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Hvor blir det av ungdommen?

J eg skal ikk.e Sl noe stygt om

ungdommen, dertil setter jeg alt

for stor pris på de unge. Det ville

heller ikk.e være rettferdig å kriti

sere dem i denne forbindelse. Men

det har undret meg ofte hvorfor

de «gamle» går igj en hvert eneste

år i våre foreningstyrer. At ung

dommen alene sk.ulle ha skylden
for dette har jeg ingen tro på. Dog

l~an det ikke nel(tes for at det er

en viss passivitet fra de unges side

i våre foreninger idag, og det er

l\Jart at der må ligge en eller annen

årsak bak. dette. Nå kan det jo

tenkes at de unge er bange" for all

den k.ritikk. det fører med seg å

inneha et tillitsverv, og der skal

ikke nek.tes for at den må ha tykk~

hud som sl~al gi seg i k.ast n'led

slik.e oppgayer som å lede en foreM

ningo Nå er det ikke slik. å forstå

at det idag er en flokk eldre menn

og kvinner som leder våre døve

foreninger, langt derfra: Tvert

Imot er de fleste av dem i sin beste

alder og de gjør sikkert et godt

arbeid i sine foreninger. Det er

bare det at de ikke får avløsning,

- og det er her j eg etterlyser ung-

dOillluen. Men så melder uvilkårlig

dette spørsmålet seg: Er de som

år etter år har innehatt leder

stillingene i våre foreninger villig

til å gi slipp på sin taburett? Jeg

tror ikke de ville ha noe imot det.

De fleste av våre gode slitere i
foreningene vil vel være strålende

glade over å få avløsning. N år de

allikevel stiller seg til valg år etter

år, så er det sik.l(ert fordi de er

glade i sine foreninger og føler
de har ansvar for dem. Det er,

kort sagt, mangelen på ,unge arv

tagere som får dem til å fortsette.

Når jeg etterlyser ungdolnmen,

så mener jeg de unge i 20 års

alderen, for det er j o i denne alder

man helst bør dyktiggjøre sego

Lik.esom Inan for å bli en god fag
lllann må gå sin luå luan

for å bli en god tillitsll1.ann be
gynne nedenfra! Det hjelper ikke
at man er en flink. k.ar ellers, man

må også ha erfaring') og framfor

alt - viljen til å gjøre en innsatso

Erfaring får man bare ved at man

som ung kommer aktivt med i
foreningsarbeidet. Nå mener jeg

ikke at de unge uten videre skal

gå rett opp på lederplassen, for det

tror jeg ikke er heldig. Det er nem

lig et ord som sier: «man kan gape

over for mye). Mange gode re

krutter er blitt ødelagt av den

grunn. Man må gå sin læretid ut,

i k~omiteer og som styremedlem

mer, og etter noen års forløp skulle

man være moden for større opp

gaver! Når de unge idag er så lite

med, så må man uvilkårlig spørr~

seg selv: «I-Iva er grunnen.}) ?
Vi må ikl~e uten videre slå det bort

med en for liten interesse .. Vi n1.å

prøve og :finne den egentlige år

sako Montro om det ikke gjøres

for lite for å få de unge med?

Kanskje går de med en følelse

av at de blir forsømt og at ing"en

bryr seg om at de er med eller ikke.

J eg tror vi nå må gå mere aktivt

inn for å ta vare på de unge som

har forutsetninger til å bli nyttige

for vår organisasjono En utvidet

kursvirksomhet og sommerleire

Ined forelesning i prak.tisk. orga

nisasjonsarbeid vil kanskje være

løsningen.

Red.
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DS u KaDit I Fotl deg i korthet!

lVIan ser medlidende ned på dem

som er sikre i sin tro. Og dog er det

i dem menneskenes rikdommer be

vares. De er mektige skattkamre,

som vi setter vår lit til, hvorfra

vi henter det vi_ behøver for å k.un

ne holde ut. - Noen gjør det åpent

i fullt dagslys, andre sniker set dit

etter mørkets frambrudd, forlegne

over å bli avsløret som trengende.

Det er denne veldige grunnl(a

pital som gjør at de daglige bank
forretninger, omsetningen av skjul

te verdier, k.an finne sted rnellom

oss, denne utvel~sling av tilsyne

latende likegyldige sedler, hvis

tall dog på en mystisl~ måte hen

viser til de sammenhopte skatter

i kjellerhvelvingene. Og i denl er

det en og annen som fra tid til

«GØRR KJEDELIG»

Ved et stort møte nylig uttalte

den kjente danske presten Chr.
Bartholdy seg om det moderne

menneskets stilling til livspro

blemene. Han sa bl. a.

- Dette å kjede seg er komInet

opp i Europa san1.tidig med den

moderne gudløshet. Med den fikk

slek,ten et forferdelig problem. Man

må bl. a. ha radio eller reisegram

mofon. med til badestranden for

å sitte og gj øre spetakkel. Se bare

alle de oppfinnelser hvor tidens

geniale menneske søker å komn1.e

lettest mulig bort fra tiden.

I(ortspill er en gammel opp

finnelse, men nå er det kryssord

som gror over alle bredder. De vet

disse kloke folk., at vår tids pine er

l~jedsomhet~Og man bruker de for

ferdeligste uttrykk som å kjede seg

til døde, eller at noe er gørr kj ede

lig.

Det henger sammen med at Gud

er blitt borte, hans evighet lyser

ikke mer over vår tid, og så er tiden

blitt et problem.
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annen stiger ned og henter juveler

så strålende og skjønne at folke

slagene bøyer kne for deres glans,

og menneskenes sjel fatter tillit, og

deres hjerter får motet tilbal~e.

Hvis disse skatt-kamre virkelig

en dag skulle stå tomme, da ville

vi alle bli så fattige at vi ikke mer

kunne holde ut livet. Derfor er det

ingen grunn til på noen måte å

latterliggj øre de troende, ikk.e en

gang når deres tro har skjær av en

foldighet. De stråler dog av et an

net lys enn det som lyser i skep

tikernes fine smil. Deres tilstede

værelse i verden er aven ganske

annen betydning.

De som forstår litt av livet, er

verdifullere enn de som forstår for

meget.

DØVSTUM GU"TT REDDET 2
ÅRING FRA Å BRENNE INNE.

Moren omkom etter å· ha varslet

brannen.

Hammerfest. (NTB): Den 24
år gamle enk~efru Elida Aase om

kom ved en brann i Hønsebyfjord

ved Hammerfest i natt. Hennes

to år gamle datter ble reddet ut av

det brennende væreJse aven døv

stum gutt som bodde der. Det ned

brente huset lå avsides uten nære

naboer. En anhen datter av fru

Aase lå brannatten hos sin beste

mor et annet sted i fjorden. Den

døvstumme redningsmannen, som

er en svoger av omkomne, har ved

fingerspråk forklart at han våknet

ved at svigerinnen banket i golvet.

Hun k.larte ikke å bevege seg da

han rev opp døren til det brennen

de værelset, men fikk gjort det

forståelig at den døvstumme måtte

redde småpiken som lå i motsatt

ende av værelset. Han fikk revet

piken til seg., og løp ut av huset med

henne.

Selvsagt er det ikke alltid en

dyd å fatte seg i korthet. Alt beror

på omstendighetene. Selv holdt

jeg en gang en tale for damene

som var vel kort. Jeg fikk ordet av

toastmasteren til tross for at jeg

hadde nektet kraftig på forhånd

og opplyst hva jeg kom til å gjøre

hvis jeg ble provosert. Den truselen

gjennonlførte jeg også, og det gikk

et gisp gjennom den presulntivt

tallrike forsamling, da jeg slo på

glasset og sa: «Når j eg ser meg

omkring i aften, er det helt klart

for meg at det er unødvendig med

noen tale for damene. De taler i

utpreget grad for seg selv.» Hvorpå

jeg satte meg raskt.

Men ellers er det dessverre slik.

at norske selskapstalere i sin al

minnelighet med alle sine æ~ og

hm og unskyld og sidesprang og

krumspring tresk.er en ulidelig

langhalm. Særlig på jubileumsfes

ter i foreninger. Det er det ikke

grenser for hvor mange som føler

seg forpliktet til å si de samme be

vingede ord som har vært sagt

mange ganger før - alt i mens ma

ten,stemningen og hyggen spoleres.

Flere av våre stortingsmenn har

også lagt seg til en utidig maner å

lese opp lange haranger på talersto

len, uten å ta hensyn til at fore

gående talere har pekt på nøyaktig

de samme. Det er følgen av å bli så

avhengig av manuskriptet at man

ikke tør improvisere en harhendt

nedkutting. En av våre statsråder

l{.om for en tid siden i spørretimen

med et klassisk eksempel på hvor

dån det ikl~e skalgjøres.Hanbrukte

tre-fire minutter til innledningsvis

å forklare at det på så kort tid var

umulig å gi noen uttømmende ut

redning på grunn av sakens om

fattendf) natur osv. osv.

Og fra hverdagen kjenner vi

typen som aldri blir ferdig i tele

fonen, dem som ikke husker poen

get i sine morsomme historier, når

de endelig nærmer seg slutten, vi



En døv blir lege!

kjenner dem som stopper oss på
gaten for å fortelle i det vide og

brede hvor forferdelig travelt de

har det~ og vi tenker med gru på de
menneskene som skal gi oss andre

fyldige detalj erte referater av alle

sine interessante drømmer. Sist

men ikke minst~ har vi dem som

skal gjenfortelle handlingen i hver

eneste bok de leser og hver film

de ser.

Til slutt en historie som en Lon

don-kollega en gang fortalte: En
mann åpnet en fiskehandel og

hengte opp et skilt: Fersk fisk

selges her. Den første kunden be

merket : «Hvorfor står det fersk
fisk. - De' vil da vel ikke fortelle

meg at De selger gammel fisk?

At der finnes en døv praktiser

ende lege ved et sykehus~ er vel

enestående i historien. En ~eges

ansvarsfulle yrke krever en meget

grundig utdannelse og et mange
årig studium. Det er derfor be

merkelsesverdig at en døv kunne

komme på den ideen å bli lege~ at
han fullførte det svære studiet og .

klarte sin eksamen på en glim
rende måte. Denne døve er Dr.

med. Wilhelm Lohmuller~ fra Tysk

land.

I 1913 ble byen Augsburg og

den·s omegn hjemsøkt aven ond
artet skarlagensfeber-epedemi.

Også Lohmuller som bodde

Friedenberg~ ikke langt fra Augs

burg~ ble angrepet av denne

sykdom. Han var da bare 13 år

gammel, og etter et lengere ,syke

leie ble han omsider frisk igjen.

Men en infiamasjon i mellom-øret

gjorde at han ble fullstendig døv.

Det var et hardt slag for den unge
gutten. I(unne hans ønske om å

bli lege noengang gå i oppfyllelse?

Gutten kunne tale ganske bra, og

kom en tid senere i undervisning

hos en døvelærer som lærte ham

Mannen strøk ut ordet fersk. Neste

kunde så på skiltet og lo: «Hvorfor

står det fisk selges ? De mener da

vel ikke å gi den bort?» Kjøp

mannen malte over selges~ og mens

han holdt på med dette kom nok

en kunde: «De l~an jo like godt ma

le over ordet her~ for en hver idiot

kan jo skjønne at de ikl~e selger

den andre steder!»

Nu sto det hare «Fisk» igjen på

skiltet. Da kom en nyhetsredaktør

av den typen som elsker å si alt så

kort som mulig. Han skulle kjøpe

middagsmat til sin kone. «Bevare

meg vel~ sa han «Hva skal De med

det skiltet~ som det står fisk på ?

Her lukter det jo fisk på flere mils

avstand!» Tønsberg Blad.

munnavlesning og han ble en

mester i denne vanskelige kunst.

Idag kan Dr. Lohmuller feilfritt

avlese på munnen hva folk sier til

ham.

Til tross for ulykken oppgav ikke

Lohmuller tanken på å bli lege.

Før han begynte med studiene
ble han stillet overfor disse to

spørsmål: Har man noengang hørt

om en døv lege? Sikkert ikke.

En praktiserende lege måtte selv

følgelig ha en god hørsel. Hvordan

skulle han ellers kunne høre le

gemets pulserende slag? Lohmul

ler fant en utvei. Jeg vil bli kirurg,

sa han. For en kirurg som er døv,
blir ikke forstyrret av sine om

givelser og følgelig vil han derfor
være istand til å arbeide hurtigere

og sikrere enn mange hørende.

Dette spørsmålet var klart. Det

andre spørsmålet var : Hvordan

skal j eg greie å følge med i fore
lesningene på universitetet? Loh

muller var imidlertid heldig. En

kvinnelig student som var blitt

oppmerksom på ham, lånte ham

sine collegehefter i hvilke han

utmerket kunne lære seg alt. Dess-

uten fantes der bøker om medisin

skrevet a.v de beste autoriteter.

Disse bøker kjøpte Lohmuller~ og

på dette viset tilegnet han seg en

mengde medisinske kunnskaper.

Derved var også det spørsmålet
løst.

Da det led på slutten av studiet

og eksamen nærmet seg, begynte
vanskene. Han fryktet ikke ek

samens-prøvene, for de visste han

at han skulle klare, men man ville

ganske enkelt ikke slippe ham
fram til eksamen.

Dette var et hårdt slag for Loh
muller. Man sa til ham: «En lege

som ikke kan høre~ er bare en halv

lege. Og en halv lege er en fare

for de syke.» Man brydde seg ikke

om å undersøke riktigheten av

denne påstand~ yed å gi den unge

døve studenten anledning til å

prøve seg. Lohmuller hadde ingen

ting å frykte~ for til og med den

berømte kirurgen~ proffesol' Sauer
bruck hadde ved flere anledninger

uttrykt sin beundring over den

unge studentens prestasjoner. Og

Lohmuller selv~ som under sine

studier hadde vist en allsidig virk

somhet~ hadde på denne tiden

mere erfaring enn sine normalt

hørende studiekamerater.

Til slutt ble han da sluppet fram

til eksamen etter påtrykk av noen

av sine dosenter. Lohmuller forlot

eksaminasjonssalen som den beste

i sin gruppe og i 1926 mottok han
sin velfortj ente doktortitel.

Snart var den døve legen i full

virksomhet ved Sch"'Tabing syke
hus ved Munchen. Senere ble han

ansatt som assistent hos den be

rømte Munchen-kirurg, pr(>fessor

Lebsche. Her ble han kjent med

operasjonssøster, Elfride, som også
senere ble hans hustru.

Dr. Lohmuller flyttet senere til

Wien hvor han praktiserte på

I(vinneklinikken der. Han giftet

seg nå med søster Elfride og hun

ble han en god medhjelperske. Da
krigen kom bodde ·Dr. Lohmuller

i sin fars store, gamle landsens hus ..
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En deilig reise til Korsika
J eg har gj ort en reise til I(orsika.

Min venn var også med på denne

reisen. I(orsika er en øy i ~1iddel

havet, og ligger syd for Frankrike.

Jeg ønsk.et å'vite: Hva er vakkert

på I(orsik.a? Hvor er byene. Hvor

kan j eg l~j øre med j el'nbanen ?
Hvor kan jeg kj øre med bil? Jeg

leser i en bok. om I(orsika. Jeg

studerer l{.artet. I(orsika er langt

borte. Jeg må reise langt med

og j eg mange penger.

Derfor må jeg spare lenge.

I(orsika tilhører Frankrike og

der har ingen bruk for sveitsiske

penger. Jeg må derfor i en bank.
veksle inn mine 400 sveitserfrancs

og f~r til gjengjeld 35.000 franske

francs. På I(orsika bruker folk det

franske språk.et, men jeg k.an dess

verre ikke snal{.l~e fransk. Synd. at

jeg ikl~e har vært flittig på skolen!

Jeg pakker ryggsekl~enmin, for en

Som spesialfører i sanitetstj enesten

arbeidet han SOUl. kirurg ved re

servelasarettet i Augsburg et års

tid. Og under det store bombe

angrepet på Augsburg opererte

han sårede i to døgn uten stans!

Frontlegene som besøkte ham på

denne tiden, sa at de ikke hadde

oppievet slike situasjoner selv på

de verste dagene ved fronten.

Denne døve legen har bevist at

mulighetene er tilstede. Han har

bevist at med en sterk. vilje, kan

selv de største vansker overvinnes,>

og at mål kan nåes - om det ser

fra først av ser nyttesløst ut.

Dr. Lohmuller pleier å si: «]Vlan

skal ikke si, - sk.al j eg studere?

N ei, man skal si: Jeg vil studere!»

Dette er hele hemmeligheten n1.ed

Lohmullers framgang her i livet.

Dr. Lohmuller sier at han aldri

har kjent døvheten som noen

sjelelig byrde.

Schveizerische Gehølose Zeitung.
Oskar Matthes.
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ryggsekl~ er bedre enn kuifert, og

ikk.e vil j eg ta inn 'p å hoteller. Jeg

har telt med meg og det liker jeg

bedre å sove i. Men jeg trenger et

pass, for uten pass har jeg ikke lov
til å reise til litlandet.

På første feriedag tidlig om

lTIOrgenen reiste vi fra St. Gallen.

Toget gikl~ ved Chiasso over gren
sen og Oln af~enen k.om vi til Ge

una. Genua er en by ved havet og

tilhø:rer Italia. etter reiste

vi til den franske Nizza

og derfra reiste vi så videre med

en stor båt til I(orsika.

Så er vi da i I(orsika. Ved en

strandbredd slår vi opp vårt telt,

men det blåser så hårdt at vi lnå

binde teltet fast for at det ikke skal

blåse bort for oss. Sultne som vi er

går vi igang med å kol~e maten vår,

for vi har med et kokeapparat,

fyrt med bensin. Til dessert kan
vi hare forsyne oss med appelsiner.

Hver dag er vi ute og farter rundt.

Først sent på aftenen k.ommer vi

trette tilbal~e til teltet vårt og

legger oss til å sove på det hårde

jordgulvet i teltet, men vi sover

allikevel godt.

Hva vet jeg nå om I(orsika? Jo,

jeg har lært meget om folket her

på min ferie. øya I(orsika er tem

melig stor, men det er ikke så

mange mennesk.er der, og de er

ikl~e velstilIecle. De bor i stenhus

og hytter. Hester finnes ikke på
I(orsika. Det er eslet som er det

viktigste trek.kdyret,og dem finnes

det en mengde av. De drar noen

små vogner og bærer tunge sekker.

Byene er slnå, og husene står

så tett sammen at de gir skygge

fulle gater, men dette er vi bare

glad for da solen skinner og gir en

kraftig var:rne hele sommeren.

Th1en om vinteren er det temmelig

kj ølig selv om snøen l~un ligger i
fjellene. Mange av byene ligger

på fjell og er besl~yttet av

murer. På I(orsika har det før

ofte vætt krig på grunn av at både

italienerne og fransk.menhene ville

erobre øya. Men også folket på

I(orsika har strid seg i mellon1..

Før kunne man ikke reise til I(or

sika fordi det var farlig og ferdes

der på grunn av all striden. Nå er

det ikke farlig mere, for nå er det

ro og orden på øya., ,og menneskene

er n1.eget vennlige.

På l(orsika er det berglendt
terreng og mange høye fjell. Det

høyeste fjellet er på 2.700 ill. øya
har nesten ingen sletter, men det

vokser mye sk~og der. I HnrH1~:tn.TP1r1!p

er der mange palmer. Man ser også

en mengde kaktus langs veiene.

Det vokser også orange og citron

trær? likeså fiken. F'erske fikener

er grønne og ser ut som om det

sk.ulle være små pærer. Også

oliventrær vokser det på I(orsil~a.,

det er denne olje man bruker til å

lage Inaj ones og salat av,.
I sl(ogene vokser det edelkastan

jetrær, eller mahogni som visier,og

det vokser også en sort eiketrær

som er meget sore.

Etter to ukers opphold på I(or

sika reiste vi hjem til Sveits igj en

Vi har hatt en deilig reise. Nå er

jeg hjemme i St. Galen og det er
også vakkert her i Sveits!

Etter SchuJeizerische Gehørlose Zei

tung. - Oskar Matthes.

DØVE TURISTER

Oh, Norway is wonderful! ut

bryter rvIiss I(athlen Neave fra

Richn'lond, Surrey, utenfor Lon-

da vi treffer henne på de

Døves Feriehjem i Drammen.

Hun kom ll1.ed fly fra England, og
skulle på ferietur til lIardanger

sammen med sin venn Ærmesjø,

samtI(listine Marthinsen og I(ris~

tian Sliper fra Trondheim og Ole

Reinemo fra Oslo. Turen skulle

gå om Rjukan videre til Odda, og
så rett tilfjells.

Vi spør miss Neave om hun har

tenl~t å friste ørreten og hun nikker



ivrig på hodet og sender oss -et

strålende smil. Ungdomsside i Tegn og Tale

Miss Neave.

Selskapet reiser i en flott Dollar

glis av siste modell og gleder seg

stort til turen. Vi benyttet 'an

ledningen til å slå aven prat med

miss. Neave, over en kopp kaffe,

og ber henne fortelle litt om seg

selv. Hun forteller hun er ansatt

på et stort assuranseselskaps k.on

tor i London og arbeider der som

maskinskriverske. Hun liker seg

godt der og er fornøyet med j ob

ben. Selskapet har hele 300 funk.

sjonærer og er således en ganske
stor bedrift. .

N år ferien er over drar hun til

bake til London med fly, og går

direkte til jobben på kontoret. Det

blir ikke tid til å gå hjem en tur

først. Turen til.Norge er nøyaktig

planlagt og ferien skal utnyttes

helt! Vi ber henne fortelle litt om

hvordan de driver døveforeninger

i England, men etter hva vi forsto

måtte det være temmelig rolig i
foreningene da det hele dreiet

seg om en fest eller to i året. Vi

tar farvel med miss Neave og øn

sk.er henne en god reise videre.

Hus ~ ~Ia~,ftontin~enten f

Vi vil her i bladet stille en side

til rådighet for de unge! En side

som de helt og. holdent kan be

trakte som sin egen og hvor de kan

møtes i saklig diskusj on om emner

vedrørende ungdommen.

Vi skal til å begynne med nøye

oss med en side, men sk.ulle det

vise seg at dette for lite, så skal

den nødvendige spalteplass bli

stillet til rådighet. Alt stoff ved

rørende ungdommen vil bli plasert

på denne side, og så kan de unge

selv komme med sine komentarer!

Vi har i dag bedre skoleforhold og

bedre undervisningsmateriell enn

noensinne før, og det viser seg da

også at ungdommen idag er i be

siddeise av et ganske stort kunn

skapsforåd når de går ut fra døve

skolene. Og elevene ved Alm skole,

j a, også fra yrkesskolene i Bergen

og Stavanger tilegner seg j o mye

ekstra lærdom.

Nå gj elder det for disse unge å

holde det de har lært ved like.

Det er nemlig slik, at uten stadig

øvelse vil det man har lært litt

etter litt bli glen1.t. Det hjelper

ikke om man har vært aldri så

flink, man må allikevel stadig

gjenoppfrisk.e SIne kunnskaper.

Som et eksempel kan vi ta en

stjerneidrettsmann. For å holde

seg på toppen, l~onkurrere ut alle

sine konkurrenter, må han stadig

passe sin trening. Unnlater han å

trene en tid går det uvegerlig ut

,over resultatene. Slik er det også

med oss. Det vi har lært på skolen,

det må vi holde ved like, ja, helst

bør vi vel øke våre kunnskaper.

Å skrive i «Tegn og Tale» er en

god trening. Her har ungdommen

den fordel at de kan skrive i sitt

eget blad, og om emner som er av

interesse for dem, og sorn de kan

diskutere seg imellom. Benytt

derfor den anledning dere har til å

vedlikeholde det dere har lært.

Fram Ined alt dere har på hjertet.

Skriv om det til «Tegn og Tale»s

ungdomsside.

Mange av dere er sikkert redd

for at fere ikke skal skrive bra

nok, men la ikke dette holde dere

fra å skrive i Tegn og Tale. Re

daktøren er til for å rette på even

tuelle feil, ja, hvem skriver ikke

feil av og til? Forresten l~an jeg

fortelle dere at der også er en

masse hørende som skriver feil,

tenl~ litt på det, dere. Ta pennen

fatt og klem i vei. Jeg har i lederen

behandlet det interessante emne:

Ungdommen og foreningsarbeidet,

og nå venter jeg at dere unge skri-

.vel' om hva dere mener om den

sal~en.

Så ønsker jeg dere vel møtt på

vår ungdomsside.

Red.

Lær/inge/oven
Døv ungdom som har gått SIn

læretid på fagskolen bør være merk

sam på at lærlingeloven har be

stemmelser om fratrekk i lære

tiden for den som har gjennomgått

forskole.

Fradrag i læretiden for gjennom
gått verkstedskole (forskole) før

læretid.en.

I(irl~e- og Undervisningsdepar

tementet har fastsatt regler for fra

drag i læretiden for gjennomgått

verk.stedskole før læretiden. En del

a\' riksyrkesutvalgene hal behandlet

departementets avgjørelse og sendt

forespørsel til Lærlingerådet om

fradragsreglenes ufravikelighet.

Fradraget for gjennomgått verk

stedskole er følgende:

«Etter Lærlingelovens § lO, 3.
ledd, k.an I(irke- og Undervisnings

departementet fastsette fradrag i

læretiden for gjennomgått verk

stedskole (forskole) før læretiden.
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Rett søkelyset mot de andre

TEGN OG TALE FOR 30ÅR SIDEN

24.85

19.60

16.00

18.35

19.05

14.20

3.40

I medhold av denne bestem

melsen har d'epartementet for de

fag Lærlingeloven gjelder for fra

l. oktober 1953 og hvor det finnes

forskoler, fassatt følgende fradrag:

For 6 måneders skole - 8 mnd.

fradrag. For 10 måneders skole

14 måneders fradrag.

For de industrielle metallfag

har departementet dessuten fast

satt følgende fradrag:

For utvidet forskole på til

sammen 2 år (f. eks. l års meka

nikerklasse og l års maskinarbei

derklasse ) - 26 måneders fradrag.

En eldre prest beklaget seg for

leden over at han aldri fant ung

dommen hjemme når han om

kveldene gikk for å hilse på menig~

hetens lemmer. Foreldrene satt der,

men barna var ute sammen med

venner eller venninner - på kino,

på dans eller annen slags moro.

Og presten mintes hvordan det

hadde vært førti-femti år tilbake.

Da hadde alle, både gamle og unge,

store og små holdt seg ved' den

hjemlige arne. Der hadde de lest

høyt for hverandre, sydd og strik

ket, lekt ordsprogsleker eller hyg

get seg sammen på annet vis.

Han syntes ungdommen dengang

hadde levd på en mer riktig måte

enn nå.

Om han har rett, så kan kritik

ken i hvert fall ikke bli rettet mot

dem som er unge i dag. Deres for

eldres eller besteforeldres barn

domshjem var jo i allminnelighet

så meget større enn deres egne er.

En av grunnene til at de ikke len

ger kan holde seg hjemme om

kveldene er simpelthen den at det

ikke er plass til dem der. De har

ofte ikke et værelse, ikke en krok

hvor de kan få være litt for seg

selv. Så må de ut av huset, og det

passer best om kvelden, når lek-

228

Landsorganisasj onens sekretariat

har i møte den 6. oktober 1953 be...

handlet saken og besluttet ikke å

fravike departementes vedtak.

Landsorganisasj onens svar ble

sendt I-Jærlingerådet, og Lands

organisasjonen har nå mottatt

melding fra I(irke- og Undervis

ningsdepartenlentet om at regler

om fradrag i læretiden for gjennom

gått verkstedskole før læretiden,

fastsatt i\ henhold til Lærlingelo

vens § 10, 3. ledd, kan ikke fra

vikes.

sene eller dagens andre plikter er

besørget.

At de går på kino - denne ki

noen som visst ikke fantes der den

gamle presten vokste opp - skal

man ikke beklage. Det finnes dår

lige filmer og dårlig mat. Men

ingenting hj elper til å utvide gut

tens eller pikens åndelige ~orisont

som en god film. Det finnes også

dårlige måter å more seg på, som

det finnes dårlige kamerater. Men

er det noe de unge særlig trenger

nå, så er det hverandre. Og det er

å få øye på livets sanne verdier

ved hjelp av hverandre.

Hvis de som nå er eldre ble spurt

om hva som betydde mest for dem

under oppveksten, så ville sikkert

en meget høy prosent av dem svare

at det var de fortrolige samtalene

med en venn eller venninne som

drømte om framtiden på samme

måten som de selv, og som også

filosoferte og grublet over livets

problemer på omtrent den samme

måten.

Det er sjelden a;t ungdom øde

legger ungdom. De som for alvor

slår seg sammen med dårlige ka

merater og foretrekker deres ek

sempel fremfor det gode~ de har alt

en brist i sin karakter. Og hvem

bærer hovedskylden for dette?

Ja, hvem andre enn de eldre, hvem

andre enn far og mor som ikke har

greid å gi dem det moralske grunn

laget et liv må bygges på, hvis det

skal bli et godt liv. Og dette grunn

laget må være lagt i barna mens

d'e enda er små, j a, før de kan be

gynne å gå alene ut om kveldene.

Det er ikk,e slapp moral, men

tidens spesielle forhold som gj ør

at presten i dag ikke finner ung

dommen hjemme når han går ut

på sine aftenvisitter. For skal den

treffe sine jevnaldrende, både de

som er bra og de so~ ikke er det, så

må den ut på gaten og veiene, på

kinoen eller ungdomslokalet.

Her lærer deI?- lnenneskerie å kj en

ne. For det er også meget viktig.

U ngdommen må tidlig kunne skille

bukkene fra fårene og få "øynene

opp for selve livet, både som det er,

som det burde og ikke burde være.

Men det er foreldrene som med

sin personlige eksempel og sin

sunne fornuft gir ungdommen de~s

etiske idealer. Svikter ikke de, så

svikter i alminnelighet heller ikke

barna. Vil man finne grunnen til

umoralen i en tid, skal man i det

hele tatt ikke rette søkelyset mot

de unge, men mot de eldre. La oss

ære de unge ved selv å være slik

vi helst vil at de skal bli.

Fraktmoderasjon på jernbanene ..
Vi skal nedenfor anføre endel

eksempler på hva billetten vil

koste på jernbanene etter den

fraktnedsettelsen som er innrøm

met deltakerne i sommerens møter

i Trondheim.

Bergen - Trondheim tur kr.

Brevik - Trondheim« «

Kristiania - Trondh.« «

Fredrikshald - Trondh. «

I(ornsjø - Trond~. « «

Kongsvinger - Tr.h. « «

Storlien - Trondheim « «



Tenk om vi hadde hatt slike

billettpriser idag!

Hr. Olaf Hassel.,
I(rekling st. Sørlandsbanen som

har vært elev av Norsk. I(orrespon-.

danseskole, fikk. nylig skolens di

plom for utvist flid og orden, salut

eksamensvidnesbyrd, utmerket

godt for norsk, ny rettsk.rivning ..

GAMLEHJEM FOR DØVE
i Stavanger.

20-23 februar holdt Stavanger

Døveforening sin årlige utlodning

som innbrak.te, de dårlige tider tatt

i betrak.tning, ca. 1.600 l~roner

netto. 'Det er beundringsverdig

hvordan de samme krefter holder

ut år. etter år. Gjestene koser seg under parasollen.

Mitt ferieopphold på "Skogheim"

Feriehjemmet Skogheim i ny skikkelse.

Jeg var en av de mange som

tilbrakte min tre ukers sommer

ferie på de døves feriehjem «Skog

heim}} ved Drammen, og der var

litt aven opplevelse og se alt som

var gj ort der i· den siste tiden.

Det var som om feriehjemmet

hadde fått et nytt ansikt dette

året, og mye var gjort for at gjes

tene skulle trives best mulig.

Foruten drammenserne var det

også kommet døve hit fra Oslo,

Vestfold, Hamar, Haugesund og

bergenseren Breiteig. En riktig

hyggelig forsamling var det. Moro

var det at formannen i Haugesund

døveforening og forbundssekretær

Breiteig med familie, gledet oss

ved et besøk noen dager.

Været var j o ikke alltid det
/

beste, men man hygget seg i peise

stua om kveldene med forskj ellige

slags spill, likesom et par av ferie

gj estene fylte år, og så ble det

«burstaselskap» med taler og gode

greier! Motorbåten «Syver'n» ble

også flittig brukt og vi tilbrakte

i den mange deilige turer på fjorden

Mannfolkene dro av ,og til på

fisketur for å gi sitt bidrag til mat

forsyningen, men det var ikke

alltid fiskelykken sto i forhold til

anstrengels~ne.Således.-hendte det

at fiskerne etter å ha vært på

sj øen i nærmere 8 timer, l~om

hjem med tre små «pinner», ikke

engang nok til å mate ei katte med,

langt mindre lnette ca. 25 sultne

feriegjester. Men det hendte da

også at det vanket nyfisket makrel

på bordet, og spør om det smakte.

Av og til dro vi til Drammen eller
Svelvik for å gj øre storinnkj øp til

helgen, og «Syvern» fraktet oss
trutt og sikkert dit vi ønsket.

En dag dro vi på langtur til

Horten for å se marinebyen. Det
var den dagen.daAlfredsen og frue

skulle reIse hjen!. Alfredsen som
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Vi presenterer her Dagny og

Harald Nesse's tre slnåpiker, og de

stolte foreldrene skriver følgende

til oss: Nå har vi samvittighets

fullt etterkommet oppfordringen

om å sende et foto av våre tre små

piker! (Dagny og Harald begyn

ner nå å bli Dronning Juliana og

Prins Bernhard av Nederland en

farlig konkurrent! Ei lita tulle til

nå, så er de a poeng. Skulle de

greie enda· en, ja, da kan a Juliana

og n' Bernhard gå hj em og legge

seg!) red's anm.

Så nu har vi altså bare å ·opp

fordre Johan Solbø, Oslo til å

selv har motorbåt, fikk således

reisefølge hjem. Det var strålende

vær da de to båtene la ut fra molo

en på Gjerdal, og side om side

stevnet de utover fjorden. Det ble

en deilig tur i det fine været, og da

«Syver'n» kl. 21. om kvelden kom

tilbake fra langturen, var det bare

fornøyde og brunstekte fjes som

ønsket Breiteig og frue velkom

men til «Skogheim».

Gjerdal er et deilig sted å tilbringe

sin ferie på, bare sørgelig at været

"iår ikke innbød til noe større bade

liv. Man må j o helst ha mye sol om

.ferien skal bli helt vellykket, og det

har det dessverre vært dårlig med

i sommer. Men på tross av været

var vi feriegj ester meget fornøyet

med oppholdet på «Skogheim».

Major.

En kjent gammel døv håndverk

erveteran, maler Trygve P. Lund

Eliassen er død, 78 år gammel.

Trygve Eliassen var født i Trond

heim og har i hele sitt liv vært bo-
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sende foto av SIne to barn. Her

med skulle nå også Oslo bli dratt

med i barnesj ået, hvor de hittil er

uteblitt.

Så venter vi på Johan 801bø's

to barn som vi gleder oss til å

stifte bekj entskap med.

satt i SIn gamle fødeby. Etter sin

kon:firmasj on utdannet Eliassen

seg som malersvenn. Han hadde

en medfødt kunstbegavelse og

drev i sine ledige stunder på med

kunst- og dekorasj onsmaling. En

gang hadde Trygve Eliassen malt

et vakkert maleri· av Nidaros

Domkirke og hadde så utstilt det

til salg. Ganske tilfeldig kom da

kongen av Siam som turist til

Trondheim, og da han under sin

spasertur i byen :fikk øye på det

vakre utstilte maleriet, ble kongen

så betatt i det at han kjøpte ma

lerietav Eliassen som en erindring

om sitt besøk i Nidarosdomens by.

Av sine arbeidsgivere var Tryg

ve Eliassen ansett for å være en

høyt aktet og dyktig fagmann.

Eliassen var iblant de eldste med

lemmer av De Døves Forening

som i 1948 1?le hedret lned medalje

og diplom for trofast og interessert

50 års medlemsskap. Han var i en

årrekke aktivt medlem av Døves

Sykekasses Styre og har likeså hatt

mange tillitshverv innen døve fore

ningens fest- og arrangements

komiteer. Personlig var Trygve

Eliassen et elskverdig og hjelpsomt

menneske og han hadde mange

venner. Hans slekt og venner

takker ham for godt kameratskap

og samvær. Vi lyser fred ov:er

Trygve Eliassens gode minne.

Den 6. juni ble Trygve P. Eli

assen bisatt. En skare

av slekt og venner fulgte ham til

hans siste hvilested. Døveprest

.Agnar Sandvik forrettet og talte

over ordene fra Johannes evg.

«Fred etterlater j eg eder. Min fred

gir j eg eder, ikke som verden gir,

gir jeg eder. Eders hjerte for

ferdes ikke og reddes ikke» Presten

frambar tilslutt avdødes siste hil

sen og takk til sin trofaste hustru

og barna og barnebarna. °Det ble

nedlagt signerte k.ranser fra døve

foreningen og fra nlenigheten og

med takk for godt samarbeide og

godt vennskap. H. M'.

I(ristiansands Døveforening fikk
et trist budskap om at en kjent og

aktet mann, Anders Haaland var

avgått ved døden den 30. juli.
Han var den første som tok~ initia

tivet i 1910 til å starte en kristelig

forening for døve i I(ristiansand

og distriktet. De døve lå ham me

get sterkt' på hjertet i mange år.

Med ham er en ydmyk kristen og

et fint menneske gått bort. I sin

ungdolTI drev han er av de største

skomakoerforretning~r med flere

svenner og læregutter. Han hadde

noen døve hos seg i skomakerlære,

og han l~unne tegnspråket. I

I(ristiansands døveforening var

han med i styret i mange år, og for

noen år siden måtte han trekke

seg ut av styret p.g.a. alderdom

men, men fortsatte å komme til

møter og fester for døve. Han var

elsket av alle døve p.g.a. sin venn

lige og rolige vesen, så døve savnet

ham i de siste par årene han ikke

viste seg på grunn av sykdommen.

De døve husket haITI under hans

sykeleie med hilsener og blomster,

og dem satte han pris på. Han

døde 81 år gammel.
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Muntre historier
Skilsmissegrunn.

En døv frue fra Sydney for

langte skilsmisse fra sin mann som

også var døv. Hun frernhevet· at

han var altfor glad i å prate, så hun

får ikk.e fred for fingerspråket

hans hverken natt eller dag.

Da jeg var kirurg.
Min første store operasjon ut

førte jeg ute på de døves ferie

hjern «Skogheim» ved Dr.ammen

for 14 dager siden. Vi hadde nem

lig besøk. av den vesle Erik Nilsen,

som forresten går i 2. klasse på
døvesk.olen i Holmestrand. Han

kom sammen med sine foreldre på
besøk. og det var da jeg måtte tre

i virksoluhet SOlli kirurg. Jeg for

sikret guttens foreldre at ville

denne operasj onen falle heldig ut,

så var det en mulighet for at jeg

sluttet på Glassverket og søkte

jobb i dette interessante yrke.

Med et rask.t snitt ble maven åpnet

og jeg begynte' min vanskelige

operasjon. Svetten perlet nedover

pannen på meg, og jeg arbeidet

intenst for at operasj onen skulle få

et lykkelig utfall. Etter ca 3/4 ti
mers arbeid k.unne jeg så endelig

sy maven samrnen og spenningen

var stor over hvordan resultatet

var blitt.

Men dessverre - operasj onen

ble rnislykk.et. \resle Eriks leketøy-

Han ble begravet fra Oddernes

kirk.e som var full av folk. Båren

var full av vakre blomster og kran

ser fra forskj ellige foreninger hvor

han hadde virk.et. Fra I(ristian

sands Døveforening ble lagt ned

krans ved Martin Hansen som og

så holdt tale og minnet om hva

Haaland hadde vært for de døve.

Da kisten ble senk.et i graven,

strålte solen så vakk.ert fra en blå

himmel. Det var en vakker høy

tidelighet.

Fred med hans minne!
Mabel Birkenes

ape ville ikke klatre i sin snor nler.

Den satt' bare stille og så sørg

modig på meg. Og med ett falt alle

mine forhåpninger om en ansettel

se som kirurg på dukl~eklinikken

i grus. Fi-Jo.

Alt godt ovenfra.
En mann fra Harran :fikk en dag

en flaske pils på en original måte.

Han var ute og gikk tur, da han

møtte en motorsyklist i rasende

fart. Lik.e før de skulle passere hver

andre var det en hump i veien og

ett eller annet fløy ut av bagasj e

vesken til motorsyklisten, det fort

satte opp i liften og falt ned foran

mannen. Det var en flaske pils

som falt ned på metallk.ork.en og

kom uskadd fra lufteturen. Mannen

har bedt motorsyl~listenmelde seg,

så sk.al han få tomflask.en tilbake.

Hun klarer seg selv
I(lok.ken var 2 om natten. For

fatteren satt trett og nervøs ved

sitt arbeidsbord og sloss med det

avgjørende kapitel da hustruens

røst lot seg høre inne fra sove

værelset. «!(OITI nå i seng min venn}}

«Jeg k.an ikke,}} suk.k.et han. Jeg

har fått heltinnen i arlTIene på en

motbydelig skruk, og nå vet jeg

ikke hvordan jeg skal få henne fri

fra ham igjen.

«Hvor gamlnel er hun?}} «23 år}}.

«Så er hun gammel nok til å klare

det selv. !(om nå inn i seng rned

deg.)}

Takk for' været.
Seks damer fra Sortland ble så

begeistret over det deilige ferie

været som de opplevde i år, at de

for et par dager siden sendte en

stor bukett røde nellikker til vær

varslinga for Nord-Norge og tak-

et for ferieværet. Det er sannelig

sj elden at vi meteorologer får

blomster, sa vakthavende til bla

det Tromsø.

- Var det ikke du som sa at du

k.unne lese?

(Vg'ens Gæst, Dannl,ark.
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.B. G. Shatu.

Det en ikke !{.an gjøre bedre, skal

en heller ikke gj øre verre.

b7-b5

h7-h6

g7-g5

h6xg5

Sb8-d7

0-0-0
Sd7-e5

I(d8-e7

b5xe4

_Dronninggambit.

Hvit: Smyslov. Svart: Botvinnik.

l. c2-e4 c7-e6

2. d2-d4 d7-dS
3. Sgl-f3 Sg8-f6

4. Sbl-e3 e7-e6
5. Lcl-g5 d5xe4

Et av Botvinniks favorittforsvar

som han har' anvendt med stor

framgang.

6. e2-e4

7. e4-e5

8. Lg5-h4

9. Sf3xg5

10. Lh4xg5

Il. e5xf6

Denne fortsettelse er ansett for

å være mindre sj anserik enn Il.
Df3 og Il. g3, men Smyslov har en

overraskelse i bakhånden.

Il. - - Le8-b7

12. g2-g3!

Tidligere har man forsøkt 12.

Le2, som etter 12.-, Db6 fører til

tilfredsstillende spill for svart.

12. - - Dd8-h6

På 12. -, eS kan følge 13. d5,

b4. 14. dxe6!

13. Lfl-g2

14. O-O
15. Ddl-e2!

de forskjellige åpninger og slutt

spill. Det er da av avgjørende be

tydning at man får gode teoretiske

l~unnskaper, om man har tenkt

å drive det til noe mer enn al

minnelig underholdning. Enten

man nå skal spille turnering eller

ikke, så vil man i alle tilfelle finne

at sjakkspillet er en avl~obling

etter dagens arbeid.

Gjennom dette bondeoffer får

hvit det bedre sluttspill.

15. Db6xd4
16. TfI-dl! Dd3xe2
18. Tdlxd8 I(c8xd8

19. Sc3xe2 Se5--d3!
N å er det Botvinniks tur til å

ofre bonde. På 19. -, a6 hadde

fulgt 20. Tdl-, I(e8. 21. Lb6, Sd?
22. La5, LeS. 23 Sd4, men vansl~e

ligheter for svart.

20. b2-b3

21. b3xe4

segI\får solen skinner

om månen og stjernene.

Overtroen om tretten til bords,

stantlmer i virkeligheten fra at de

aller fleste har bare tolv kniver og

tolv

til tuppeby'n å kj øpe tøfler til

kjerringa, og (med et blikk på

sine fremstrakte fingre) her er

målet.

.w Sjakk

Den l~an ikke være smed, som

er redd for gnister.

Peder Syv (dansk s]Jråk

mann og prest).

Vi nærmer oss høsten og Caisas

tilhengere begynner så smått å

lengte etter de kveldene da de kan

ta fram brett og brikker og ofre sin

fritid på sjakkgudinnen Caisas al

ter. Det er alltid med en viss for

ventning sj akkspillerne tar fatt på

de første treningskvelder. Man

føler et forunderlig velvære når

man setter seg ned for å ta sitt

første parti etter en lang våbenstil

stand. Sjakkspillet er et av de spill

som gir sin utøver anledning til å

utfolde sin tankevirksomhet. Jo

mer du spiller, jo mer interessant

blir det, og du vil finne ut at du
aldri får anledning til å kjede deg.

I et parti vil der alltid være noe

nytt, og der kan forekomme de

mest morson1me situasjoner. Det

hender ikke sjelden at selv den

beste spiller kommer til kort, og

det er det som er sj armen med

sj akkspillet. Du kan aldri _være

sikker på hvordan utfallet av et

parti vil bli. Den som blir. en '

dyrker av det l~ongelige spill vil

aldri angre på det.

For en som skal delta i turner

inger er det påkrevet å studere

- Han har snakket i en halv

time - skal vi fortelle ham nå at

bestemor er døv?

PÅ TOGET.
På toget kan en som kjent opp

leve litt av hvert, men «opplevel

sen» til den fruen det her skal

fortelles om, må likevel sies å

være litt utenom det vanlige. Vi

innestår forøvrig ikke for sann

heten, men følgende skal altså

ha hendt på toget mellom Sokna

og Hønefoss:

En ung frue satt på den ene

benken, en mann i 50 års alderen

på den andre. Han satt med jakk

ken oppknappet, begge tommel

fingrene i vestens armhull og de

øvrige fingrene pekende rett fram.

Da konduktøren kom sa mannen

til fruen.

- Vil du være så snill å ta fram

billetten som jeg har i vestlom

men?

Fruen gjorde det, og litt etter

spurte mannen: - Du vil vel ikke

også være så snill å ta fram lon'lme

tørkleet mitt og pusse meg under

nesen?

Jo, fruen gj orde det også, men

da han litt senere spurte om hun

ville ta opp snusesk.en og legge inn

inn en «pris» på ham, syntes hun

det gikk for vidt, og utbrøt:

- Men er De lam da, eller er det

noe annet som feiler Dem?

-Nei, bevares, sa mannen,

men du skjønner at jeg skal ned
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Remis.

f7-f6 t

c5-c4t
c4-c3

Th8-a8

Ta8xa6

Ta6-a2

22. Le3xa7 c6-c5

23. Tal-bl Lb7xg2

24. La7-b8!! Kc7-c6

25. Kglxg2 Lf8-h6!

Hvit truet med 25. a4 etterfulgt

av aS etc. Gjennom mottruslen

26. -, Ld2 ved siden av 27. c3

vinner svart kostbar tid.

26. f2-f4 e6-e5!

27. a2-a4 e5xf4

28. g3xf4 c4-c3

En skarpt beregnet manøver!

29. Se2xc3 Lh6xf4

30. Lh8xf4 Sd3xf4t

31. I<'g2-g3 Sf4-h5t

32. I<'g3-g4· Sh5xf6t
33. I<'g4-g5 Sf6-d5

34. Sc3xd5 I<'c6xd5

Dermed er den egentlige kamp

slutt, men Smyslov gjør et siste

forsøk på gevinst.

35. h2-h4

36. I<'g5-g4i

37. a4-a5

38. a5-a6

39. I(g4----:f5
40. h4-h5

41. I<'f5xf6

The International Chess Fede

ration lover har noen tilføyelser

som henviser til spillernes opp

førsel under et turneringsparti.

Iblant andre ting har vi føl

gende regel:
Ingen av spillerne tillates å

gj'øre noen kommentarer til de

forskj ellige trekk i partiet, som er

igang mellom dem. - Hensikten

med denne regelen er selvfølgelig

å hindre all unødvendig prat mel-

-lom partene, og ellers heve partiet

over kategorien - kafeparti -.

Men dette bringer enkelte inter

essante spørsmål fram i dagen.
N år er det tillatt å snakke under

et parti, og når har det noen be
tydning? .

Å. snakke under et parti kan kun

tillates i følgende tilfeller.

«Jadoube» (Jeg stiller tilrette),
når en av brikkene ikke står or

dentlig. «Sj akk», når kongen stilles

direkte under ild. «Remis» eller

«Jeg tilbyr remiss», når en av par

tene er villig til å dele point. «Jeg

gir opp», mens man samtidig tryk

ker sin beseirers hånd.

Dette er de få anledninger hvor

det er nødvendig å snakke. Men

hvem kan kontrollere en triumfer

ende ånd, som nettopp har opp

daget en matt i så og så mange

trekk, og renner over av iver etter

å fortelle verden og sin motstander

om denne oppdagelse. Det er man

ge eks. på dette, og en av de mor

somste, men samtidig mest tra

giske, hendte da Von Balla spilte

mot Breyer i en tysk turnering.

Begge spillerne satt bøyet over
brettet. Von Balla var i trekket.

Plutselig så han opphisset opp og
nesten skrek: «Matt i to trekk».

Alle tilskuerne strømmet til, og

hele turneringssalen var i opprør.

Alle stirret på Breyer. Men denne

så helt uberørt ut, j a, det så ut som

om han kjedet seg. Von Balla for

dypet seg i stillingen igj en, og til
sin ergrelse fant han at matt i to

trekk kunne på ingen måte, frem

tvinges.' Men han fant grunnen:

«Matt i tre trekk», skrek han, ennå

mere ivrig enn før. Men Breyer var

fremdeles like rolig. Blel~, og helt

fra seg, bøyde Von Balla seg påny
over brettet. Og nå fant han, 

det var nok ingen matt i tre trekk

heller. Hva måtte det gjøres? Han

studerte studerte og studerte. Plut

selig fattet han en beslutning. Til
skuerne som sto tett i' tett rundt

bordet formelig hungret etter et

forløsende ord. «Jeg gir opp», hvis

ket han.

Og latteren runget gjennom tur

neringssalen.

HUSK

at alt stoffet til «Tegn og Tale»

skal sendes til den nye redaktør

Finn Johansen, Skippergt. 32,
Drammen. Stoffet må være red.

i hende innen den l. og 15. i hver

måned.

~I\I\I\I\I\I\I\I\I\I\I\I\I\I\I\I\I\I\I\I)

~ 'j)øve~ 9dretMverden ~
/ ~
\l\1\l\I\l\I\l\I\I\I\I\\l\1\l\I\l\1\l\I\l\1\l\I

Rett eller galt?
Norgesmestersl{ap for døve, ID. In.

I forrige nr. er det en som gjerne

vil ha tilbake den gamle, gode be

nevnelsen «Norgesmesterskap for

døve», istedenfor «Døvemester

skap», som de fleste nå er gått over

til. Jeg må i den anledning få lov

å svare.

Da jeg b'egynte som red. for

bladet vårt, syntes jeg det var

naturlig med benevnelsen «Norges

mesterskap for døve». Men så var

det en som anbefalte meg å tenke

nærmere over det. Og det gjorde

jeg. Det ble da plutselig klart for

meg at «Norgesmesterskap for

døve» er en språklig meningsløshet

- et misfoster. Og fra den dagen

forsvant benevnelsen «Norgesmes

terskap for døve» fra Tegn og Ta

les spalter -,- jeg håper å kunne

føye til: for alltid.

Saken er den at et NM (for hø

rende) selvfølgelig også er NM
for døve - alle som er gode nok

kan delta i NM. Det'er litt vanske

lig å forklare dette nærmere, men

hvis vi nå skal kalle våre døve

mesterskap «No~gesmesterskapfor

døve», så ville det være like rimelig

om vi forlanger at de hørende skal

kalle sine mesterskap «Norges

mesterskap for hørende, seende,

normalt begavede og i det hele tatt

uten synlige eller skjulte feil».

«Døvemesterskap» gir full dek

ning for hva våre mesterskap er.

Normalt begavete me~nesker som

har litt greie' på idrett (og sj akk)

kan ikke misforstå dette, for de vet

godt at et mesterskap som bare

omfatter en klubb alltid kalles

klubbmesterskap. Det er derfor

opplagt at de må forstå at et Døve:

mesterskap er et mesterskap for
de døve i hele landet.,
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En annen ting er at det selv

følgelig er «flottere» å kalle våre

mesterskap «Norgesmesterskap»,

men j e'g tror det er meget bedre

at vi døve er saklige enn at vi sl~al

ta hensyn til forfengelighet. Altså:

Døvemesterskap (forkortet DM)
er den eneste naturlige benevnelse

på våre mesterskap! Vi sier jo

også: «Jeg har gått på døveskole»

ikke at «jeg har gått på folkeskole

for døve».

Angående «Nordisk mesterskap

for døve» så tror j eg det snart blir

slutt på det navnet - at det blir

forandret til «Nordisk, Døvemes

terskap». Det er riktig.

Noen andre navn som gjerne kan

diskuteres med det samme: Norges

Døves Idrettsforbund bør forandre

sitt navn til Norges Døve- I dretts-

forbund. Det høres meget bedre ut,

det kan enhver ekspert fortelle.

Det er nemlig svært dårlig med to

-es (Norges Døves) etter hverandre

og dessuten snakker vi jo om døve

idretten, ikke om døves idrett.

Navnet på «det nordiske idretts

forbund for døve» ble ved siste

kongress forandret til Nordisk

Døve-Idrætsforbund - helt riktig.

Likeså er det danske forbunds navn

Dansk Døve-Idrætsforbund helt

riktig. Vi bør også helst forandre

vårt sj akl~forbunds navn til Norsk

(eller Norges) Døve-Sj akl~

forbund. Men navnet Norske Dø

ves Landsforbund bør aldri bli

forandret.

Det er forresten rent forferdelig

hvor få døve det er som ikke vet de

rette navn på f. eks. våre døve

idrettslag. Det kan nevnes at

Døves Idrettsklubb, Bergen, me

get sjelden får et brev med klub
bens rette navn. Det er helt ,al

minnelig at klubben får brev

adressert til: Bergens Døveidretts

lag, Døves Sportsklubb i Bergen,

Bergens Døves Idrettsforening,

Idrettslaget for døve i Bergen,

Bergens Døveforenings Idrettslag

osv. De døve har nok svært god
fantasi, men det er i virkeligheten

234

både en fornærmelse og et tydelig

tegn på slurv at et navn skrives feil.

Og vi har jo bare 4 døve-idrettslag.

Jeg er glad for at Håkon Karl

sen innledet til diskusj on om dette

(DM - NM for døve). ~Det er alltid

godt å få diskutert saker som det

hersker tvil om.

Thorbjørn Sander.

P.s. Jeg oppfordrer Håkon I(arl

sen til å sende referater fra Oslo

Døves Sportsklubbs fotballkam-

per til bladet. D.s.

BERGENS-FOTBALL.

Viggo-Døve Il-O

Il. august var det mål-fest på

Møhlenpris. Det er ikke meget å si

om kampen. Tross de mange bak

lengsmålene spilte Døve ganske

bra, friskere enn på lenge, men

målmannen vår var uheldig, og ble

etter hvert mer og mer nervøs.

Døve-Nøstet 2-2.

Denne gang hadde vi «bestemt

oss til» å slå N østet (ikke bare for

å ergre Rasmus Bjelland i Oslo,

som er født på Nøstet). Og da vår

motstander spilte mesteparten av

kampen med 10 mann, så - 

men nei, vi måtte nøye oss med

uavgjort, selv om Døve hadde

overtaket gjennom nesten hele

kampen.

Døve hadde forandret en del på

lagoppstillingen, og det begynte

bra, da Per Hauklien etter ca.

5. min. gikk gjennom forsvaret og

satte ballen rolig i mål, uten sj anse

for målmannen. Men bare et par

minutter etter utliknet Nøstet

,på et overraskende angrep. Døve

presset på for å ta ledelsen igjen,

og snart ordnet Erling Eriksen

dette, da han hurtig utnyttet en

sj anse. Dette ble olugangsresul

tatet.

Døve fortsatte å presse i 2. om

gang også, men til ingen nytte.

I(anskj e var det løperrekken som

var uvant med å ha så meget å

gjøre og derfor ble helt utslitt 

eller de syntes at de hadde gjort

sin plikt og at ingen kunne forlange

at de skulle lage mere enn 2 mål i

en kamp. Vår ledelse holdt dess

verre heller ikke. Nøstet klarte

å utlikne midt i omgangen, og 2-2
ble altså sluttresultatet. Døve

fikk nok et mål til, som etter tvil

ble annulert, men det hjalp ikke.

Dette var første gang vi klarte

å ta poeng fra Nøstet, men merl~e

lig var Døve ualminnelig misfor-

nøyde med seg selv etter kampen.

Og med god grunn. Etter spille

fordelingen skulle vi ha vunnet.

Ingen på Døves lag viste seg å

være i sin beste form. Per Haul~

lien var litt bedre enn de andre.

- Dens forrige eier var tunghørt!
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Munkedamsveien 9, Oslo - Tlf. 42 Il 16, 41 66 83

R0RLEGGERFORRETNING - R0RHANDEL

Trondheim - Etablert 1874

inDea otell
Trondheim

Telefon 28567



Thorvald Berg
SKIPSREDERI

Tønsberg

A.SÆTHER
Telefon 1259

Papir en gros

HAMAR

1250

A.s Hommelvik .Bruk
Sagbruk - Høvleri og

Kassefabrikk
Trelastforretning
Spedisjon

HOMMELVII(

Sev. Dahl's.
Assurancekontor A.s

Solplassen l

Tlf. sentralbord 41 68 30

Tegner ~ll slags assuranse

Porsgrund Metalverk A.s
Porsgrunn

DRAMMENSJERN•
•ST0BERI OG MEI(. VERI(STED

SPESIALITETER:
I(raner og losseapparater.

I(jøle- og fryseanlegg

Pukkmaskiner, Veghøvler
Centrifugalpumper

Luker etc. for vannkraftutbygging

Ovner og annet bygningsstøpegods

Stål- og jernstøpegods

BAN6DAlSBRU6ET
ALBERT 'COLLETT

BANGSUND

AI slags trælasr

anbefales

Post og Telegr. adr.
BANGSUND

Gjennom vår handel

oppnår landet vårt bedre

kontakt med utenverdenen og

lærer oss menneskene bedre å kj enne.

WI LLIAM FU RU

t(obber - Messing - Aluminium
Rør

Bolt
Skinner

Profiler
Tråd

Chenillefabrikk

Sandefjord
./

Døve's Trykkeri A.s - Bergen


