ikke uttale

meg. D'ette får gjøres av mer kom,petente penner
enn min. Men j·eg er overbevist om at kongressen
blir 'et stOTt skritt framover for et ,riktigere og hu
manere syn p·å de døves problemer, hvilke jo er
de samme i hele den siviliserte verden, se'lvom
USA på grunn av sine større resurser, er ,kl'ommet
lengst. Av utsagnet fra døve:lærere som har gjestet
døveskolene i Ameri:ka, iframglå\r ,det dog at de
har måttet kjem,p.e hårdt for å nå denne posisjon
en, for også der har møtstanden vært sterk mot å
gi de døve samme rettigheter som andre, intellek
tuelt, moralsk og sosialt. Merkelig nok ha.r denne
motstand væ'rt sterkest fra en de'l av de døves eg
ne folk, sådanne som har hatt -godt kjenns'kap til
de døv,es muligheter. Her halr 'nok gamle for1dom
mer spilt inn. Vi må huske at det bare er ca. 100
år siden de totalt døve ble ansett for å være idio
ter, uten utviiklingsmulighete:r, og det ta'r tid å
spre en helt motsatt oppfatning. Men det må slås'
fast at den beste måte å bevise at de ,d~v,e ikke
står tilbake for de hørende i intelligens, er å la de

Svensk røst om døvekongressen
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BREV FRA MADAGASKAR
. Rose.Tl:de ord i pressen om arbeidet på Loharano

25. april i" år besøkte pr'es:s.sen Lohara~'o, og det
kankans,kje være av inter,esse 'å se hva journalis
tene skriver om arbei:det ,der.

»Bulletin de Madagascar«, som ,er .et offisi
elt organ som 'Utgis av regjeringen :en gang i
måneden og ho:vedsak-elig bringer artikler
av dokumentaris:k art, skriver under over-o
skriften »Journalistenes besøk i A'mbatol
am:py og Ants.irctbe ,distrikter«:

»Under journalistenes besø:k, organisert av Di
rection du Service Generale de l'Information (In
formasjonsdepartem1entet) 24.-26. april i Amha
tolam'py og Antsirabe distrikter, var det særlig to
ting man la merk,e til; ·den ,ene a~ økonomis'k in
teresse: det 'kooperative jordbruk i Am!bohiman
dro5o - den andre av humanitær interesse: døve
og blindes'kolen på Loharano, dirigert av pastor
Borgenvik.

Blinde ... og døq,,'einstituttet på Loharano.

Dette gri\pende arbeide ble begynt i 1924 av
Det Norske Misjonssels.kaJp på Loharano, en lit~en

landsby ca. 20 ·km Jra Antsirabe. I begynnelsen
var det bare bestemt for blinde, og i 1951 hadde
i alt 72 sådanne på Loharano mottatt teoretisk og
praktisk undervisning som -satte dem i sta\llid til å
kunne skaff.e seg ·det nødvenidige til livets opp
hold. For tiden er det 15 elever ved instituttet~

I 1947. fant pastor Borgenvik, som er styrer ved
skolen, at det også trengtes ·en avdeli!ng for døv
stulnme, og i 1947-49 foretok han studier ved
:døv'eskol@ne i Norge, Sv,erige, Danlnar:k og Paris.
Den nye'avd,elingen ble begynt i januar 1950. 
,El,eve-ne bor i enkle ·men sunn!e og or1dentlige rom.
Inntil 1951 besto ·etablissem,entet av ett hus for
niisjon:ærene og 6 s'm:å gasser-hus for .elevene. Tak
,~et v'ære ,en stønad fra den franske stat i 1950 på
2 millioner francs, Ik.u~nne nye bygninger reises,
nemlig en hovedbygning på 21 X 11 'm, to etasjer
i høyden, og et stort loft. D,en utvendige okergule
puss gir bygni~gen 'et lyst og vakkert utseende.
En kjøk;kenbygningbe~tående av 6 rom, hvert
m·eden betongpeis, og en spisesal, hører også med.
D,essuten er bygd et stabbur på betongsøyler og
med. betonggulv. - Disse b,ygninger kan gi plass
og underhold til 40 elever, 20 blinde og 20 døve.
Der er 3 ,klasserom, 2 :kontorer, 4 rom til ·d·e gas
siske lærere og ins!pektører og 2 store og 7 min,dre
sovesaler. Av det ·ennå utilstrekk·elig:e inventar
merk,er ·en seg 20 jernsenger som døve barn i Nor
ge har se-ndt til sine skjebnefeller på Madag.askar
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(her er også 10 jernsenger som ler mottatt fra de
blindes v'enner i Norge til de blinde her. E.A.B.).
Men v.erktøy til yrkesundervisning.en mangler to
talt.

Pastor Borgenviks arbeid ,er beundringsverdig,
men han mener at instituttets nåværende .kapasi
tet ikke. står i noe rimelig forhold til det som
trengs her p'å Madagas:kar, og da hans .virksomhet
er den ,enestle i sitt slags på øya, ønsker han å ut
vide den så det blir plass til 80 elev,er, selv om det·
te heller ikke vil dek'ke behovet. Hans hensikt er
også v,ed utvidelse av yrlkesopplæringen å, gjøre
skolen mere uavhengig av bevilgninger. Men det
er da nødvendig med ny·e bygninger som særlig
kan huse verksteder m:edmas.kiner og fullt verk
tøy-utstyr f.or bIik:k,enslageri, s'miing, sn,~:kkeri,

skr.edderi osv. Da Loharano befinner seg helt ute
på landet, vil man tr:enge et ele:ktrisk anlegg (die
selmotor e. .likn.). Da skulle'man også Ikun'ne skaf
fe seg den dans:ke ingeniør Lorenzen-Nielsen's h0
reap'parater for elever med hørerester.

Til ,disse bygninger og nyans.kaffelser trengs i
alt over 22 lnillioner gasserfrancs (ca. 880 000
nors.k,e kro·ner). Pastor Borgenvik har sendt en an
sø'kning om ·dette beløp til UNESCO, og det er å
håpe at denne organisasjon, ansikt til ansikt med
de resultater som er oppnådd ved instituttet siden
1924 og nødvendigheten av åhjetpe disse~ulykke

lige mennesker, vil ,bevilg.e det nødvendige beløp
til utvidelsen av ·dette tiltalen,de og- menneske
kjærlige arbeid.«

»Lakroan' i Madagascara« (Madagaskars
kors), som er den katolske kir'kes ,hovedor
gan og ,den n,eststørste avis her ute (11 000
abonnenter) skriver meget symlpatisk om
vårt for;eta,kende, selv om det ,er protestan
tisk. Noe liknende har visst aldri hendt før.

»Loharano stas:jon er det sted hvor .den norske
misjon har opprettet et hjem for blin:de og døv
stumn1e. (De fransk-språ,kig-e land, og enda mere
gasserne, br.uke:r b'enevn'elsen »døvstum,«, ikke
»,døv«. Gasserne skiller til og med mellom døve,
døvstumme og stumm.e.)

For tiden bestyrer pastor Borg.envik stasjonen.
Han får hjelp av sin frue og to ung-e norske da
mer; fr.k. Bøen som underviser ,de blinde og frk.
Finstad. SOln undervis:er .de døvstumm,e (sistnevn
te er. nettopp 'koYlmct).- Det trengs vir,k,elig ut
holdenhet og styrke for å k1unne gjør,e det arbeid
disse mennesker uufør·er. »Denne ver;dens m,ennes-



ker« ville ik'ke kunne utføre det de gjør, for de
gjør det ikke for pengenes skyld ,eller fo,r å 0PP'

.lltå b·::rømmels·e. De utfører sitt, arbeid i selvfor,

.n.ektels'e eg nestekjærligthet ·P'.1 sa-mm·e måte som
de katolske nonner.

De blinde lærer hlindes,krift, og de kan, les:::-al
le sainm·en. Det ·cr Ibåde voksne og barn som er
her. Men undervisning.en av de døvstumm,~ "~T vir
kelig noe -en·e'S-uående. Det ,er utrolig hva mennes
kelig tålmodighet ,kan utrett-e. D,~ blindes vakre
firstelnm_ige sang og fr(k. Finstadsde.m()nstrasjoll
av ·døveundervisningen var et klart og overbevis
ende vitnesbyrd lom storheten i det menneskekjær
lige arbeid som disse norske 'm.isjonærer utfører.

Siden det ble så alminnelig og interessant å pra
te politikk (dvs. etter krigen) har vi gassere vært
av den m·ening at andre har ·det så fo·rferdelig
godt. Og så har vi vis'St glemt at al}e disse for
skjellige misjoners misjonærer er 'kom:met hit for
virk'elig å gjøre gOldt mot oss, ikke bar'e ved prat

. . .
men 1 gJernIng.

Loharano stasjon har nok f'ått en del hjelp fra
det ,offentlige, men de trenger mer,e. Flavien Ra
naivo, som er m:edlem av U,NESCO, har !lovet å
gjøre hva han kan for at Loharanokan få det de
ber_ om, for dette erde~ eneste skole som tar seg
av de blinde og døvstumme på Madagaskar. Inn
ti.l nå er det bare Det 'Norske Misjonsselskap som
har tatt seg av dem. - ·De blinde og døvstumme
blir vir.kelig stelt godt med på Loha-rano, og huse
ne er store og rommene rene og gode. Vi takker
hjertelig fanlilien Borg.envik og frøknene Bøen og
Finsta·d for deres store ogop'pofrende arbeid ,blant
gasserne.«

»Vår ,helse og vlåre etterkomltne:r·e« skriver:
»La oss så stikke bortom Loharano, hvor det

for tiden ,er 15 blinde og 14 døvstum:me~ Om man
er aldri stå hårdhjertet, ja, om man har et hjerte
2~V stein, så kan n1an ikke unngå å bli forbaus,et,
grepet - en kan" til og med .lett komme til å suk
ke og felle tårer.

Se på disse mennes.ker! Menn og kvinner, barn
og voksne, med ødelagte øyne og forv:ridde an
siktstrekk. I-Ier får m,an virkelig syn for at men
neskets skjønnh·et avheng.er av øynene. - Rundt
olnkring disse 15 bli-nde ligger der·es håndarbei
der: striikketrøyer, barneklær, filleryer, gvlvmat
ter, stolseter osv. Det er meget forunder.lig. D·er
ligger også bøkene deres, med opphøyet s'kr:i!ft,
sOlnde leser i. Og de leser helt flytend~ som en se
ende. D·e sang også, firstenllnig, klangfullt og vak
kert, både da vi kom og da vi reiste, og det var
,ikk,e en av 05S som ikke måtte tørre øynene, med
regnet de høye franske funksjonærer.

En glad gasser,gutt.

I et annet klasserom var de døvstumme. De
snakl{.er og hører på en måte så vi nesten ikke
kunne tro våre egne ører og øy:ne. Det var virke
lig døvstumine som k'unne snakk,e og som vi kun
ne snakke n1ed.

Det bringer ·en virkelig til dyp ettertanke å
treffe diss-eeuro'peere som viser en stå stor selv
fornektelse for å undervise ,disse n1enn·es.kene som
ingen andre synes ·det er umaken ver,då bry ·seg
Oln. Disse in,isjonærer har reist over det store ver
denshav og hit til oss for å hjelpe våre egnesonl
er så forfordelt av sikjebnen, m,ens vi selv har -det
så godt og alltid er på jakt etter rikdom og vel
stand og sv,ømmer i fornøyelser.

Vi var også p'å sovesalene, hvor det hersket en
helt forbausende :rensJlighet. Der la vi mer~ke til 20
j·erns-enger. Hvordan er de kommet hit? spør du.
Jo, døve barn i Norg.e, sæ~lig i Trondheim, sam
let inn penger til dette ved å gi sine s:må slanter i
misjonsbøss.en i stedenlfar lå gå på kinO' eller kjøpe
slikkerier, og r,esultatet ble altså at p'engene ble til
diss-e jernsengene. Jeg savner ord for å uttrykke
hva jeg føler overfor en slik innsats.«

Ja, dette får være nok. - Slik slkriv,er alle, de
20 avisene som var representert på L'oharano. D,et
er Ikke en eneste unnta.k;else. Det kan nok synes
som om det er svæ:rt til' 110vord - rene s:krytet 
og jeg s:k·ulJ,ekanskje ikke sitert så meget av det
avis·ene skriver. Men når j-eg li!kev·el har gjort det,
er det for .at dere skal få et inntrykk av hvordan
arbeidet vårt blir betraktet av folk sO'm e.llers ik
k,e interesserer s,eg for annet ,enn politikk. Det
som gjør at alle folk blir slå grepet, er imidlertid
sikkert Idet at de aldri fø,r har sett noe lik,nende.
Og ,både franskmenn og gassere haF svært lett for
å bli rørt. Det viktigste for oss ·er naturligvis at
vi fikk »g'od presse« og at saken nå er b.litt godt
kjent på Madagas,kar. ~ 'Og 'så !håper j-eg da at vi
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kan fortsette med dette arbeidet som Gud spesi
elt har kalt oss misjonærer og dere misjonsvenner
til. Det er jo Han som gjør det. Vier bare redska
per i Hans hender. Måtte Han finne at vi er tro-
fast,e. - E~A. Borgenvik.

Lars A. HavstadsMfnnefond
I august måned kom inn bare ett ,eneste bidrag,

nemlig: 20. aug., Arne Birk.enes, Kr.sand S., kr. 5.
- slik at det samlete beløp som innestår i ban-
k,en nå er på kr. 2.935,34. -

Vi minner onl at -innsamlingren fortsetter og at
bidrag, små såvel som store, kan sendes til Hen
ning Dahl, Pilestredet 61, Oslo.

Vestfold Døveforening
Foreningen avholdt ekstraordinær generalfor

samling på »5kogstua« i Sa·ndar, søn.dag 31. aug.
Det var godt frammøte. Etter at en del forskjel

lige saker var behan,dlet, glikk man over til valg.
På grunn av inntrufne om:stendiglheter, fant for
mannen, Arne Peterson, og styremedlem Carina
Peterson, ikke- å kunn·e forts-erte i disse tilllitsverv.
Som ny·e valgtes enstemmig- Ole Dahl som for
mann og Kjell Eide Johansen som sekretær, beg
ge fra Horten.

Styret får da den·ne sammensetting:
Ole Hv. Dahl, Horten - F·ormann.
Olivia Olsen, Larvik - ViseiEo-f,m,ann.
Marit Herland, Larvik -~ Kasserer.
Kj·el1 Eide Johansen, Horten '- Sekretær.
Signe Hanto, Tønsberg - Styrern·edlem.
A. Skilbr.ed,- Tønsb·erg - Varamann.
K. Alfredsen, Horten - Varam'ann.
Formannens adr·esse er: Rustadgaten 9, Horten.
Sekr. adr. er: Hancihegt. Tv:eiten pr. Horten.

Sekretæren.

.Vi søker en

CJ:2edak.;jon.;';ekretær
I forbindelse med Tegn og Tale's omlegging til 14-dag
lig tidsskrift fra ,. januar 1953, skal vi fra samme dato
ansette en redaksjonssekretær. Stillingen blir en bistil
ling og lønnes med kr. 2000.- pr. år. Vi ønsker helst en
døv dame eller mann fra Østlandet, fortrinsvis Oslo,
til stillingen. Vedkommende må ha god kontakt med
døvearbeidet på silt sted, må regne med å skrive en del
stoff til bladet selv, og helst ha kjennskap til engelsk.

Egenhendig skrevet søknad sendes til Norske Døves
Landsforbunds formann, Nils Gjerstad, Søndre Skogvei
22 c, Bergen, innen 10. oktober 1952.
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EKTESKAP
er inngått mellom frk. Ellen Møller, Danma,rk; og
herr Knut Srriedsgaa-,d, Bromma.

er inngått m-ello·m frk. Bjørg Wroldsen og hr.
SvenBraathen, begge Oslo.

er inpgått m·eHom frk. MarJtihaK'o'lstad, Trond
heim, og hr. Hans Jensen, Oslo.

35 års jubileum
Frelsesarmeens arbeid blant døve i Norge kan

'i 'år fle-ire 35-års jubileum, og begivenheten er da
-også blitt feiret som seg hør og bør. Blant annet
er .det blitt holdt en rekke festlige samvær blant
arbeiderne og saimnlen mled døve. I Trondheil11
bl-edet holdt fest i døvekirken, hvor ca. 70 døve
deltok, og i Oslo var døve til stede ved flere an
ledninger.

Frelsesarm,eens døve-arbeidere har som formål
å hjelpe slpe-sielt ensomme døve, -som de hjelper i
all stillhet. Mange av disse arb-eidern,e er riktig
flinke til å gjør,e seg fotst:åelig på tegn'Språket.
Lederen av Frelsesarmeens arbeid blant døve er
for tiden major fru Solveig Justad; som forøvrig
de.ltok i døvekongressen i Oslo.

Gotfred Sørdal, Haugesund, som o·mkom ved
mineringsulykken i Haugesun'd 12. august, var
sønn av komnlunear:beider Anton Sørdal. Han har
hatt forskjel1ig- slags arbeid, og i de to sis"te årene
har han vært sysselsatt ved Haugesunds ingen1iør
vesen. Han var nå kommet med 'i uunn·elarbeidet
- og her som over a,lt ellers hvor han .har ,arlbei
det, var han avholdt, både fordi han varen plikt
oppfyllende og dyktig mann på sin plass og fordi
han var et godt og sympatisk menneske~

Gotfred Sørclal var i tidliger;e år fotbal1spil1er.
I-Ian spiilte p'å Haugars A--Iag både før krigen og i
de første ettetkrigsår. Sørdal var døv, og da Nor
ges døve spilte en fotbal1andskamp for noen år

. siden, ble han uttatt som målm'annpå lag~et. Han
var en kjekk idrettstyp,e, og det vill bli et stort
savn ett~r ham både blant hans mange venner og
andre SO'nl har lært ham å kjenne~



Gotfrecl Sørdal overleves av hustru og et barn.
De sitter nå igjen i tung sorg, m'en de har bare ly
s,e og gode minner etter ham som nå er gått bort
på en så tragisk måte. (Haugesunds Dagblad).

Margrethe Rosnes in memoriam.

En engel kom og kysset deg
og ha,dd'e med et bu.d,
at reisen s'om du skulle på,
den bar ,hjera til Gud.
Du la d:itt trette hode ned,
og sovnet stille inn
mens Herrens engel smilte blidt
og tok din hånd i S'in.

Så la du ut på reisen din 
den siste her på jord.
Og havnen, det var himmelen
h';J1or alle engler bor.
Et lys ble tent der oppe da,
det skinte stort og klart.
Du tenkte sikkert, trett og glad:
I havn er jeg vel snart.

For oss som sto deg meget nær,
det tungt er å forstå
at aldri mer vår Magga
iblant oss nå skal gå.
D'u ruslet stille med ditt stell
for mann og datter og deg selv.
Vi andre tenkte ikke på
det lakket imot kveld.

Ha ta,kk for all din vennlighet
og alle gode ord.
Ditt smil, din gang, ja alt ved' deg
nå i vårt hjerte -bor.

Vi lyser fred aVler d'itt minne! T.H.

Østfold Døveforening
holder stO'f,t høststev'ne på Larkollen v,ed' Moss
lørdag 27. og søndag 28. september.

På Moss stasjon blir deltakerne lTIØtt ved toge
nes ankolTIst. Bil går fra stasjonen direkte til Støt
vig Hotell, hvor Idet blir varm aftens og f.estlig
san1vær (ITIecl danse"musikk).

Overnatting på hotellet.
Neste morgen server'es en gOld fro:kost. Det vil

bli arrangert leker, konkurranser, og annen under
holdning (bading for de som har lyst). Senere ser
veres en god middag.

St;evnekontingenten har vi kunnet sett,e så lavt
som til kr. 25.00. Vihåp'er derfor å få se mange

døve fra hele Østlandet på stevnet. Send innmel-.
ding til herr Odd Lohrmann, Dammyrfjellet '1,
Fr.stad" før 14. september.

Vi skal prøve å få moderasjon med N. S. B.
'Tel møtt!

ØSTFOL,D DØVEFORENING

hadde styre- og medlemsmøte i Matstova, Sarps
borg, søndag 24. august 1952. '

Utsendingen til repr,es,entantmøte 'i Oslo 2. aug.
- ~herr Yng.var \V. Andresen fortalte interessant
om dis.kusjonene og vedtakene på dette møtet.
D,eretter fortalte han om den VII. Nordiske Dø
~{elkongress i Oslo, om høyti,deligh,eter, om for
handling-er med diskusjoner og vedtak, om utfluk
ter og fester, om motta,kelsen p'åOs:1o Rådhus, om
hendelser, b,åde alvorlige og muntre. Diet tok lang
tid, og det tok nok på øynene 'å følge me,d så len
ge, så det var fOr'klarlig at ,en og annen fikk trang
til å duplpe med hod~t.

,Formannen - Oidd Lohrmann - takket re
presentanten for det interessante kåseri.

Han ga deretter 'ardet til fru Willia Saxegård
fra 10si0 (ihørende) , som uventet kom innom. Hun
talte litt o,m det 'åndelige, som mennesIkene i al
minnelighet fikk så altfor lite av.
Møtet ble deretter hevet. Sekr.

Henning Irgens til USA .
Son1 kjent tok Henning Irgens i fjor artium v'ed

Larvik Høyere skole, og hans videre ferd »mot
stjernene« er blitt omfattet mled stor interesse i
døves kretser, som naturlig ,er.

Larvik 1vlorgenavis melder 28. august at Irgens
stiår. i ferd n1ed å reise til Amerika,' 'hv'o~ han skal
studere ved et am,erikansk universitet. Han er
nemlig opptatt som elev ved verdens eneste høy
skole for døve, Gallaudet Co'llege i Washington,
og det er m,ening-en at han skal studere bibliotek
vesen, et studium som strekker seg over 4 år.

Så' vidt vi v,et, skTiv·er avis;en, er Irgens den før
ste døve her i landet SOITI er blitIt gitt mulighet,en
til å få fullst1endig utdannels:e ved et amerikansk
univ,ersitet, ,og han har fått et stipendium på 5000
kr. for det første året.

Etter hva Irgens uttaler til «Tegn og Tale», har
han ikke fått stipendium. Det er bare alnlinnelig
«ullclerstøttelse», sier han. Irgens er nå reist.

FORS/D'EN
VIser denne. gang Norges Teknisk'e Bøysikole
(N'TH) - i Trond(heim~



SKUFFENDE!
En gang var det nestien håpløst for døve men

nesker å tjene til livets opphold. De fleste hadde
ikke anledning til 'å få .læ,r(~ n:oe som helst. D,o!

var ikke tale om n'Qen liklestilling m lellon1 høre'ndc
og døv,e. - Diet er ik,ke l'enge siden det var slik
her i landet, og det ~r fr'e'Ill,deles slik i mang,e land.

Nå er det vanlig at døve b.1i,r betraktet h,~lt

annerledes.- Vi har omtfire:11it akkurat de .samn1e
rettighetler som m1ennelsker m,ed al1re sanser i be
hold. Det er skoleplik't for alle døve, vi er siikrct
arbeide på like fot med hørende og får sa;mm<~

lønn som derm o. s. v. Ko~rt sagt: I dag har Nor
ges døve clet godt, stort sett.

E'n av dem som gj,or,de mest for at vi døve skul
le få ;det så bra som' vi har ,det n,å, var Lars A.

Havstad" som selv var døv. Han var et virkelig
stortm,enneske, og alle vi dørv,e ler ham stor takk
skyldig for hva han utrettet. - Vi ,kan de:sv"erre
ikke få takk,et ham. Han dørde for mange år s.i
den. M'en vi har alle anledning til å væ.re med å
vir.keliggjøre Havstads minne fonid'. Vi har alle
råd til å gi .et bidrag. Innsarmlingien til fondet har
foregått i lang tid, m,en res,ultaltet hittil m,å 'Slies å
være skuffenide. Det er m,eget skuff.ende at mange
som i dag har d!et gO'dt, har råd til mange slags
fornøy,els:er og dyre vaner ikke halr så m'ege:t hj,cr
telag at de ka:n unnvære noen kroner til 'å hedre
lninnet til ham som gjor,de .så meget for oss.

·Kjær,e leser! Tre-nk et(ter o·m du ikk,e halr råd til
å gi et bidrag bil Havstads min,nefond. Og har
du tidligere gitl! et bidrag-; t!en.k da ett'erom det
ikkle skulle, være mulig I å gi litt til. - Dersom du
mistet f. eks. 10 kroner, ville du sikkert kla,re deg
bra alllikevel, selv om, tap,et ville være ergerlig-.
Du vil sikkert klare deg lik,e bra ,derso,m du gir
et b,e1øp til Havstads minnefond. Ikke sant? Og
du vil vel også gjerne vis,e at du halr hjertelag.

Bidrag kan som tidligere sendes til Henning
!)ahl, Pilestredet 61, Oslo. Red.

6.,tJst-JAgder Kr. Døve
f.)renings 30 6rs Jub.

Aust-Agder Kr. Døvefof1ening .f.eiret sitt 30 års
jubileum med et stevne 5. og 6. juli. - Døve fra
hele fylket og gj,ester fra ,Kristiansand, Skien og
Oslo døveforeninger var kommet sammen til fes
ten. St,evnet bile å'pn,et lørdag kveld i Håndverker
ens lokale av formannen i den ju:bi'ler,ende foren
ing, skredderm,ester Finn GrutLøv'ig, som ønsket
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deltakerne velkommen og ga et historisk tilba'ke·
blikk ov,er forleningens virksomh,et.

Sønd'ag var det høymesse med altergang i Tre
foldighetskirken ved døv1eprest Ragnvald Ham
iDer. - En gudstjeneste for døve er vakker og

uttrykksfull - dot var bar:e synd at så få høren
de hadde tatt veien tlill kirken - m·en for denl
som va-r der ble det en 'høytidsstund de ikke vil
glemlue. Etter gudstjenesten var det festmiddag i
Misjon~,hot,~llet, m,en dagens største ,op.plev,els,e var
båtturen rundt Hisøy med :kaflfeko,king på en
heIme. Denne tur,en i det deilige som'merværet
glemmer nok aldri de døvre som om kvelden var
sam!let ved et deil,ig aftensbord på H'.lndverkeren,
hver festen ble avsluttet.

D,et ble holdt mange Italer med gode ønsker for
i\ust-Agder Kr. Døveforening. Pastor Hamm\l~r

hadde' hilsen med fra foreningen i Oslo, Ekeso·m
både den forheinværende og den nåværende for
mann i Kristiansandsforeninge,n talte., For de hør
ende deltakere talte. fru Wroldsen.

B. L. (Avisutklipp)

Aust-Agder Kr. Døveforening har tatt til med
sine møtrer etter ferien. Alle de døvles tanker og
interesse har jo i so'mmer ellers konsentrert seg
om VII. Nordisk,e Døvekong-ress. All annen vir'k
somhet har synes liten og betydningsløs i forhold
til k'G'ngressen - m,en »en hver må gjøre siltt bes
te på den plass han er satt«, h'eter det jo. Og der
lued sender vi ov,enstående avisutk,lipp for å vise
at det har foregå,!lt noe i v'år forenling også.

Tilstede på 30 års jubileum'et var 3 medlem'mer
som half stått i foreningen siden den ble stiftet;
Severin Ellingsen som var m,ed å stifte foreningen
sammen med Ole T. Tveiten 26. no'vem'ber 1922),
I(arl E. Stiansen og 1~hyra Hannemyhr. D·e to
sistnevnte har li mange år vært med i foreningens
styre. Finn Grut Løvig, form.

Farl ig trette!
Fra Chicago meldes aten halvdøv 27-årig kir·

ketjener en kveld kom inn på et detektivbyrå, og
f.ortalte der at han hadde k-valt sin døve hustru.
D'e hadde trettet p'å f.ingerspråket da de ble ueni
ge om de skulle ta drosjebil elller kjøre med bus
sen hjem fra teatret. Konen vIilie at de skuMe ta
drosjebil, mens mannen mente at det ble for dyrt.
- ,D;e,tektivbyrået va'rsletpolitiet, og kon,emor
der,en sitter nå bak lås og, slå og angrer at han i'k
ke gikk med på å ta drosje. Det ville sikkert blitt
atski(llig billigere.



Telefon for døve!

Fra London meldes at den store radioutstilling
som åpner i Earls Court 27. august vil by på en
oppsiktsvekkende nyhet: fjernsynstelef'onen. Man
kan se den1 tnan snakker 'med i telefonen på en
fjernsynsskjerm. Så snart man har slått nummer
et på telefonens nun1m/ers:kive og mottaker,en har
tatt telefonen, s,er man vedkommende under h,ele
samtalen..

N'yh'eten er a'Ilerede demonstrert i dag, og det
ble ført en televisjonssamtale mellom to personer
som satt i hver sitt rom langt fra hverandre, men
det vil antakelig vare lenge før oppfinnelsen får
noen praktisk v,erdi eller kommer li ailminnelig
bruk, hvis det da skj,er noen gang.

(Aftenposten og Bergens Tid.).

Denne oppfinnelse vil altså kunn,e karakterise
r,es som de døves telefon, og det er hyggelig å ten
ke på at også vi døve skall kunne telefonere i
framtiden og snakike med hverandre pr. fjernsyn
like lett som vi i dag kan snak'ke med hverandre
når vi er sanlmen. Men det er altså sIlett ikk,e, sik
kert at oppJinnrelsen blir utbredt i den grad vi dø
ve ønsker .det. Ka,nskje ,hele oplpfinnelsen kom'm'er
til å bli betraktet som verdiløs. T.el'efonselskapene
er sikk·ert ikke så interessert i :å legge ned ,et v,el
dig arbeid for at noen døve skal} få f.ornøyels·en
av å kunne stå og prate med hv,erandre på tegn
språk,et li telefonen. Men telefon for døv/e er alt
så ingen umulig;het. Den er a1llerede oppfunnet!

Red.

Naen ord fra leirsjefen på 11rum
Så er leiren p'å Elverum .Folkehøgskole bare et

minne - et godt og hyggeligminn'e. Jeg tJror jeg
tør si å ha san1tlige leirdeltakere med ln·eg. når jeg
sier at .leiren ble vellykket og en opplevelse for
oss alle.

Hva var så grunnen til at leiren ble så vellyk
ket? Var det fordi vi hadde vært så h·eldige lned
valget av leilrsted? - Nei det var først og fremst
fordi det var en sjelden kjekk og grei ungdom
som deltok piå leiren, dernest .på grunn av mine
gode medarbeidere, Gunvor Ruud og Nils Bjørø.
Samarbeidet n1ellom oss va-r det aller beste, og
det hele gikk som en lek. Da Gunvor Ruud ble
oppnevnt sonl re'P~resentant for Norges Døves
Idrettsforbund, var jeg klar over at dette var et
heldig valg. Unde leiren viste ,det seg da også at
hun var en dyktig leder og en god og arbeidsoln
medarbeider. Jeg. vil derfor gjerne takke' henne
for dette. Jeg vil også benytte anledningen til å
rette en takk til f.oredragsholderne, leirens tillits
ill·enn og instru'k.tørene for deres bidrag till å gjøre
leiren så vellykket. Og sist, men ikke minst, en
takk til Norske Døves Landsforbunid som "tok
initiativet og som ved sin økonomiske støtte gjor
de det lnulig for de unge døve å bli med ptå leiren!

N.år det hele -er 'ko'mmet Ett på iavstand, melder
uvilkårlig disse spørsmå!l seg: Svarte leiren til sitt
form,ål? Fikk de unge døve noe uvbytte av sitt
opphold på leiren? - Jeg tror jeg tør svare et
ubetinget ja på begge spørsmål. Særlig var det
mOflsomt under disku.sjons:møten~e å legge merke til
at fler,e og fJer:e av de unge tok del i ,diskusj·onene.
Dette vil sikkiert komme dem til nytte på mange
måtler. De fikk ·en del verdifull rutine. L/eir,en ga
forøv'rig de unge døvre anledning til tå prøve seg
på f,lere QJllr.åde:r. På forskj,el1ig måte fikk deltak
erne anledning ti'l å styrke sin ansvatr:sfølelse, be
herskelse og ordenssa.ns, samtidig som det bJte for
langt disiplin, men hovedv1ekten ble likevel lagt
på å styrke kameratska.p·et m{~llom de unge.

. Selv er jeg strålende fornøY'd m,ed leiren og del
takerne. Det kan nok hende at det var ett og. an
net på progralnmet som kunne vært annerledes
og bedre, hva vi jo også sn1akk,et om på disku
sjonsmøtene. Og dette vil sikk'ert bli 'rettet på ved
neste .leir. Jeg høstet selv en god dell erfaring som
jeg tror vil ,bli til .stor nytte .i framtiden for meg.

Elin av de ting SOln gledet oss' ledere m.est, var
leir-deltakerne) gode o!p!ptreden, btåde i og 'uten
for leiren. ,Dette ble lagt merke till, og det ga også
utslag i skolestyrer Brattseths tale ve:d av'slut
ningsfesten, da han bl. a. uttarlte at det hadde
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':Døve" ~ul 1952

Vi bringer 2. 'parti fra Døvemest1erskapet i
sjakk 1952 i Bergen~ med kommentlarer av Wil
bert Martins;en:

FRANSK PARTI

Hvit: E. Ohna Svart: W. Martinsen
1. e 4 e 6
2. f4 ---
Ytterst sjelden. Vanlig er cl 4.
2. d 5
3.e x d 5 - - -
3.e 5-c 5, 4. b 4-c x b- 4, 5. a 3
b x a 3, 6. S x a 3 er en g~a'mbit

lik den i siciliansk forsvar.
3. e x d 5
4. d 4 S f 6
5. L d 3 S c 6
6. S f 3 L g 4

7. c 3 ~ i;,l!D e 7 t
Hansen spilte Se4 mot Ander-,

sen, Aalborg, 1924. D e 7 er litt
ska'rper'e, med hensikt på hurtig
0-0-0.

8. K f 2 S e 4 t
9. L x ,e 4 d x e 4

10. Te 1 , f 5
11. D c 2 0-0-0.
Svarts angrep begynre'r-
12. Kgl L x t 3
13. g x f 3 T d 6
1~. f x ,e 4 I) h 4
15. Te 2 T g 6 t
16. K h 1 D h 3
17. T f 2 f x 'e 4
18. S d 2 ? e 3
19. D d 3 1-1 g 1 t
20. Op'pgitt

vært hyggelig å ha de unge døve på høgs'kolen' Jg

,at de var velkomnlen dit igjen. - I disse ord lig
ger det en anerkj,enne'lse <lvden døve ungdom
som vii ikke kan annet enn glede oss over.

Til slutt vil jeg sende en hilsen til alle dere son}

deltok på ungdomsleiren på E'lverulTI Folkehøg
skole og takke for saTDværet. Det er mitt ønske at
vi ved senere anle.dninger kJan komme sammen
igjen på ungdomsleirer f.or tå utdype vennskapet
og bygge videre på de erfari'nger vi høstet p,å lei
ren på Elverum.

}'inn Johansen.

DET VAR THOMSENI

På side 165, i forrige nr. av bladet hadde ,det
sneket seg inn en slrem feil ,i teksten til bildet fra
Oslo by's mottakeilse i Råd\huset. Den danske vi
sepresident ved kongr,essen h'eter Aage Thomsen,
og det var ogs'å han som var med på bildet, ikke
Orla A. Odde, som vi iet sva!kt øyreblikk fant på
å sette.

FRA FINNLAND

De døve i T an1n1crfors har nå også oppnådd
rabattkort på trafikklinjene i Tammerfors. Gjen
nom fOl}bundets energiske arbeid er søknaden' om
invaliderabatt for de døve innvilget. Tidligere er
de døve i Helsingfors innvilget rabatt på samt
lige stadslinjer, nlens tr.afikkmynd\ighetene i Åbo
for:kastet ansøkningen. Man håper imidlertid at
en fo'rnyet ansøkn'ing skal gi positivt resultat.

BEKJENTSKAP ØNSKES.

. Døv h'erre, n1iddels høy, fra Finnmark, ønsker
bekjents.kap lYled lTIiddels høy ,døv jente som føller
seg ,enso'm, 24-29 år gammel. Jeg er 30 år. Vi
lnøt,es S0l1ln1eren 1953. ,Gjerne foto med første
brev.

Svar s.endes til ,Bi:ll. mrk. «Finnmark», Tegn og
Tales reda'ksjon, Møllendalsvn. 17, Bergen.

• ••••••••• Sjakk-spalten

kanskje penger for' å reise til landsnl.øtet i Bodø
neste sommer. - Det 'er bra, men glem allikevel
ikke å betale kontingenten for «Tegn og Tale».-
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Bestillingene er begynt å komme inn fra våre ll1ange
flinke døve selgere. Har DU husket å rive ut teg..
ningslisten i forrige nr. av «Tegn og Tale», så du kan
samle bestillinger på den? Hvis du ikke har tid selv,
vil sikkert noen andre i familien samle bestillinger.

Juleheftet er en viktig inntektskilde for døvefore..
ningene og forbundet og god reklame for døvesaker.
Vi ber deg derfor gå inn for å selge flest mulig hef..
ter. Send beskjed snarest mulig til Døves Trykkeri
A.s om hvor mange hefter du kan selge.



.. 1,70 ill

.. 1,65 n1

IDRETTSVERDEN
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3. Einar Koppen, Norge 59,4 sek.
Sverige .5 p., Danrnark 3, Norge 2.
Høydesp-rang ble et oppgjør mellom bare 2

lnann, da den ,ene deltak,erikke 'kla'rte første høy
de. Grytnes vant 50'ffi ventet, men det ble ikke ny
lnesterskapsrekord. Han kan imidlertid ,når sonl
hel1st få det klaffet som nokså lett vil få ham ov
er 1,80 m.
1. Endre Grytnes, I~orge ..
2. Børje Axb·erg, Sver.ige ..

De Nordiske mesterskap for døve 1952
Norge beste nasjon i friidrett. - R. Oman 60.52 m i spyd. Arnulf Pedersen og Engstrøm 11.5 på 100 m

53,5 Isek.

56?7 s·e.k,

Det Nordiske døvemesterskap i friidrett tok til
på Jordal idrettsplass onsdag 30. juli kt 15 ,i øs
ende regnvær. Inne på banen løp .deltakerne og
111yket seg opp i gjennomv'åte treningsoverall,er,
og stemn'ingen såvel der som blant det fåtallige
publikum var svært matt. Det skulle også veldig
idretts.interesse til for å få p'ubEkum på tribunene
l slikt vær.

Finnland var dessverre ikke representert ved
dette mesterskap', og dette bevirket tydeligvis at
interessen for st!ev,net var dabbet av ,en god del.
Finnlan,d har jo vært det ster!keste land i N'orden
på døveidrettens område den siste tiden.

Stevnet tok til hted kulestøt. I denne øvelse var
svenske:n,e kilare favoritter i finnenes fravær, og
de vant også dobbeltseier. En Iuerk-et seg her at
Knut Sm,edsgaard ikke stilte opp for Norge. Ei-

. nar Koppen berget bronsemedaljen for Norge, 
ll1ten nådde likevel ikk,e hva han er god for.
1. Rob'ert 0man, Sv:erige.. .. .. .. 11.59 ill

2. K.-G. Åstrøm, Sverige... .. .. .. 11.45 il1

3. Einar Koppen, Norge . . 10.85 m
4. Gunnar Løvsk,eid, Norge .. .. .. 10.30 m
5. Harry Tra;p, Danmark .. .. .. 10.20 m

Sverige 8 p., Norge 3 p. \
P'rogrammet ble på grunn av fOJ.1holdene endret

en del, sEk at 100 m ble lagt til neste dag. Nes_te
øvelse var 400 m, og ,interessen sa'mlet seg her on1
oppgjøret mellonl Gustav Engstrølu, Sv., og vår
egen Arnulf Peder$en. D'essverre skjedde det fa
tale at Arnulf Peders,en ble dis'ket for to tyvstar
ter. Dette vakte stor fora'rgelse blant de nor1s,ke
tilskuere, og sjst,e »tyvstart-«. var i hvertfall så
hårfin at det ba're var starteren som kunne merke
d,en. - Eng<;t'l"øm vant h'elt suverent p'å bra tid på
den tung'e banen.
1. Gustav Engstrøm, Sverige ..'

~. GUP'~1~! J3k,o~~ep, Danmark

Norge 5 p., Sverige 3 p.

5000-m1eterløpet ble en riktig go,dbit for pub
likum. Det startet 5 mann, deriblant den kjente
Ollof Johansson, Sverige, so'm også va~ løp,ets fa
voritt. Det hadde forresten gått store ord om Finn
Gjøens form, og noen våget å tippe ham som vin
ner. Svensk'en ble imidlertid for ster!k. Dansken
Nielsenm'åtte ganske snart gi opp forsøket på å
følge lederiFeltet. Johansson dro ganske ha'rdt, 
m,en de to nordm·en,n hang godt på ham. Disse tre
fulgtes SOIU skygger gj,ennom hele løp'et. Bjersing
ffi'åtte slippe da det gjensto 6 runder. Da det gjen
sto 4 runder, overrask,et Sm,edsgaard ved å ta le,
deIsen. Man trodde nå at Sm-edsgaard vi!lle prøve
å k.nekke svensken før innspurten begynte, for
det Iot til at Smedsgaard var den som absolutt
hadde de største krefter igjen. Men Sm,edsgaard
økte dessverre ikke farten synlig, og ved inngan
gen til si,ste sving gikk Johansson forbi 'og fikk
dermed den gunstigste posisjon for innspurten. 
C;jøen kunne ik·ke delta i denine innspurten, mens
Smedsgaardkjempet side om side med svensken
på op:pløp8siden. Svensken vant, men han hadde
også tatt seg. helt ut.

l.Olaf Johansson, Sverige 16.27.7 min.
2. ,Kåre Smedsgaard, Norge 16.28.0 mIn.
3. Finn Gjøen, Norge .. .. 16.30.6 lUIn.
4. LennartBjersing, Sverige 18.06.2 mIn.

Serige 6 p., Norge 5 p.

Dagens siste øv,else var stavsprang. Her startet
bare nordmenn, og Grytnes var selvsagt tårnhøy
favoritt. Imidlertid vant Arnulf Pedersen på 2,75'
111, da Grytnes sto over til 3,20 m og ikke klarte
denne høyde. Grytnes bIe dermed ikk,e engang
plasert i sin sikr'este øv·else.
1. Arnulf P~ders.en, Norge.. .. .. .. 2,75 m.

Norge 5 p.
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35.86 111

34.76 111

33.68 n1

31,99 In

31.9.3 il1

11,5 sek.
11,5 sek.
12,0 sek.
12,3 sek.
12,3 sek.

60.52 m
43,47 nl
41,82 nl

3.41.1 min.
3.42.8 min.
3.48.1 min.

I lengdesprang ble det også ert m,eget hardt opp-
gjør, vel å merke spesielt m,eIlom de to beste.
Samsøe nådde 6,26 iet av sine første hopp, og
Grytnes strevde' f.or å sllå dette resultatet. Han
klarte det ikke denne gang, men det skilte bare
2 cm n1ellom deJn. E. K·cpp,en klart,~ en h"ederlig
3.-plass, og han kan bli farlig for noen hver snart
(han deltar i denne øvelse for første gang i år).
1. Freddy Samsøe, Danmark .. 6.26 In

2. Endre Grytnes, Norge. . 6.24 In

3. E.inar Koppen, Norge .. .. 5.90 ill

4. K.-G. Åstrøm, Sverige.. .. 5.72 ill

Dann1ark 5, Norge 5, Sverige 1 p.
Spydkastet ble litt aven opplevelse, og det kan

vi takke sv,ensk·en 0man for. Han holder son1
kjent verdensrekorden for døve, og han viste ty
delig at dette ikke er noen tilfeldighet. Over 60
nl kOln han, og dette var vel det resultat som lys
t,e best opp under hele luesterskap'et.
1. Robert 0man, Sverige .. .. ..
2. Olav Vik, Norge ..
3. Per Sikko, Norge .. .. .. ..

Sverige 5, Norge 5 p.
Stev:net ble avsluttet med 1500 m stafett, g

her opplevde man litt aven slensasjon, idet Dan
mark vant. Norge burde imidlertid vunnet under
vanlige onlstendigheter. Nå ble det 2.-plas,s på
grunn av dårlig takt/ikke
1. Danlnark
2. Norge .
3. Sv·erige.. .. .. .. ..

Danmark 5, Norge 3, Sverige 2 p.
Poengutreg1ningen braklt·e som resultat at Norge

vant sammenlagt for første gang i historien:
Norge 49 p., Sverige 43 p., Danmar'k 17 poeng.
E.n sitter imidlertid igjen med inntrykket av at

døv.eidretten i. Norden for tiden er nede i ·en bøl
gedal - men det er en annen Ihistorie. Red.

BESTE PRESTASJONER:
I(ast: Robert 0man, Sverige, spyd 60,52 m: 745 p
Løp: Arnulf I)e'dersen, Norge, 100 m 11,5 sek.:

736 p.
Hopp: Endre Grytnes, Norge, høyde 1,70 m: 656

Vandrepokalen i 50GO-meterløpet tilfalt Olof
Johansson, Sv·erig.e, til odel og eie.

Svømmestevnet på Ingierstrand

100 m fri (Herrer):
1. Finn Larsen, Danmark 1.04.2
Ny nord'isk rnesterskapsrek. og beste herre-result.

2. Stig Hasse.lrot, Sv·erige .. .. .. .. .. 1.09.5

2. dag ble åp'il·et med defilering i strålende vær.
Resultatene ble også stort sett en god del bedr,e,
Ek:esom puhlikumlstilslutningen var ganske bra.

Hj. C. Lindgaard holdt på arrangørenes vegne
velkomsttalen. Han ønsket danskene og svenske··
ne velkoimm'en til det nordiske døvel11esterskap)
samtidig som han beklaget at Finnland d,~nne

gang ikke var representert. Han uttalte håpet 0111

at finnene vil komnle desto sterkere igjen sen"erc.
D:eretter holdt formannen i det nor,diskc døve

idrettsforbund, dansken J. P. Nielsen, ålpningsta
len, hvor,etter dagens konkurrantSer begynte nled
100 m løp. Norges Arnulf Pedersen var i denne
øvelse svak favoritt, og en regnet vel med en vin
nertid på ca. 11,8. Men dagens vær hadde nok
gljort underverker ffi,ed s'åv·el banen sonl løperne.
Resultatet ble at A. Pedersen vant (på sal11111e tid
som Gustav Eng.strønl, Sv.) på ny m'esterskapsre
kord, 11,5 s.ek.
1. Arinulf Pedersen, Norge ....
2. Gustav Engstrøl11, Sverige ..
3. Freddy Samsøe, Danmark ..
4. ,Gunnar Jakobsen, Danmark
5. Einar Koppen, Norge .. ..

Norge 5, Sverige 3, Danmark 3 p.

Derpå fikk man igjen en riktig publikumsøvel
se, nemlig oppgjøret mellom Gjøen, Johansson og
Snledsgaard på 1500 m. Noen desidert favoritt
hadd.e man ikke, og det ble da også et ualminne
lig jevnt og hardt op·pgjør. Diss,e tre løpere fulg
tes omtrent 'nøyaktig sonl under SOOO-meteren da
gen i forveien, men ledelsen sk.ift,,~t stadig under
hele løpet. D,et ble og,så nå innspurten som ble av
gjørende, og denne gang var Gjøen den sterk,este.
Hain slo om takten og dro fra de to andre på opp
løpsside~ i fin stil, mens Johansson og Smedsgaa-rd
kjempet side om side till m..~lstre:ken. D,e fikk sam
111·e tid, men svens:k·en ble dømt som toer.
1. Finn Gjøen, Norge .. .. .. 4.25.8 lTIln.

2. Olaf Johansson, Sverige .. .. .. 4.26.7 mul.
3. Kåre Smedsgaard, Norge .. 4.26.7 mIn.
4. Jørgen Madsen, Danl11ark .. .. 4.33.1 m,l1t.

]Yorge 7, Sverige 3, D'anrnark 1 p.

I diskos' ble det også et uvanlig jevnt oppgjør.
I Knut Srnedsgaa'rds fravær kunne nordmennene

'ikke true den sv·enske seiren, men Grytn·es klarte
ov·errask,encie 2.-plassen.
1. K.-G. )\.strøm, Sverige
2. Endre Gryr-nes, Norge
3. Robert 0man, Sverige
4. Per Sikko, Norge .. .. ..
5. Harry 1\-alp, Danmark

Serige 7, Norge 4 p.
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2.31.8

3.45.4

2.16.3

n1

5,31
5,28
4,75
4,70
4,57
4,50

Alle som ønsker å delta på festen sender
innmeldelse til Døves Sports:kluibib, Sven
Brunsgt. 7 Il, innen 10 oktober. Av utenbys
boende er det bare et begrenset an-talll som
kan delta. Etteranm,e!ldelser mottas ikke.

Mørkt antrekk~ Entre kr. 30,- pr. person.
Anmeldelsene er bindende.

DØVES SPORTSKLUBB - Oslo

100 NI LØP: sek.
1. ~f\rne Olsen .. .. .. .. .. .. .. 12,6
2. Gudmund I-Iukset .. .. .. .. 13,2
3. Ola Svare .. .. .. .. 13,5
4. Per Hauklien .. .. .. 13,5
5. Ragnvald Hangenholen 13,7
6. Harry Stene, Bergen .. .. .. 13,7

HØYDESPRANG: m
1. Per Hauklien .. 1,46
2. Ola Svare .. .. 1,46

3. Ragnvald Hangenholen 1,46
4..l\·rne Olsen. . 1,40

5. M'agne Lid 1,40

Resultater fra Ungdomsleiren
Herrer: LENG·DESPRA,NG:

1. Gudmund Hukset, Bergen
2. E'rling Eriksen, Bergen.. .. .. ..
3. R1agnvald Hctngenholen, Oslo
4. .Lt\.rne Olsen, Bergen .. ... .. ..
5. Per Hauklien, Trondhei'm.. ..
6. Ola Svare, Bergen .. .. .. .. ..

KULEST01-f: ill

1. Ola Svare .. .. .. .. 10.78
2. Gudmund Hukset. . .. 10.59
3. Ragnvald Hangenlholen 9,50
4. Torkel Eikjeland, Bergen .. .. 9,17
5. Per HaukE,en .. .. 9,04
6. M,agne Lid, Nøytral .. .. .. 8,70

7. Jan Johansen, Oslo 8,45
8. Ole Reinemo, Oslo 8,34

0"lo <;Døve" SporMklubb 60 år 1. 110V.

I anledning jubileet arrangerer klubben

JUBILEUMSFEST

1. november på »Villa Granberg«,
Drammensveien 41.

6.06.0
6.06.1
7.22.0

3.57.8
4.12.3

3.23.4
3.26.3
3.28.9

4.18.7
4.26.6
4.32.4

1.53.9
2.02.8

1.32.6
1.35.9
1.35.9

1.15.5
1.24.4

TENNISRESULTATENE:
Herresingle:

1. Erik Petersen, Danmark
2. Torkil Fredriksen, Danmark
3. H. V. T. Larsen, Danmark.

Blandet d'ouble:
1., Er,na Fr'edri:ksen, D:a:nm:a,rk, Svante A'nders-

son, Sverige.

Vandrepris til beste spiller:
Erik P,eters-en, Danmark.

Tennisforbundets vandrepokal skal V.lnnes av
samlne person 2 ganger til odel og leie.

3. Rune Johansson, Sverige
4. Einar Mehlum, Norg·e ..

100 m fri' (D'amer):
1. ,L,ena Ravn, iDanlnark 1.34.2

(Ny nordisk mesterskapsrek'ord).
2. Doris Hedebroe, Danmark 1.40.5
3. Gunvor Ruud, Norge .. .. .. .. .. 1.53.5

200 m bryst (Herrer):
1. Sven Carlsson, Sv,erige .. ..
2. Bengt Axberg, Sverige .. ..
3. K. M. Moormagi, Danlnarik

200 m bryst (DIamer):
1. B,irte Jensen, Da,nmark .... - ..

(Beste dameresultat).
2. R,eidun Mathisen, N,orge ..

3. Lena Ravn, Danmark .. ..
100 m rygg (Herrer):

1. Helge Kjølleberg, Norgie ..
2. Fritz Bruun, iDanmark .. ..
3. Sven Carlsson, Sv,erige .. ..

100 m rygg (D'amer):
1. Lis Rasmussen, Danma'rk .. .. .. .. 1.38.8

(Ny nordisk mesterskapsrek'o'rd).
2. Lena Ravn, Danmark .. .. .. ..
3. Wench,e Hamborgs1trøm, Norge ..

3 X 100 m medley (Herrer).~

1. Danma'rk .
2. Sv,erige ~. .. .. .. .. .. .. .. ..
3. Norge .

3 X 50 m medley (Damer):
1. Danmark .

(Ny nordi'sk mesterskapsrekord).
2. Norge .

400 m fri (Herrer):
1. Finn La'rsen, Danmark ..
2. Sti.g Has1selrot, Sverige ..
3. H,elge Kjøllerberg, Norge ..

Beste nasjon:
1. Da,nmark .. .. .. .. .. 50 p.
2. Sv,erige .. .. .. .. ~. .. 22 p.

3. Norge.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 20 p.

201



STAFETT-S\T0MNIN,G:
1. Ola Svare, Harry Stiene, Gunvor R'uud 3.19.0
2. Gunnar Vatn, Eva Herland og Gun,vald

Ma1rtinussen .. .. .. .. .. .. .. .. 3.39.2
3. Per Sikk,o, Kliara Mjelde og H-arrry Lan-

den.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4.02.2

K'vinner: K-ULEST0T:

1. Reidun Mathisen, Oslo
2. Gunv'or P\.uud, Oslo ".
3. Eva I-Ierla.nd, Oslo· ..
4. l(\lara lvljelde, Bergen .. ..
5. Inger-Lise HerJafsen, .Oslo ..

LENGDES,PRAN·G:
1. EVla I-Ierland ..
2. Reidun Mathisen ..
3. Klara Mjelde .. ..
4. Inger-Lise Herlofsen
5: Hallgepd W roldsen ..

H0YDIESPRANG:
1. Aud Opsahl, Oslo
2. Eva Herland .. ..
3. Reidun Mathisen ..
3. Inger-Lise Herlofsen

60 IVI LØP:
1. Reidun Manhisen
2. Eva Herland ..
3. Hallgerd \)Vrroldsen

SV0MNING (herrer).
50 ill rygg:
1. Albert Breiteig, Bergen
2. Ola Sv,are .. .. ..
3. Gunnar Vlatn, 05110

100 NI BRYS~-r: -

l. Gunnar Vatn.. .. .. .. .. .. .. ..
2. Ola Svare .. .. .. .. ..
3. Harry Landen, Oslo.. .. ..
4. Erling Eriksen .. .. .. ..
5. Ole Reinen10 .. .. ..

50 M RYGG (kvinner):
1. Eva Herlan,d .. .. ..
2. Hapgerd ~Troldsen ..
3. Inger-Lise I-Ierlofsen ..

100 M bryst:
1. Eva Herland
2. I<Jara Mjelde
3. Ha:llgerd 'WTroldsen

ro

6,04
6,00
5,50
5,47
5,17

ro
3,61
3,48
3,25
3,20
2.95

rl1

1,20
1,17
1,17
1,17

sek.
9,6
9,8

11,0

sek.
51,4
57,4
63,4

mIn.
2.01.2
2.03.6
2.07.9
2.14.3
2.16.9

mIn.
1.06.0
1.16.1
1.40.0

min.
2.19.5
2.45.6
2.45.9

Fotball i Bergen
NY-KRONBORG-D0VE 6-0.

Kampen fant sted 7. august, og Døve hadde
nesten ikke rørt en ball p'åen måned. Vi ventet
derfor ik:ke noen suksess. D'ette var første ordent
lig,e seriekamp, men Døv'e mått~e stille med r!eser
ver, da noen av de ordinære spillere ikke var
kom,met tilbake fra ferien.

Om ,kalnp'en er ik,ke så meget lå si. D,en ble et
noks-å ensidig press mot DøveG mål, så f.orsvaret
vårt ble satt på en hard prøv'e. Det var umulig å
unngå at ballen un,der slike forhold enkelte gan
ger fant veien inn mellom stengene. 6-0 ble re-
sultatet. Ny-Kronhorg spilte Stom forrige gang li
te sympatisk, og det ble noks'å mange frispark på
dem. - rfrass i de 6 m,ålene var nok Haaland i
mål vår bestenlann, sam'men med halfre'kken hvor
1<'. G. Bjørnsen og Sander spilte bra. Løp',e'fr'e;kk,,~n

va:r svært tannløs, og backs hadde mange stygge
bommer. F'eriefotball!

DØVE-BRAGD 0-3.
Kan1/pen ble spilt 17. august. Døv'e hadde om

lnøblert laget 'etter forrige kamp, men manglet to

av sine ordinære spillere. Vi regnet m'ed å ha sjan
se til å slå Bragd, men det gikk ikke som vi øn
sket, først og fremst takk'et værie løp:errekkens
som:mel foran mål. Den ene sjanse etter den andre
ble sølt bort. En fik'k faktisk noen ga:nger lyst til
å gråte.

Første on1gang hadde Brag'd det meste av spil
let, og de ledet 2-0 ved paus'e. Ledelsen var kan
sk,je litt for stor. 2-1 ville pass:et bedre. I annen
omgang foregikk spillet nesten hele tiden på
Bragds banehalvdel, men det var a!ltså umulig for
Døve å få balllen innenfor m·åst·engene. Ett mål
fikk vi riktignok, men det ble annulert for off
side. På et enkelt ove-rrask,ende angrep klarte
Bragd 'å få sitt 3. lnål, og dermed ebbet kampen
ut. ,Døves styrke var også denne gang halfrekk,en,
(,Baade-Sande:r-Sikko), men Baade man~let en del
trening p. g. a. tidligere skade og Sikko trives ik
ke så godt i halfriekken. Haaland var best i den
nokså ufarlig:e løperrekke. Bjørnsen skjøt hele ti
den rett på ll1ålmannen.

H,ELGE KJ0LLEBERG
Døves Idrettsklubb, B,ergen er blitt kr,etsmester i
100 In ryggsvøm'ming med tiden 1.29.2. Tiden er
m'eget bra, forholdene, tatt i tb'etraktning. Helge
Kjølleberg kan sikkert hent·e enmeda1lje i sin spe
sialøvelse v'ed verdensidretts.stevnet for døve i
Bryssel neste år. Han har i år hatt meget dårlige
treningsforhold.

202



Det norske Døvemesterskap 1952

53,8 sek.
58,8 sek.

12,8 sek.
13,2 sek.

100 m løp:
Arnulf P,edersen .. o. •• ~. •• •• 11,6 sek.

(Ny norsk d'øverekord).

2. Endre Grytnes .. .. 12,4 sek.
3. Einar Koppen .. .. .. .. o. •• 12,4 sek.
4. Henning Irgens .. .. .. .. o. 12,5 sek.

Juniors: -
1. Erling Eriksen .. .. .. .. ..
2. Erik Andresen, Bergen .. ..

1.

RESULTATENE:

400 m løp:
1. Arnulf Pedersen, Stvgr...
2. Per Sikko, B,ergen.. ..

JuniO'rs:
1. Erling Eriksen, Bergen .. .. .. .. 58,8 se.k.

Kule:
1. Einar Koppen, Ber.gen.. .. ..
2. Endre Grytn,es, B,ergen
3. Arnulf P,edersen, .. .. .. ..
4. Per Sikko.. .. .. .. .. .. .. .. ..

Juniors:
1. Erling Eriksen .. .. .. .. ..

Dette m.esterskap samlet ualminnelig dårlig del
takelse og er vel det minst interessante mestersk'ap
som hittil er blitt avholdt i No·rge, ta tross for
Arnulf P,edersens gode løp. Døveidretten er nede
i en uhyggelig dyp bølgedal nå for tiden. D,et
hjelper ikk,e å henvise til det nordiske døvem,es
terskap hvor Norge ble beste nasjon. - TilsJlut
ning,en til døvemesterskapet 1952, som ble holdt
i Oslo 19. juli, var bl. a. så liten at arrangøren så
seg nødsaget til å sløyfe svømmingen og, samtlige
kvinneøvelser. Likeledes ble hele mesterskapet av
viklet på en dag., mot opprinnelig b·estemt to.

Spyd:

1. Per Sikko .. .. .. ..
2. Endre Grytnes .. ..
3. Henning Irgens, Oslo

Lengdesprang:
1. Endre Grytnes ..
2. Einar Kop·pen ..
3. Arnulf P·edersen ..
4. Henning Irgens

Juniors:
1. Erling Eriks'en .. .. .. .. .. .. ..

Høydesprang:
1. Endre Grytnes ..
2. Arnulf Pedersen ..

Juniors:
1. Erling Eriksen .. .. .. .. .. .. ..

D'iskos:
1. Per Sikko .. .. .. ..
2. Endre Grytnes .. ..
3. Einar Koppen .. .. ..
4. Arnulf Pedersen ..

Sta'vsprang:
1. Endre Grytnes ..
2. Arnulf I)edersen ..



B.IJ.Andersson tE Co.
ARlvfATURFABRIKK

CEMENT
AlS Norsk Portland Cementkontor

OSLO

Ved kjøp av klær og utstyrsvarer

står vi alltid til tjeneste.

Stene R- Johansen
Manufakturforretning

FREDRIKSTAD

Tlf. 2923, 28,6

Normannsgate 47

OSLO

Konfekt ionsfabr iken

Norge A.s KO - FA - NO

Kåper & Drakter ... Sport

DRAMMEN

A.s Framnes Mek. Værkstecl
Telegramadresse: «Værkstedet»

SANDEFJORD

Front: Hegg
Handelsgartneri

Norsk VerktøyindustriA.s
NOVEAS

LIER. Telefoner 6169 ... 6179

Leverandør av

SPESIALVERKTØY

til industrien
Utsalg:

DRAMMEN. 1"elefon 2462 Telefon 2970 ... HALDEN



IUkstlf. og sentral 18127 i

1m.portør og grossist i alle
sarteT skomakerartikler.

Lær ~ Skinn ~ Gummi.

Vår detaljforretning har
dessuten et stort utvalg
i ru oderne skotøy.

A. J. Johansen
SALMAKER

Møbel~ & Sportsforretning

Telefon 126 ~ LEVANGER

PAU L H ETLAN D
Skal turen bli t'ellykket 
må utst)'ret være godt.

P. P. RØD
Konfeksjonsfabrikk

RØD i Romsdal
Mottar stoffer tiL dresser, frakker,
kapper, for finere Herrekonfeksjon.
Telegr.adr. «Rød», Eidsvåg
Rikstelefon Eidsvåg

God tur!

Alltid til din tjeneste

SYKKEL & SPORT ~ SANDNES

PromeoodecClfeen.

er stedet

Norway Preserving Co. A.s

STAVANGER

Roths Dompbakeri

Sta.vanger

Ideal Dampbakeri og Konditori

Stavanger

Sandnes Støperi

SANDNES

Rogaland Fi'skesalgslag SiL

Telefon 35 859

STAVANGER

Josef Børresen·
Lær~ og Skornakerartilder

Telefon 20 157

STAVANGER

Carlsens Elektriske Forretning
ELektriske installasjoner og

reparasjoner

Telefon 61 194 ~ Privat 61 604
SANDNES



Kjøp Laks~postei

fra

Trygve Abrahamsen Conserving
Fredrikstad

Helge Heid~~ng

Murmester

Bjerkelundsveien 1

JAR

PASSFORM ~ KVALITET

er kjennetegnet på v?re barnesko

Balder Skofabrik Å_s
Hokksund

Yngvar ·Hvistendahl
Skipsrederi

TØNSBERG

H. SK.RAMSTAD

DRAMMEN

Fredrikstad Montering Co.
& Metallstøperi A.s

Tlf. 1494
Fredrikstad

STAL - JERN
A.S CARL CHRISTEN.SEN OG BRØOR'E

URTEGT. 22 - OSLO

-

~merket på Deres kleberuller garanterer
fremragende kvalitet - og sikrer

varens fremkomst i god
stand

Rasch&Cot
OSLO

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

Tlf. Sentralbord 2324
Rikslinje 2776

Mos s

Kristia.n. Hillestad

KoLonial ~ Glassmagasin

HOLMESTRAND

Johan Basberg & Co. A.s

OSLO

A.s Kistefos Træsliberi
DRAMMEN

Grunnlagt 1889

30 000 tonn våt tremasse

ALBERT BØE
Etabl. 1886 ~ En gros agen detalj.
Jern, jernvarer, malervarer, bygnings~

artikler, støpegods, rør, kraner, pum~

per, sagbruksrekv., sportsartikler, lino~

leum, tapeter.

LARVIK



~arsHansen

Konfeksjonsfabrikk

KRISTIANSUND N.

Lauritz Myrebøe A.s

SiI~ og fiskeeksport

ALESUND

Elias Knoph
Frøhandd ~ Gjødning ~

Støpegods og kjøkkenutstyr

STAVANGER

Ingeniør C.f)r. F. Grøner
M.N.LF. tekn. konsulent M.T.K.F.

Dronningensgate 14, Oslo
Telefon 42 0181 ~ 416667
Telegramadr. «Ceefge»

Vannkraftanlegg ~ Industrianlegg ~. Betong ~ Jernbetong

SKI, OG SYKKELFABRIKK

Etablert 1897

Telegranl.adresse: Helleberg

Telefoner: Sentralhord 50000

LILLEHAMMER

Levanger Speil~ & Gullistefabrik A.s

Sølvmedalje Trondheiui 1930

Gullmedalje Levanger 1936,

Telegr. adresse: Listefabrikken

Telefon 89

Le,:,anger

A.S AFAS

Foredling av

slakteriprodukter

SANDNES

Å.S Betong

SANDNES

H. Iversen
1ste kl. optisk f07retning

Norciregt. 2 ' Tlf. 20 211

TRONDHEIM





DEN GODE SKO

Spjelkavik Skofabrik A.s
Spjelkavik

A.s Lillehamlner V æveri
Etablert 1910

BLAT0YER

Klippfisktilvirkernes Exportlag A.s

Eksport av fiskeprodukter

ÅLESUND

C.Lund
Dampskipsekspedisjon

TRONDHEIM

B . ./lHlundsen
SkipsmekLer & spedisjon

Sønclregt. 22 b
Tlf. 27000 - 23500

TRONDHEIM

Brødr. Wigand

Ali tom o b i l f orre t n ing

BERGEN

Trygve Brovold
Kjøtt, og Pølsevareforretning

KjøleanLegg

STANGE. TLF. 244

Bolsønes Verft
Innehaver: E. Grønningsæther

SKIPSBYGGERI - PATENTSLIPPER

MOLDE

HolH1 tE CO. ./l.S

KOLONIAL EN GROS

Telegr.aclr.: Hansholm

Telef. 28626 . TRONDHEIM

Trøndermeieriet A/l

Hovedkontor: Innherreds ...

veien 59 b . Tlf. 29 500

Melk ... fløte ... smør ... ost

TRONDI-IEIM

Einar Rønning
URMAKER

Folkets Hus. Tlf. 21 777

TRONDHEIM



Skogbruk

Jordbruk

Tresliperier

Sagbruk og høvleri

Cellulosefabrikk

Papirfabrikk

Mathiesen-Eidsvold Værk
BØN

Nic. Nielsen
Fisk en gros

Vippetangen

OSLO

Helfred Hanssen
Conradisgt.7 ' TØNSBERG
Etablert 1896
Tlf. 11034 og 11480, priv. 11580
Telegramadr..: {<HELFRED»

Leverer proviant og rekvisita til
hvalfangstekspedisjoner

Alt i" trelast

S. A. SÆTHER
TRELASTFORRETNING

GRORUD
Tlf. 38 98 97 ' 38 9206

~ ~,

...<t ~'(~~S)3.m~17lia$'..$J
?-..._~~" ~~ (J

G"lUl'ln;'o.~t1'10'1

Skadeforsikring
Brann - Innbrudd
Glass - Vannledn ing
Huseieransvar .. Hus
leieavbrudd etter brann

Peder BaerruIn A.s
ALT I BYQNINQS ...

ARTIKLER

Tlf. 421209 ... 423345

Nedre Vollgate 14

"OSLO

NES SAG & HØVLERI AlS

ARN ES ST.

Finn }Jouny A.s

FR. NANSENS PLASS 6 . OSLO

Telefon: 425687

Sverre Johansen
VOGNMANN S FORRETNING

Tistedalsgaten 21
HALDEN, Tlf. 1474

Alle slags transporter

Sørbye & Skattum

Posefabrikk ... Papir En gros

Papirindustri

OSLO

Norsk og

utenlandsk
kryssfiner
Møbelplater

Afs OSTERHAUSGATENS HøVLERr~
TRELASTUTSALG

OSTERHAUSGATEN 15-18

SPESIALITET LISTVERK

Porøse og hårde
fiberplater

Lakkplater



J.B.STANG

Skibsrederi

OSLO

Titlestad & Hauger
Prinsensgt. 2

OSLO

ORAS
Oslo Rørleggerbedrift A.s

0. Slottsgt. 29 . O S L O

Telefon 41 58 96

Fotograf Jørgensen
Kongensgate 22

Telefon 2858

Sandefjord

Seeberg cENielsen ~1d.

DRAMMEN

Telegramadr.o--(<$eeberg»

Tlf. 3390 . Etablert 1861

Skipsmeglere - Spedisjon

P. Gilsvik & Co.
Sport & Lærvarefabrikk

STAVANGER

Varemerke: .Bison»

A.s Wikborg Sons Litnited
Formidler allslags assuranse

Solplassen 1

OSLO

GULLAUG TAKPAPPFABRI-KK

Telefon: Drammen 2490
Telegramadr. «NOR», Drammen

Snøhetta takpapp D
Lunit luktfri cellulosepapp 7 og 9 kg

H. BjørulD
Etablert 1894
OSLO

MINERALSKE RAsTOFFER
Feltspatt - Kvarts - Talkum
Glimmer

Eivind Kirkeby A.s
Stanse- og Metallvarefabrikk

Gladengveien 14, Oslo
Telefon 685473
Rasjonell framstilling av
masseartikler

Christen Smith & Co.
H. Heyerdahlsgate 1

OSLO

Telefoner: 41 65 71 - 4164 15

Telegramadr. «C h ris smi t h»

Forlang dette merke

ved kjøp av

korsettartikler,

kjoler, forklær etc.

FEARNLEY & EGER
Rådhusgaten 23

OSLO



G. BLOCK WATNE
SANDNES

ConfeLtionsfabriken A.s

MOLDE

A.s Høvik &. Øien

Telefoner: 22 861 .. 24 780

Tl.gr:acir.: Arne, Trondheim

.Omsetning og ~ksport av
. fiskeriprodukter .. Import av

s a l t

Sa[tsiLo: Nyhavna. Tlf. 52 270

Porsgrund Metalverk A.s
Metall .. Halvfabrikata

PORSGRUNN

"I Strikking

er både morsom hobby og nyttig arbeide.

Bruk våre landskjente garnmerker :

NORGESGARN

TVINNGARN

PEER GYNT

SOLA

SOLVEIG

BENTE

Garn og oppskrifter på praktiske, moderne

plagg i de fleste garn... og manufaktttrforr.

Sandnes Uldvarefabrik A.s
SANDNES

Døves Trykkeri A.s . Bergen


