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Det nye oa
I dag skriver vi 1957 og er allerede et godt stykke inn i det nye året! Men vi

vet så lite hva det nye vil bringe av godt eller ondt, det er som å vandre ut i det
ukjente. Likevel ser vi det nye år imøte med glad forventning, og vi ønsker
hverandre: - Godt nytt år!

Men før vi går videre inn i det nye året, stanser vi som skikk og bruk er opp
en liten stund og ser oss tilbake, og vi spør oss selv: - Hva har jeg fått utrettet
i året som gikk? Nå er det ikke alle som kan gi seg selvet like oppmuntrende
svar på dette spørsmålet, og mange vil sikkert innrømme at innsatsen kunne
vært bedre. Men der er ennå mange muligheter til å ta igjen det forsømte. Skal
vi så være enig om å starte det nye året 1957 med løfte om en større innsats!
Norske Døves Landsforbund skal for første gang starte et landslotteri, og det
er lagt slik an at her er anledning både for foreninger og enkeltpersoner til å
gjøre en innsats for døvesaken. Oppgaven venter på deg og det er bare til å ta
fatt! Men også innen våre foreninger er det bruk for din arbeidskraft! Gå derfor
i foreningen og arbeid!

For Norske Døves Landsforbund var året som gikk et godt arbeidsår og som
rimelig kan være, var landsmøtet i Skien den største begivenhet. Det var et gi
vende og meget vellykket landsmøte. Der var møtt fram flere representanter
enn noensinne før, hvilket gir inntrykk av at foreningene satte meget inn på
å møte godt rustet til forhandlingene. Arbeidsutvalget har fortsatt sete i Bergen,
og vi er dermed sikTet en fortsettelse av framgangen innen forbundsvirksom
heten. Forbundet har lagt stor vekt på å holde god kontakt med fOl'eningene,
og forbundssekretæren har vært ute på en lengre reise og besøkt samtlige
døveforeninger i 0st-, Sør-, Vest- og Midt-Norge hvor han holdt foredrag og
viste fram landsmøtefilmen. Vi kan vel regne med at turen i år går nordover
til døveforeningene i Nord-NOl'ge.

Hva vil så året 1957 by på av begivenheter for de døve? Jo, det blir da endel
arrangements her hjemme også i årets løp. Ungdomsleiren er overlatt til Inn
herred og Trondheims Døveforeninger å ordne med, likesom det vel også vil bli
holdt en skoleleir. For idrettsungdommen blir det en hektisk tid som kulimi
nerer ved Verdensidrettslekene i Milano!

Vårt forbundsorgan "Tegn og Tale" vil også i det nye året være bindeleddet
mellom landets døve og vi håper at våre medarbeidere og ellers alle som har
interesse for vår sak, vil støtte opp om bladets virksomhet, slik at Tegn og Tale
kan bli et talerør for de døve både utad og innad. Med et ønske om at samarbeids
viljen må vokse seg levende og sterk blant våre skjebnefeller, ønsker vi de døve
landet over et godt framgangsrikt nytt år!

Red.



Den seilende magiker og jungmann i Singapore,

forveien. Det er mange som eT

blitt"rare" av dette tidsfenomenet.

Nå går jeg over til å fortelle om
østen, først om Hongkong og se
nere om Indonesia. Kanskje som
me av dere Jesere husker min ar
tikkel "Et møte med det fjerne
0sten", der jeg bL a. fortahe om
Japan og de 7000 øyene som hetel'
Fillirinene. Iler skal jeg fortelle
fra China, Sumatra, Java og Bor
neo.

Tidlig en morgen mens jeg så
vidt var våknet, fikk vi los om
bord til å føre båten inn i en havn,
Båten passerte den store øya
Hongkong og fastlandet Kowloon,
og der bak byen ligger det mek
tige og kol ssale landet Ch' a.
Like i t.'l grensen for Kowloon
i'gger dct kommunistiske land.
Det (';' bare øya Hongkong og
fastJa det Kowl on som er i en
gelsk besittelse. Det er en veldig
1: atlkk med et yrende liv mellom
Hon 'ong og Kowloon. På havna
er mang~ svære linere ankret opp
ve bøyer, og en sverm av djun
ker, små motorbåter og se' båter
omkranser de utenlandske båtene.
Kinesiske linCl'e eller lastebåter
var ikke å se. Fre=edc flagg
dominerte, mest engelske, holland
ske og vårt eget norske. Det er
alltid en glede for oss å se at det
norske flagget vaier friskt og fritt
og pryder havnebildet i de fjel' e
strøk. Jeg har så å si vært ove!'
hele verden og alle steder så jeg
mange norske agg smelle og
flagre i "fremmed luft". På lang
avstand (an man se at båtene er
norske, fOL' om de har lyse eller
mørke farger har de ntid vakre
linjer og nystrøket maling. Det er

Den seilende magiker har gått gjennom denne gaten i Hongkong.

på grensen og dermed to fridager
etter hverandre. Men dengang ei.

Jeg har passert denne grensen
flere ganger - men bare med skip.
Verre er det når man skal fly i
denne fartens tidsalder. Flyr man
f. eks. fra Tokio i apan kan
man lande j Amerika et par ti _er
etter - på samme dag! For å
være nøyaktig: Et fly som letter
fra Tokio, f. eks. Id. 2, lander i
Honolulu, Haw~ii, kl. 2 P 'esis
samme dagl Bestiller man f. eks.
telefon til en mann i Los Angeles
så svarer vedkommende dagen i

Reisebrev fra "den seilende magi'ær"

Stillehavet okto er 1956,
Før vi kommer til ndonesia vil

jeg fortelle litt om datogrensen og
litt om Hongkong. Vi har nemlig
nå passert den internasjonale dato
grense, og jeg tror det kan interes
sere deg å høre litt om denne mer
kelige grense.

På kartet - eller enda bedre på
globusen - vil du finne denne
grense på 180 grader. Når vi kaller
den datogrensen er det fordi skip
som passerer "taper" en hel dag
og på tilbakeveien "tjener" en hel
dag ekstra. Når vi således siler
fra U .S.A. til østen og passerer
denne linjen har vi bare 6 dager
i uken mens vi på tilbakeveien
får hele 8 dager i uken. øst og
vest har forskjellig tid, og når vi
seiler mot østen hopper dagen på
180 gr. f. eks. fra torsdag til lør
dag, fredagen faller bort. Det kan
hende at noen "taper" fødsels
dagen sin på den måten. En gang
hadde vi 12 amerikanske passa
sjerer ombord og passerte grensen
den 3. juli og måtte gjøre hoppet
til 5. så frihetsdagen gikk i vasken.
Men kapteinen var en omtenksom
mann og arrangerte fest for dem
likevel. Det ble kalkun til middag,
og ut på kvelden klirret glassene
når de skålte for dagen.

N år vi seilte tilbake til Amerika
håpet vi at vi skulle få to søndager

2



med en viss følelse av stolthet at
vi viser flagget fra det land som
er berømt for sitt gode sjømann
skap.

Etter å ha passert tollere, dok
tor og emigrantoffiserer og pass
kontor, fortsatte vi innover til en
bøye med oppgitt nummer og
ankret der. Straks ble vi omringet
av djunker og andre lastefarkoster
som skulle hente lasten vår. Et
antall av motorbåtene ble gjort
klar til å frakte oss til byen Hong
kong eller Kowloon. Det ble ingen
ventetid for oss, for det var mange
konkurrenter som ville kapre oss
først og tjene sitt levebrød ved å
frakte passasjerer. Vi har også en
flott kompanibåt som frakter gra
tis, men det er bare til bestemt
avtalt tid. Kompanibåten er flott
og nyoppusset med så blank mes
sing at jeg måtte bruke solbriller,
og alt så rent som det går an å væ
re. En kunne rent føle seg som
om man hadde den høyeste rang
med så mange gullsnorer som det
var plass til på ermet. Men istedet
for drømmeuniformen med gull
knapper hadde jeg en førsteklasses
velsittendc amerikansk dress, og
med min smule korpulanse og
diuo bart kmme de jo tro at jeg
var av bøy rang som gikk sivil!

Det forste i Kowloon var å ta
veien til den norske sj ømanns
kirke som ligger et stykke innover
i byen og har en fin tsikt over
havna. Vår båt så vi r evel ikke,
for der var åser og hus som stengte
for utsi ten dertil. J eg pustet
lettet ved å komme vekk fra den
skrikende sve av riehshawer
som sto ved aien i Kowloon og
ventet på passasjerer fra motor
båtene. Når vi hadde satt foten
på land var det i l-e lenge å vente
lør det kom en invasjon av riehs-

awer og selgere m. m. i håp om
å skaffe seg noen fortjeneste, så
det var et mas. Men jeg har vært
der flere ganger før, så jeg kjente
veien, og like selvfølgelig som en
innfødt byboer tok jeg bussen
med det bestemte nr. De fleste
bussene er i to etasjer, lik de i
London - som rimelig el', for
Kowloon er jo engelsk koloni.

Det var en deilig ro og hvile
å sitte i den bløte lenestolen i sjø
mannskirken og lese brevet hjem
mefra som var kommet der. Alt
ble så stille og rolig etter den uke
lange dunking fra maskinen og
den bråkende lasting og de ulende
sirener på havna. Det var vil'kelig

hyggelig å møte et stykke Norge
der langt ute i det fremmede.
Dertil er hyggelig å møte norske
fra andre båter. Hjelpepresten
kjente meg igjen og oppfordret
meg til å holde en trylleoppvisning
på en fest som skulle arrangeres
for sjøfolkene. Som vanlig har jeg
gj ort lykke og fått kraftige klapp
salver etter de oppvisninger jeg
har hatt mange steder rundt i
verden, og mellom disse stedene
er det tusenvis av mil. Engang
var det i Amerika, både øst- og
vestkyst, så var det i Syd-Amerika,
Vest-India, Europa og østen. Vel,
jeg er blitt kalt "den seilende ma
giker" .

Hongkong er britisk kronkoloni
(1842), og selve øya har et flate
innhold av 32 kvadrat miles. Fast
landet, hvor Kowloon ligger, fikk
engelskmennene først herredømme
over i 1860. Hele koloniens inn
byggerantall anslåes til ca. 2.3
mill. - -langt på vei mot hele
Norges befolkning. Europeernes
antall er ikke særlig stort da det
halvtropiske klima passer dårlig
for Vestens folk. Om vinteren er
det normalt noe kjølig, men om
sommeren er det varmt og fuktig.
Den beste årstid er høsten, henimot
vinter, da har vi som regel sol
skilIDsvær med tørr luft. Bak
Hongkong ruver det svære fjellet
som minner meget om Fløifjellet
i Bergen. Der er også en kabelbane
helt til toppen "Victoria Peak"
som ligger 1832 fot over havet.
Derfra har du en vakker utsikt
over hele kolonien. Denne banen
ble åpnet i 1888 - for snart 70
år siden - og drives med to stål
kabler som hver er 5000 fot lang,
og ett sted er den så bratt at hel-
. gen er hele 45 grader. Jeg husker

forresten ikke hellingsvinkelen på
Fløibanen i Bergen og burde vel
skamme meg over denne uvitenhet
når det gjelder min egen fødeby.
Jeg har vel vært for lenge i utk::!.'·
det. Forhåpentlig er det noen av
bergensleserne som kan fortelle
T. og T.s lesere hvor braL Fløi
banen er og hvor lang k ' el den
har, så kan leserne sammenlikne.
Jeg har reist med taubane i Rio
de Janeiro i Brasil, og der har vi
vel den mest strålende utsikt, men
selve banen er ikke så vakker som
i Bergen og Hongkong. I Bergen
er det koselig med de røde og blå
vogner som passer både for byen
og landskapet. I Rio er det bare ta
ket som hviler på stolper, altså

Hongkong, med Kowloonbyen på fastland
i bakgrunnen.

ingen vinduer men dører av halv
høyde.

J eg kunne skrive og fortelle
en mengde om tre festlige dager i

ongkong, men nå får du følge
meg videre på I'eisen sørover til
Indonesia.

I nattens ulm og mørke snek
vi oss ut et åpne avet med
kurs for Singapo~·e. De mange
glitrende lys fra Hongkong og
Kowloon ble mindre og mindre
og forsvant da vi dreiet om øya,
og ble helt slukt av den fløyels
svarte tropenatt. I belgmørket
var det ingen lysning hverken
forut elle1" akter, bare fosforet som
lyste i skumskavlene langs skips
siden og i det lange kjølvann bak
over. Skipet rullet av havdø 
ningene og vi merket den faste,
monotone rytmen av de svære mo
torene som drev oss framover.

N å sitter jeg i min lugar, alene
og døv, i de fremmede himmel
strøk, langt fra de kj ære i Norge
og de døve vennene der. Jeg er
formentlig den eneste norske døve
som seiler på østen, men til gjen
gjeld har T. og T. nytte av stoffet
herfra, og leserne får en liten gløtt
på døren mot det fjerne østen.

Fra flongkong på 22 bre e
grader til Singapore på 2 bredde
grader - altså temmelig nær
Ekvator - forandrer klimaet seg
sterkt i løpet av 3-4 dager, og
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videre til Dj akarta som ligger 6
breddegrader sør for Ekvator.
Jeg har seilt forbi Ekvator mange
ganger både i Syd-Amerika og
østen, men er aldri blitt døpt av
havguden Neptun. Bra er det å
være spart for de ubehageligheter
som denne seremonien fører med
seg. Men for tilskuerne er det en
udelt glede og situasjonen løser
ut mang en lattersalve.

Solen - som bringer mild varme
og liv til de nordiske land, gløder
drepende over den malayske halv
øya fra en nådeløs himmel uten
en eneste barmhjertig sky. På den
speilblanke sj øen kaster sola gjen
skinn som i et speil og de skarpe
reflekser skjærer som kniver i
ubeskyttede øyne. Når klokken
er tolv skinner solen så å si lodd
rett. Det varmeste sted på jorden
skal være i den Persiske bukt, så
jeg er vel heldig stillet som er i
Singapore, for den svake vind fra
havet som ofte blåser her hjelper
noe mot den trykkende varme.

Singapore er en av de største
havnebyer og her fikk jeg se en
hel samling på ett brett av store
linere av forskjellig nasjonalitet 
oppankret ute på reden eller ved
kaien. Det var et imponerende syn,
og det var morsomt å finne' ut
hvor de hørte hjemme. Denne byen
er et knutepunkt for trafikken i de
forskjellige retninger mellom Øs
ten, Australia, Afrika og Europa,
derfor blir antallet av skipsanløp
så stort. Byen har hatt en veldig
utvikling, og innbyggerantallet er
over en million. Herav er 800.000
kinesere, 140.000 malayere, ca.
90.000 indere og 8-10.000 euro
peere. Resten en blanding som
det ikke er godt å si hva er hva.
Som Hongkong er også Singapore
engelsk kronkoloni, og ingen by
i verden ligger så nær Ekvator
som den.

Indonesia har veldige rikdom
mer og eksporterer kaffe, te, to
bakk, sukker, krydderier av mange
slag, og ikke minst har den en rik
produksjon av rågummi. Landet
har dessuten rike metallforekom
ster og utfører bl. a. bauxit og
tinn. Så rart, at i dette landet som
har så mye å utvinne forekommer
det nesten ikke industri. Her kom
mer mange skip som henter råstof
fene til europeiske og amerikanske
industrier som foredler dem og
sender det ferdige produkt tilbake
til Indonesia, og de tjener godt
på denne forretningen. Vi har f.

eks. hentet rågummi bestemt for
Los Angeles, og der lager de ferdig
varen, bilgummi. Av disse bil
dekk førte vi så tilbake til Indo
nesia. Eksport og import via denne
sjøveien på 15-20.000 mil må
fordyre varene kolossalt.

Singapore har mange severdig
heter, og under farten med en las
tebåt med benker på lasteplanet
som vi guttene leiet opp til en
engelsk militærleir for å spille fot
ball, så jeg litt av byen. Men det
var mye mer jeg skulle ønsket å
se og fått mere stoff til T. og T.
Men jeg måtte ofre tiden på en
tryllekunstoppvisning om kvelden
før vi stakk nesen til sjøs igjen.

Malayere og kinesere likner hver
andre av utseende. Jeg kan bare
holde dem fra hverandre ved den
ulike måten de kJær seg på. Malay
ske kvinner går med lange mange
fargete skj ørt og med tynn brodert
bluse som faller nedover. En kan
lett skille dem ut på lang avstand.
Kineserinnene derimot går med
trange og stramme kinakj o]er med
splittet skjørt til litt over kneet.
Det framhever de slanke leggene,
hoftene og skikkelsen ellers, så
en nordbo vrir gjerne halsen nokså
sterkt for å følge synet. En del av
dem bruker også lange silkebukser
med kittel over til daglig bruk.

De eksklusive barer og banker
har som regel en vakt utenfor. Det
er helst indere med turban på ho
det og med svart helskjegg og med
en flott vaktuniform som en elite
soldat. Vakten bærer også gevær,
og han sover utenfor døren i en
provisorisk seng. De som blir an
satt må være høye og kraftige
karer. Uniformen klær dem godt
og med sitt fullskjegg og sin turban
virker de så imponerende at inn
bruddstyver nok finner det klokest
å holde seg unna.

Fra Singapore bar det videre
over Ekvator - også nå uten dåp
av Neptun. Det er forresten bare
de nye båtene på jomfruturen
Neptun har mest lyst på, og denne
har passert linjen i 10 år.

Rutinemessig klapper båten til
kaien i Djakarta som er hoved
staden på Java. Java som er på
hollandske hender, hører også med
til øygruppen Indonesia. Indo
nesia er et land med mange hundre
års kolonistyre, basert på å presse
landet mest mulig for materielle
rikdommer. Som jeg før har nevnt,
fins det nesten ingen industri til
å utnytte den store mengde rå-

Kvinnelige malayiske sjauere klatrer opp
fra lasterommet i Singapore.

varer, og landet (I" henvist til
eksport og import. Oppholdet i
Indonesia strakk seg bare over
et par dager, så noe inntrykk av
politikken og forholdene ellers har
jeg ikke, men en kan vel rekne med
at det er så mange analfabeter at
de ikke er istand til å føre en or
dentlig registrering ved valgene.
Av innbyggerne er ca. 80 prosent'
muhamedanere, men det fins in·
gen statsreligion. Helsemessig er
det fremdeles mye å l'ette på, sær
lig er tuberkulosen en alvorlig
svøpe, og levealderen er kortere
enn i de europeiske land. Hertil
bidrar også den store barnedøde
ligheten.

Under oppholdet i Djakarta
hadde jeg en morsom opplevelse.
Da jeg kom inn på en liten bar,
hoppet en apekatt opp på armen
min og så undersøkende på meg -:
som om den skulle være et mennes
ke. Det var morsomt å ha denne
menneskelignende apen sittende
på armen og se hvordan den med
hendene famlet over skjorten som
om den ville undersøke stoffet 
slik som damene gjerne gjør når
de skal kjøpe undertøy i butikken.
Men i skj ortelommen hang min
førsteklasses skrublyant med vis-
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for døve o; ster {t to gbø te

kelær på toppen. Den er forresten
meget etterspurt, og mange ville
gjerne kjøpe den for svartebørs
pris. Også apekatten fikk interesse
for denne for en døv uunnværlige
vakre, grønne blyanten. Det så
ut til at den hadde samme interesse
som analfabetene i Indonesia i så
måte. Lynsnart snappet a{Jen bly
anten ut av lommen nrin, og like
fort hoppet den ort fra armen
min og klatret høyt opp på en
planke hvor den satte seg til å
fundere videre på hva denne sla e
tingest vel kunne være for noe 
og hva den kunne brukes til. Den
luktet på blyanten, og selve viske
læret bet den av og svelget det l
"No, you can't eat it, that is not
good for you. Hit med den for
L ..", sa jeg. Jeg så tydelig hvordan
viskelæret laget klump i halsen.
Men så langt vekk kunne ikke apen
løpe, for den hadde et bånd med
snor i om halsen. Jeg halte så apen
ned igjen, og den sloss for å kom
me vekk fra meg. Tilslutt kom
apens eier, en ung pike, som for
resten eiet baren, og holdt fast
på apekatten, og jeg handlet som
en d lege, åpnet apens munn og
fingret inn og fikk fisket viske
læret ut av munnen. Mange satt
rundt i baren og drakk, og disse
fikk seg en hjertelig latter over
scenen mllom apekatten og me".
Tilslutt så den ut som om de~
hadde solgt smør og ingen penger
fått. E gang senere da jeg k m
der, skrek apen mot meg og løp
fram og t' bake med blikket klis
tret fast til min blyant - i håp
om et bedre resultat enne gang.

Tett i tett lå barene og kon-
k 'erte ed hverandre med
skjø nlleter. Helt siden e hvite
seils d ger har våre sjøgu t l' for
søkt å druk e sin hjemlengsel i
In onesias skummende øl. Tu
seutallig er vel ile nordmenn som
gjennom å enes løp har slitt bar
krakkene blanke. For osten syns
jeg at ølet derborte slU ker U.O ig.
Det er bedre i Amerika, i Norge og
i Tys land.

N å seiler vi videre nor' o er " a
ava 'l omeo. Bu ."ring i Balik

papan. Storslått va ert med takk
ede f'en om llset av drivende
t· <:e og røyk mot en all ti s' f·
te de hakgrunn, alltiu ny ettersom
tåken hever eller senker seg, hvirv
ler (> "ing og sam er seg i und.or
li e Myggeaktige møllstre. I sann·
het ms ogenes konge 'e dig. I
Borneo finnes ID ill skeape. s m

Va ekr"gs on
Av varekrigs fond for døve og

sterkt tunghørte skal det ca. L
mai 1957 deles ut en del stipendier.
Et er fondets statutter skal fonds-

.dlene nyttes til stipendier til

a. Videreutdanning av døve og
sterkt tunghørte

b. Utdanning av spesialperso
nale for opplæring av døve
og sterkt tunghørte.

Til døve og sterkt tunghørte kan
deles ut stipendier til videreut
danning, herunder opplæring i
praktiske yrker, utover den som
kan oppnås i skoler og undervis
ningsanstalter som drives av stat
og kommune eller med bidrag fra
disse. Stipendienes størrelse og
varighet fastsettes av fondets styre
under hensyn til at stipendiatene
skal få høve til å ska e seg slik
videreutdanning som deres evner
tilsier. Søknad om tilskott til å
etablere seg i et yrke eller starte
egen virksomhet kan ikke etter
kommes.

Også når det gjelder stipendier
til utdanning av spesialpersonale

er u gt til menneskesle "tens
stamfar. Det eksisterer bare 4
sorter menneskea ;er: gorillaen og
sjimpansen i Afrika, orangutan!Yen
og gibhonen på Borneo. De har
et sk ekkinnjagen e utseende og
har lenge lagt beslag på vitenskaps
menn og oppdagelsesreisen e.

Jeg gikk ut av veie o" rett inn
i jungelen, men av frykt for slanger
vend Le jeg forholdsvis fort ti bake
til et tryggere eIe e -, veien.
Det var så mange gresshop _ l' at
selv jeg kunne høre l den av em

år c fløy, et var som om de
skrek

Hver eneste dag i de tropiske
s rø ~ silte svet en som besatt av
knppen, og den gjør det fremetc1es
under it ar leid med denne ar-
ikke!. For i' e å sløse for meg

med svetten får jeg nå slu te. I
min nest art' el kan et heade
jeg forteller litt fra hyen Hongkong
og fra San Fransisco.

"Den seilende m gi/ær".
A. J utre

vil det være en forutset 'n" at den
. d bsær ge pe agogis - utd else

som søkeren tar sikte på ikke ka
oppnås ved statlige eller kom-

unale undervis . "'sanst<> ter el
ler anstalter som drives med bi
drag fra disse.

Søknad om stipendium av hegge
de nevnte typel' må i tiHego' t'.1

Il -. d ba e persollli;5e ata, inneholde
opplysninger om tidligere utdan
nelse og beskjeftigelse. Videre må
nøye redegjøres for den plan sø
keren har lagt o sin utdannelse
og et ' ærmet oversl g over ut
dannelsens '08tende. Det må også
opp yses om søkeren har fått eller
søker stipendium, bidrag eller lån
annetsteds Iler om det kan gjøres
regning med at søkeren beholder
sin lønn i utdannelsestideD.. e
heftende avskrifter av eksamens-

evis og attester samt ligninGS
attest for søkeren eller den som for
sørger ham eller henne må ved
l"'gges søknaden.

Søknaden sendes Styret i vare
krigs fond for døve og sterkt tung
hørte, adresse Ileisedirektoratet
Bj. Bjørnsons plass l, Oslo, inne~
15. februar 1957. Ytterligere opp
lysninger vil kunne fås ved hen
vendelse til fondets sekretær, A.
Holst Halvorsen i tlf. 69 58 00 
eller ved skriftlig henvendelse til
ovennevnte adresse.

De døve som har interesse av sti
pendium fra Varekrigs fond, kan
få nærmere opplysninger ved å
skrive til for undssehretær Albert
Breiteig. Han vil også eventuelt være
behjelpelig me· innsendelsen av
søknad.

H iSi endelig å være ute i god tid
fnr 15. februar 1957.

Et fr~mga gs il;:' godt nytt år
ønskes alle Tegn og Tale's lesere,
annonsører, bidragsyere 00' lOt'-

retningsfo ·hindelser. "
Redahtoren.
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Hovedbygningen består aven stor stue med dei
lig utsikt over fjorden, kjøkken og et soverom. Vi
dere har man et lite familiehus med et rom og kjøk
ken, samt en stor nyoppført uthusbygning hvor de
døve selv hadde utført det meste av arbeidet. Når
vi så kan fortelle at anlegget nærmest er gjeldfritt,
så forstår man at det er driftige døve i denne lille
foreningen. Stedet er ypperlig egnet til feriested,
og vil nok i årene framover bli et yndet sted å dra
til.

Da vi hadde sett oss omkring, bød karene på
kaffe og smørbrød som smakte f01,treffelig etter
turen på fjorden, og vi hadde en hyggelig prat med
dem om planer og tanker for videre utbygg;ng av
feriehjemmet. Vi ønsker Skien/Telemark Døve:'
forening lykke til med det fine stedet og vi er forvis
set om at foreningens døve vil få mye glede av ferie
hjemmet sitt i årene framover. Så måtte Hammer og
jeg bryte opp for å begi oss hjemover, og Kristian
fraktet oss atter engang tørrskodd over fjorden.
Så kjørte Ording og Haug oss til Eidanger stasjon
hvor vi tok toget hjemover.

Tilslutt sender jeg en hilsen til de døve der borte
med takk for sist, og med de beste ønsker for det
nye året! Red.

Vi besøker

Skien-Telemarks

feriehjem

Så har da Skien og Telemarks døve fått et or
dentlig feriehjem, og som når det blir helt utbygget
vil være en verdifull tilvekst til våre andre ferie
hjem.· Forbundssekretær Breiteig hadde mange
lovord å si om dette feriehjemmet da han besøkte
Drammen, og det var ikke måte på fin beliggenhet
det hadde. Selvsagt ble jeg svært nysgjerrig og
bestemte meg til å ta en tur ut for å se på vidun
deret, slik at T. og T.s lesere kunne få høre litt
mere om dette.

Bevepnet med fotografiapparat dro jeg så en
lørdags ettermiddag avsted til Skien! Jeg hadde
truffet avtale med formannen, Olav Haug, og
han sto parat på stasjonen og tok imot meg.

På festen for pastor Hammer lørdag aften, av
talte vi å dra ut til feriehjemmet søndag morgen
klokken ti. Det var pastor Hammer, Olav Haug
Øistein Ording og jeg som skulle dra ut til Eidanger
i Ordings bil. Da jeg var innkvartert i Olav Haugs
og frues vakre hjem, ble vi enig om å møtes der.
De andre døve Skienskarene skulle reise tidligere
og møte oss med båten.

Presis på klokkeslettet var Hammer og Ording
på plass utenfor Olav Haugs leilighet søndag mor
gen, og så bar det avsted med Ording ved rattet.
Han viste seg å være en riktig flink bilfører og førte
oss hurtig fram til Eidangerfjorden. En smal sti
førte oss ned til et båthus, og her sto vi og viftet
for å tiltrekke oss oppmerksomhet fra de døve på
hytta så vi kunne bli hentet over. Men rope var jo
nyttesløst. Hvor var det blitt av Tellefsen og Kris
tian Skifjeld som skulle hente oss? Olav Haug gikk
inn og hentet naboen for å låne båt der, men han
hadde så vidt kommet ut da vi kunne se Kristian
stevne inn mot oss og båthuset. Det viste seg at
karene hadde vært travelt opptatt med å koke
kaffe til oss, og da var selvfølgelig alt bare glede og
herlighet!

Kristian la pent inn til brygga og matrosene Or
ding og Hammer tok plass foran, Haug og jeg satt
på plitten og Kristian var styrmann! Vi tok årene
fatt og rodde ut til feriehjemmet. På veien passerte
vi et par karer som sløyet torsk, og Hammer kunne
selvfølgelig ikke dy seg for å skryte litt av all den
storfisken han i sin tid hadde dratt opp av fjorden
På brygga sto Tellefsen og tok imot oss
og vi bega oss så på vei opp til feriehjemmet. Det
ligger på en bakkeskråning med flott utsikt over
Eidangerfjorden. Det er ikke tvil om at her har
Skien/Telemark Døveforening fått seg et sted som
de døve der vil få mye glede av! Stedet er fremdeles
uferdig, men der er store muligheter for utvidelser
uten for store utgifter. Tomten er stor og rommelig
og skulle by på muligheter for også et hageanlegg
med tiden.

Utsikt over Eidangerfjorden fra feriehjemmet.
Feriehjemmet.
Pastor Hammer i selskap med Skiens-I,arene. (Foto: Red.)
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En alvorlig historie
I nr. 20 av Tegn og Tale finner

jeg et innlegg av Thorbjøm San
der hvor denne gjør seg til tals
mann for mel'e alvor og mindre
gøy på våre landsmøter, og jeg
synes å huske at han også tidligere
har vært inne på dette tema. Nå
er jeg langtfra enig med ham, tvert
imot mener jeg man skal legge
hovedvekten på underholdningen.
De døve fører jo et forholdsvis
grått og gledesløst liv, da de jo er
avskåret fra de hørendes viktigste
underholdning såsom radio og
musikk. Mange av dem kommer
langveis fra, ofte fra avstengte
bygder, så de må få lov til å slå
seg løs litt på et landsmøte uten
at dette skulle behøve å skade dø
vesaken på noen måte. La oss se
lyst på livet selv om finansminis
teren ved synet av våre glade fjes
skulle få det i hodet at vi hadde det
for godt, og så foreslå hoyere skat
ter. Hva angår de lange og mange
bordtaler, så vil jeg foreslå at
taletiden innskrenkes til et ar
minutter. Noen få fyndige ord v'
alltid bli husket lenge etter de
lange festtaler er glemt. En bord
taler må selvsagt holde seg i ro
under måltidet, for matro må man
ha krav på.

Det kunne være en tanke å fore
slå at neste landsmøte henlegges
til et svømmestadion hvor an
kan sitte i bekvemme stole1' og
ni pe til sin kaffe mens man dis
kuterer problemer med Sandc!'sk
alvor, samtidig som man beundrer
svømmernes og stupernes ferdig
heter.

Jeg venter ikke at mange skal
ta dette alvorlig, men framkaster
tanken. - :Med alvorlig hilsen til
Thorbjørn Sander.

Alf Almås.

Vestfold Døves Forening av
hol er sin årlige fest i HandeIs
sa dens lokaler - Sandefjord 
lørdag 26. januar kl. 19.30. Pris
ca. kr. 15.-. Påtecnclse til festen
sendes til Georg Jørgensen "Sjø
strand 4" R vik, Sandefjord, in
nen l dag 19. januar. - Kl. 18
er det andakt for døve i Sanda:r
kirke.

Styret.
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Søndag 2. desember holdt pas
tor Ragnvald Hammer sin av
skjedsgudstjeneste i De Døves
Kirke i Oslo. Kirken var for an
ledningen vakkert pyntet, og den
var fylt til trengsel. Pastor Ham
mer forrettet ved alteret og kirke
koret bidro til å gjøre gudstjenes
ten til en høytidsstund både for
prest og menighet. I sin tale dvelte
pastor Hammer ved den tid han
hadee virket som kapell l i De
Døves Menighet. Sy tes det var
vemodig å si farvel, for det hadde
vært gode år sammen med e døve
på Østlandet. Pastor Bonnevie
Svendsen takket Hammer for det
gode samarbeid som hadde vært
mel om dem, og sa at det ville
jkke bli lett å finne en fullgod er-.
statter for Hammer. Men hel .gvis
var ikke Hammer tapt for de døves
menighet, han skulle fortsette sitt
v' ke blant de døve. Det var som å
ta støpselet ut av kontakten i
Oslo og sette det inn i kontakten
i Bergen! Henning Dahl brakte en
hilsen og overrakte en gave fra
menighetene i Oslo, Drammen,
Vestfold og Skien. Hall takket
for de år Ham er hadde vi ket
i menigheten og ønsket ham lykke
. i sitt nye embete i ergen.

Hedaktør Finn Johansen hi.lste
fra de døve i Drammen. Pastor
Ha ei' hadde væl·t en go prest,
og en ged vmlll, sa .a. an tak
ket også på egne v. ne for godt
samarbeid og ø sket Hammer mc(l
fam' .() alt go t i s' nye still· .g.
Gudstjenesten ble en høytidsstund
for alle [e som v _Jr t'lstede. 01
"velden ble Ilot h ldt avskjedsfest

i De Døves Furening, 11 T l· fru
Strøm fl og hennes flinke hjelp ',re

t el' en gang tryllet frnm et fos -
bord utenom det va :ige. Av·
kjerlsfesten ha de samlet ange
.eltakere og da man gikk tilbOl·ds
var alle plasser besatt. Fru Strøm
me ønsket velkommen ti.lbol'ds og

Pastor Hal _mer

tar avskjed med

Østlandet

En vellykket avskjedsfest i Oslo
Døveforening.

håpet maten måtte smake. Fore
ningens formann Rasmus Bjelland
rettet en takk til Hammer for all
den tid han hadde nedlagt i fore
ningens arbeid. I mange år hadde
han vært medlem av foreningens
styre, og han hadde alltid vært
villig til å hjelpe når man trengte
ham. Som synlig tak1( fra fore
ningen overrakte han Hammer to
lysestaker i tinn. Videre var der
taler av pastor Bonnevie-Svend
sen, skolestyrer Anderson, Finn
Johansen, Gunnar Vatn, fru
Strømme, fr -. B' mnes og Bernt
Kjølleberg. Pastor HamlIler tak
ket fo gode ord, gaver og blom
ster l en syntes det ble så altfor
mye. TilsI tt takket pastor Skalle
r cl for maten. Det ble en helt
igjennom hyggelig f.est som tjener
foreningen til stor ære. Oslofore
ningen k n dette med å lage til
hyggelige fester, og jeg reiste også
denne gangen hjem med følelsen
av å ha nydt godt aven enestående
stor gjest ihet. Takk for at jeg
fikk være med.

Red.

illere hyggelig
S"lnvæ , takk!

og har med. interesse lest inn
legg-:;Ilc und~r denne over l ift i
nr. 18 og 20 av bladet, og jl"g føler
trang til il si noen ord i den D

ledning. Dp-t at er blir fOl'~tatt

atd0Jing av g' vepremie:r p'~ av
slut ingsfestell for et landslliffte,
unner· eg som en ver 'g program
post - ug jeg er enig In d Thor
hjorn Sander uår an skriver: " \I.an
det virkelig tenkes at noen av <le
døve har vondt av å se at der finnes
kjekke sunde sportsmenn blant
oss døve? Da er det en skam."



Jeg har hatt den glede å få være
med blant døve på forskjellige
arrangements, og jeg har alltid
synes det varen høytidsstund når
premieutdelingen ble foretatt. Al
dri skal jeg glemme det flotte
arrangement på Bygdøy Folke
museum under den nordiske døve
kongress 1952. Det var et beta
gende syn å se de staute idretts
utøverne motta sine premier og
hli hyldet. Der var en stor men
neskeskare samlet, og j eg hadde
iallefall ikke inntrykk av at noen
klappet mekanisk.

Bergliot Pedersen.

fikk jeg en søndag morgen jeg
skulle ut på en biltur med mine
venner og fant at hilen min var
horte. Lørdag aften hadde jeg
pa kert den utenfor huset hvor
jeg all e, hvilket var lovlig. Den

stjålet, tenkte jeg men da jeg
så at hele gate var tom for biJtlr,
gikk tI ,t opp for meg at Jet val'
p litiet om had e auet al e biler

ort fra dCllE'0 gaten. J eg gikk
str ks til poJitistasjonen for å få
en for 'laring og en anvisning om
hvor ilen mill var satt inn. På
po itistasjonen . "jeg vite at den
g ten hvor jeg bod e i var t· tt ut
som en av l'lrLene for en militær
parade den agen, og sa folge
av dette skulle alle h 'ler i disse
gater taues bo_ t, og uheldigvis
var min bil således en av disse.
Men politiet kunne . l:.e si eg
hvor min bil va par -er lllen hen
viste meg til e annen politistas .on
som hadde me dette å gjøre. er

jeg en anvisning og en kvit
tering for ilen. Sami:idig skjeldte
jeg de ut på en venn ig måte (or
at lle ad· e tauet bilen min bor
uten varsel. M n de forsvarte seg
med at de hadde satt v sling
på alle frntglass to dager i for
veien. Bil in var da parkert
i en annen gate med den føl e at
j g ingen varsling fikk. Jeg nevnte
dette for dem, men de bare trakk
på sk dre e. Jeg innså- at uet
ikke nyttet å '" uter.e dette mere
tr ed dem, fo de bare trakk på
skuldrene. Jeg gikk så bort til en
gams'e som jeg v' bli t an 'i>t
av politiet og der f " jeg se hilen
min. Jeg viste kvitteringen til en
vaktmann og han gransket dell
nøye og fant den iorden. Samtidig

ble jeg presentert en regning på
kr. 50 for sleping og kr. 7 for par
kering. Jeg ble rent forskrekket
over at jeg måtte bære disse ut
gifter selv, og nektet å betale da
jeg mente det var politiet eller
militærmyndighetene som burde
hære disse utgifter ettersom de
hadde forlangt gatene ryddet.
Men hvor mye jeg enn argumenter
te mot denne Ul'etten, nektet vakt
mannen å levere hilen min tilbake.
Jeg ga opp og fant meg i å bære
utgiftene selv, men uheldigvis
hadde jeg ikke nok penger til å
hetale regningen før om fire dager
som var lønningsdag. Jeg lot
derfor bilen være hvor den var og
tok trikken til møtestedet hvor
mine venner ventet meg. En av
dem ble så rystet over dette at han
tilbød meg å låne 50 kroner av
ham. Jeg vil e ikke ta imot til
budet da jeg ikke likte å låne pen
ger, men han ho dt på si t og

ente jeg b lrde ta bilen ut straks
ellers ville det koste meg ca. kr.
10 pr. ag i merutgifter Jeg i så
han h dde re t, og tok takknemlig
imot tiIn det. Ette å ha betalt
kr. 57.-- fikk jeg bilen t' hake, og
var glad for det.

le-Mo.

Det er iIjen
de skorter på

Etter at Osio øvefol'enin had
de frasagt seg retten ti å a ;an
gere neste landsmøte i 1~59, ble
arrangementet overlatt til vår
forening, Østfold Døveforen·ng.
Fo amlen hadde i samråd med
styret i -alt medlemmene til et
avste . gsmøte i Moss ånd
verld'ol'ening søndag 25. novem
ber 1956, da der var billigr ise,
halv pris den ng. Møtet bl . 'd
lertid en fias ·0 da bare 8 ecl1elll-

er møtte fram, mens der etter
loven kreves at halvparten av
medlemmene må være tilstede for
a motet skal være besllutings
dyktig. II'lotet LIe derfor a lyst.
Formannen i nkalte cl styret for
å t en endelig avgjørelse om å
sammenkalle et nytt medlemsmø
te, men e ter en lengre debatt ble
det este .g vedtatt • ikke
innkalle il noe nytt møte om en·
ne sak. Fol' det første vil det ikke
passe med noe mote i juJemåneden..
For det annet vi det ikke bli noen

billigreise før langt ut i januar.
For det tredje er det lett å forstå
stemningen for et landsmøte
etter frammøtet 25.11 å døm
me. For det fjerde ville styret
ta hensyn til de andre foreninger
som måtte overta om det skulle
ende med avlysning av landsmøtet
for oss. Det er sagt før, og det sies
fremdeles at det er vanskelig for
en slik forening som har medlem
mene så spredt som vår å arran
gere et landsmøte. Men det er det
nåværende styre slett ikke enig i.
Vi er selvsagt klar over at det vil
bety mere arbeid for oss en for en
sentralt beliggende forening, og
utgiftene vil også bli noe større.
Men dette skulle ikke ha så stor
hetydning likevel. Vi kan hvis vi
vil, men da måtte alle medlemmer
gå aktivt inn for det. I den nå
værende situasj on fant styret det
1 ukest å trekke forslaget (om å
arrangere neste landsmøte) til
hake. Det kan forandre seg mye
på den titlen som er igjen. Der
kan bli et helt ytt styre, og det
k n hende at de som ikke var
Sle t for landsmøte nå heller
ikke vil endre sin mening senere.
Hva så?

E'ling Pettersen.

Et godt, fredelig ny år ønsk r
~!i alle v e s å og stOl'C, døve og
hørende ve uer i hy og byge}.
Takk for alt i året som er gått!

Hilsen Åse Reid n, Waldis og
H ~rry Lal'sen, Sauda.

utgis av Norske Døves Landsfor
bund, Bladet utkommer 2 ganger i
måneden, og årskontingenten er kr.
10.-, som betales forskuddsvis di
rekte til bladets adresse. Møllen
dalsveien 17. Bergen, postgironr.
13691, eller til kommisjonærene. I
utlandet koster bladet kr. 12.- pr.
år,

Redaktør: Finn Johansen
Forretningsfører: Døves Trykker; A.s

Komm isjonærer:
Oslo: Olav Vik, Dronning Ast

ridsgt, 3,
Bergen: ils Gjerstad, øndre

Skogvei 22 c.
Trondheim: Hal or Greftegreff,

A. Tvere ens ei 11.
Stavanger: Lars BerQ e, Vfkedalsgt. 1.
Drammen: RnnJohansen, Skippergt.

32.
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Østfold Døveforening
avholdt høstfest på Moss Hotell
24.11 1956. Der var 29 deltakere
tilstede, et mindre antall enn ven
tet, men uteblivelsen av våre
egne medlemmer var stor da kun
10 fra vår egen fmening deltok.
Resten av deltakerne var fra Oslo,
Drammen og Vestfold. Presis etter
programmet gikk man kl. 19 til
et festlig dekket bord. Menyen be
sto av skinkestek med grønnsaker,
samt karamellpudding til dessert.
Formannen holdt en liten tale
hvor han takket de tilstedevæ
rende som hadde innfunnet seg til
festen. Han beklaget at fraværet
blant foreningens egne medlem
mer var så stort, men det var en
uheldig tid på året å holde fest på
da det kolliderte med så mye. Han
fortalte litt om kveldens program
og overlot så ordet til pastor Ham
mer. Denne holdt en tale som inne
holdt både alvor og skjemt.

Etterpå var det utlodning av
mange pene og nyttige ting, og
enkelte var endog så heldige at de
vantfleretinghver. Kl. 19.30 kunne
Hammer begynne framvisningen
av filmer fra landsmøtet i Skien og
fra ungdomsleiren, samt en fra
døve-blinde-stevnet i Oslo. Etterpå
var det servering av kaffe og kaker.
Under pausen benyttet formannen
anledningen til å overrekke pastor
Hammer et tinnfat med innskrip
sjon som gave fra foreningen.
Hammer takket i en spøkefull tale.
Tilslutt var det konkurranser og
lek ut i de små timer, inntil det
var på tide å bryte opp.

Erling Pettersen.

"Forbunds-aften" 7. desember
Forbundssekretær Albert Brei

teig hadde vært nødt til å vente
lenge for å få fortelle om sin rund
tur til døveforeningene i Vest-,
Sør-, 0st- og Midt-Norge, samt
framvisning av filmene som han
hadde med seg på turen. Venteti
den skyldtes til dels at filmene var
rekvirert av andre foreninger, dels
at opplysningskomiteen hadde
høst-programmet klart lang tid i
forveien.

12

Men 7. desember slapp altså
Breiteig til. Vi hadde denne kvel
den gleden av å ha pastor Ham
mer blant oss også, og jeg fikk se·
nere på opplysningskomiteens veg
ne kompliment av ham for den
hyggelige kvelden (og Hammer ut
talte at han fikk stor lyst til å
samarbeide - det skal vi selvfølge
lig benytte oss av!)

Men nå har jeg hoppet bukk over
begynnelsen. - Altså: BDOpp.
form. innledet med å fortelle at
forbund.ssekretæren hadde vært på
en 14 dagers fisketur, mest for å
vise frem den nye bilen sin, og nå
skulle vi få høre hva de døve rundt
om i Norge syntes om Breiteigs bil.
Personlig syntes innlederen at
bilen var fin, men han likte bedre
sin fars hester. Så pI'esenterte han
Breiteig, som kvitterte med å
insinuere at form. likte hestene
best bare fordi de var røde som
hans eget hår. (Det kunne ha
vært blink!)

Så stjal da forbundssekretæren
omtrent hele resten av kvelden.
Først var det skoleleirene for døve
han snakket om, og vi fikk se
filmen fra skoleleiren utenfor Sta
vanger i 1955.

Deretter kom turen til filmen
fra landsmøtet i Skien, som var
riktig bra. Men, men ... for under
tegnede ser det ut til at enten det
gjelder fotografering eller filming
ved større arrangements, så er det
stadig noen av de viktigste ting
som ikke kommer med. Det synes
nesten som om filmfolk og foto
grafer helst glemmer å forevige
viktige ting, kanskje fordi de selv
er så interessert i å følge med. Jeg
foreslår at forbundet for fremtiden
prøver å få mere plan over filmin
gen, at man på forhånd bestemmer
hva som skal filmes, slik at film
folkene så å si har manuskript for
hånden. Et eksempel: Domkirken
og de døve utenfor kirken ble fil
met, men ikke åpningsgudstjenes
ten, som jo var hovedsaken i denne
forbindelsen. Det så derfor mest
ut som om de døve var på sight
seeing til kirken. - Vel, det var
en god del andre ting å bemerke,
men det kan godt hende at film
folkene har vært utsatt for tek
niske uhell, og dessuten var de
begge sterkt opptatt av andre ting
enn filmingen under landsmøtet.
Så hvis det skal klages, må det
først og fremst klages over at vi
ikke hadde folk som helt og hol-

dent kunne ofre seg for å lage en
førsteklasses landsmøtefilm.

F orbundssekretæren fortalte
deretter både morsomme og in
teressante ting fra sin "fisketur".
Det hadde særlig gjort inntrykk
på ham hvor ivrige alle foreninger
er etter å få et førsteklasses ferie
hjem, og hvor følelig "flukten" til
de større byene er for de mindre
foreninger. Men hva Breiteig for
fortalte skal ikke vi her gjengi mere
av, da han selv skriver om det i
Tegn og Tale. Det skal bare slås
fast at han skaffet oss riktig god
underholdning denne kvelden, men
han kom bare til Hamar. Der stop
pet han inntil videre, og vi kommer
ikke lenger før over nyttår, da han
tar oss med på resten av turen.

Det var godt frammøte. Walter
kjørte filmene.

Den etterfølgende diskusjon om
opplysningsarbeidet ble det ikke
noe av, fordi den som hadde kri
tisert, altså "hovedpersonen", fore
trakk å holde seg hjemme.

ARRANGE~ffiNTSIBERGEN

5. jan. lørdag. Juletrefest for
voksne. Arr. Døveforeningen.

Il. jan. fredag. Frelsesarmeens ju
letrefest i Døveforeningen.

13. jan. søndag, kl. 14. Demonstra
sj on p å Historisk Museum:
Bysamiing. Oppl.komiteen.

18. jan. fredag, kl. 20.30 i
Døveforeningen: Forbundsse
kretær Breiteig fortsetter be
retningen om sitt besøk i dø
veforeningene. Oppl.komiteen

25. jan. fredag, kl. 20.30 i Døve
foreningen: Lederen av barne
haven for døve, fru Ruth
Knudsen, forteller om un·
dervisningen av døve barn i
England. OppI. komiteen.

26. jan. lørdag, kl. 19.00 i Døve
foreningen: Døves Sj akklubbs
årsfest.

17. fehr. søndag, kl. 14. Demon
strasjon på Historisk Muse
um: Bondesamling. Oppl.ko
miteen.

22. febr. fredag, kl. 19.00. Årsmøte
i Bergens Døveforening.

(Se også under sportsspalten. )

BDOpp.-form.



"E. Ohna sto for en ypperlig
prestasjon da han satte Willy
Hansen matt, etter i tur og orden
å ha ofret bonde, springer og
dronning. Ohna, som spiller i første
klasse i kretsen, har satt tre mes
terspillere utenfor, deriblant krets
mesteren av i år.

J. Døscher Olsen vant over R.
Henriksen og E. Dahl over J.
Rein i temmelig ordinære pal
tier.

Døve·frimerker i Polen
i verdiene 40 GR. og 60 GR. ble
utgitt i anledning verdensmester
skapet i sjakk i Zakopane og
Warschau i februar 1956. I DGZ
er disse frimerker avbildet tillike
med særstempel. Ernst Barth på
peker i teksten til bildet at teksten
på frimerket ikke kan være riktig,
for det står: L sjakkverdensmester
skap for døve. Han mener at l.
verdenssjakkspill for døve var i Oslo
i februar 1953, og 2. verdenssjakk
spill for døve var i O erammergau
i 1955. Det Cl' ham uforståelig
hvorfor man i Polen ikke tenkte
p å å bruke enhetsbetegnelsen" (3. )
verdenssjakkspill for døve" om de
som holdtes i Polen. Videre ber
han styret i Verdenssjakkforbun
det å bringe klarhet i dette.

Siste: Ohna til finalen.
I semifinalen som fikk følgende

sammensetning: E. Dahl-E.
Ohna, G. Bendixen-J. Døscher
Olsen, vant Ohna sitt parti, mens
Ben~lixen og Døscher Olsen spilte
remIS.

Dahl tok hånd om initiativet
allerede fra åpningen, og han fikk
i stand et langvarig trykk og far
lige trusler mot den fiendtlige
kongefløy. Ohna måtte slite hardt
for å finne holdbare parader, men
først etter en unøyaktighet av
Dahl fikk han konsolidert stillingen.
Dahl ofret imidlertid to bønder og
kvalitet og rev opp kongestillingen
til Ohna, som måtte la kongen for
late hovedkvarteret.

Blant tilskuerne gikk nå det
rykte at Dahl hadde forsert ge
vinst, og analyser som ble fore
tatt i ett av siderommene; viste
at dette holdt stikk. Under stor
spenning ventet man Dahls neste
trekk. Trekket som kom, var ikke
det rette, og Ohnas materielle
overvekt ble avgjørende for ut
gangen av partiet."

..............111 Sjakk

Så overlater vi ordet til Bergens
Tidende for 15. desember:

SekT.

7. desember spiltes 3. runde i
Bergens-cupen, og for tredje gang
var det Eilif Ohna, Døves Sjakk
klubb, som ble dagens mann. Han
slo ut den tredje mesterspilleren
på rad; del1l1egang var det W.
Hansen, Bergens Schakklub, som
måtte bite i gresset, da han på
ingen måte kunne unngå å bli satt
matt, etter en kombinasjon av
Ohna som var så glimrende at den
fikk tilskuerne til å applaudere.
Ja, kombinasj onen var så smart
at ekspertene mente Ohna gjorde
feil - inntil bomben sprang og
W. Hansen ikke hadde annet å
gjøre enn å gi opp, etter bare vel
30 trekk.

Vi er målløse, og slutter derfor
med i all kor et å slå fast: Eilif
Anton Ohna, Døves Sjakk! b,
har til alles fors ekkelse tillatt seg
å (hive gjøn me mesterspillerne
innen Bergen og Omegn Sjakkrets
denne høsten!

OHNA TIL SEMIFINALEN
i Bergens-cupen for hørende!

Endringene gjelder særlig øvel
seskjøringen. Etter de nye lovbe
stemmelser kan departementet gi
regulerende forskrifter om øvel
seskj øring og sj åførskoler og kan
fastsette tallet på godkjente lærere
og lærevogner for hvert distrikt.

Flatabø rettet til slutt en opp
fordring til de stortingsrepresen
tanter som deltar i det nordiske
samarbeid om å arbeide for å få
gj ennomført høyrekj øring over he
le Skandinavia.

P. s.
På grunn avprivatarbeid har

jeg ikke svart før nå. D. s.

Red.

Morgenposten 13/11 1956:

Hermed slutter vi denne dis
kusj on og nye innlegg i denne sak
vil ikke bli inntatt.

De døve bør kunne få førerkort
på samme måte som hørende, sa
Flatabø (a), da Odelstinget igår
vedtok en innstilling fra samferd
selskomiteen om endringer i mo
torvognloven.

NÅ KOMl\ ER FORBUNDETS
LANDSLOTTERI

I neste nummer redegjør vi for
gevinst' samlingen.

Norske Døves Landsforhu d.

Den første betingelse for en
muntlig eller skriftlig diskusjon er
at de opplysninger og påstander
som legges frem er riktige og even
tuelt kan bevises. - Se mitt inn
legg i Tegn og Tale nr. lI!

M. legger frem gale opplysnin
ger og går utenom, som katten om
den varme grøten. M. snakker ikke
sant når han skriver at årsmøtet
(i 1951) "vedtok, nemlig å skaffe til
veie en bankbok med navnet: "Ferie
hjemsfond" ".

Hvis M. ikke ved en bevitnet
avskrift av protokollen for års
møtet i 1951 kan bevise hva han
påstår, blir hans påstand stående
som en direkte usannhet. Men av
skriften må bevitnes aven tro
verdig person. Det som skrives
av er det nemlig ikke vanskelig
å kontrollere siden. - M. har den
hele tid diskusj onen har pågått, '
hatt full og lett adgang til pro
tokollene, så han kan ikke unn
skylde seg med feilerjndring. Hva
jeg har påstått i nr. 11, kan jeg be
vise. - Og kommer M. med flere
krumspring, skal det ikke gavne
ham stort.

For siste gang signerer jeg inn
legget med

"en eller annen."

(j)ø-oe bø-r. kunne
lå /-ø-raklJ-tl

HVA ER RIKTIG?
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A.s Ku import
Fyringsoljer
Sinders
Koks
Kull

STAVANGER

Tlf. 20 700

Pass på helsa
DRIKK AARSÆTHERS MEDISINTRAN
i vinterhalvåret

Brød'. A :J..sretfjer illS
Rikstelefon 2800 - Sentralbord 3237
ÅLESUND - Telegramadr.: BAARS

Tor Kyllin.gstad
Fabrikk for:

Dører og vinduer - Butikkinventar

samt spisestuer i eik til forhandlere.

Telefon 61 752

SANDNES

VI BYGGER
Industribygg - Kaianlegg

Broer - Bolighus
Anleggsarbeider av enhver art

Noen av de store anlegg vi har hygget:
Rådhuset i Sandnes - Øglænds fabrikker

Aducerverket - Egerøy bru
Krane O. c. Østrådt - Sandnes skole
Rosenborg kranbane og maskinverksted

Kjøkken og spisesal i Vatneleiren

Sandnes

Sandnæs Dampski $-1 ktieselskab

SANDNES

---_._-------------_.
Hotel
Nytt hotell

yldenløve

Alle rettigheter

Telefon 744
KONGSBERG

Jacob Odland S. S.
SKIPSREDERI

Telefon 1316 - HAUGESUND

fra

TRYKKSA - R

fra visittkort

til tidsskrifter og bøker

Møllenclalsvn. 17. Bergen

Telefon 95640
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Meldinger:
S. V. N. ø

p p P l kl.
l rut. p p l hj
P P 2 rut. p
p 2 hj. p p
p

Dette er et typisk småspill. Den
parten som hal' kontrakt i den
høyeste farge vil som regel få
spillet, idet motparten dobles hvis
han går høyere, og to dohle e betet"
er for meget. Det er da hedre å
resignere og la motparten få prøve
å vinne sin kontrakt.

Syd som har utspillet kan velge
mellom to ting: Angrep i ruter e er
tr u. Da det er mulighet for at
motpartens lrumf er fordelt 4-3
vil et utspill i denne farve være
det beste. - Syd spiller ut hj. 2,
vest hj. K, nord hj. 5 og øst hj. 4.
Nå gjelder det for øst å få ennå
et inntak på hordet. Dette gjøres
best ved å spille kl. 5, nord kl. 4,
øst kl. K, syd kl. 6. Så kl. 2, S.D.V.
8, N. 10. Syd ka fremdeles ikke
spille l'uter, heller ikke spar vil
han spille, for da kan han hjelpe
spilleren med å gjennomspille N.
kort. Hj. 6 fra S. V. hj. 3, N. hj.
8, ø. hj. 10. Nå spiller ø. sin tredje
kløver for den må han likevel
miste. ø. kl. 3, S. sp. 3, V. kl. 9,
N. kl. E. Nord spiller nå sin hj. D.
idet der er det beste han kan gjøre.
ø. hj. E, S. hj. 9, V. hj. ku. Nå har
øst fått 3 slikk i hjerter, l i kl. 
det er 4. stikk, men han har frem
deles et stikk i hjerter og et i kløver
- dessuten l helt sikkert i spar.
7 stikk er derfor helt opplagt, og
det kan han bare få ved en vel
lykket finesse i spar. Likegyldig
hvordan han spiller sine kort vil

e øves Idretts ag, Tr.h.

holdt årsmøte den 11/12.-1956 i
døveforeningen. Frammøtet var
meget godt, så formannen Simon
sen kunne åpne møtet i god tid.

Av beretningen går det fram at
laget har hatt en meget bra vin
tersesong, da det ble arrangert flere
konkurranser enn før og med god
deltakelse. Den gledeligste begiven
het var at vi utkonkurrerte vår
erkefiende "Domkirkelaget" i lag
stafetten og fikk et napp i den
oppsatte vandrepokal.

I friidrett står vi fremdeles til
bake i forhold til de andre døve
idrettslag. Vi mangler både bred
den og noen toppidrettsmenn som
kan gjøre ære på laget. Men som
i tidligere år har laget fremdeles
en stor skare"Granlytilhengere"
som også i år har nedlagt et meget
godt vedlikehold på hytta. Den
er nesten ikke til å kj enne igjen
utvendig.

Det er installert oljefyring i bad
stuen som laget venter seg mye av.
Til kommende vintersesong står
laget godt rustet til å by sine med
lemmer mange gode ting som de vil
få mye glede av.

D eforenillgen har s affet h'yt
ta ny ovn til kjøkkenet, 60 kopper
samt annet utstyr. Det har ikke
manglet på godvilje fra den kan
ten. Dameforeningen med sin for-

ann Kristine Martinsen skal ha
takk for isse gaver og tjenester.

Regnskapet viste bra ting. Der
har vært store utbeta inger til ved
likeholdsarbei e, ban -renter og
avdrag, en laget har klart sine
fo plikteIser meget godt.

Saker som ble behandlet på mø
tet, var også planer om forandring
av soverom og reparasjonsarbeid
på gulvet i peisestua på Granly.

Laget kan feir~ sitt 50 års ju
bileum 8. februar 1958. D3t ble
besluttet å velge en jubileums
komite straks.

Ved valgene fraba formannen,
Simonsen, seg gjenvalg. Etter en
langvarig diskusj on gikk han like
vel med på å fortsette og ble valgt
med akklamasjon. Resten av val
get gikk knirkefritt, og følgende
ble valgt:

Formann Torstein Simonsen,
varaform. Arnold Rønning, sekre
tær Trygve Veddeng, kasserer
Halvdan Vestavik, hyttesjef Oskar
Nilsen, oppmann Kristian Sliper.
Varamenn : Tore Evensen, An-

Bergen
På styremøtet 14/12 ble ved·

tatt følgende program fo k It ben
i vinter- og vårsesongen 1957:
20/1. Treningslangrenn på Tot-

land (også for old-boys).
3/2. Treningslangrenn l)å Tot

land (også for old.boys).
10/2. Kluhb esterskap i lang·

renn på Totland.
16/2. Fest i døveforeningen.
24/2. Kl b mesterskap i slalåm

for damer og herrer på
Totland.

2/3. Fest på hytta, arr. dame
avdelingen.

3/3. Klubbmesterskap i utfor·
reun, damer og herrer, på
Totland.

30/3. Medlemsaften i sm 'lokalet.
4/4. Klubbmesterskap i sprang

uten tilløp.
1/5. Servering og fest i døvefore

ningen.
Det vil antakelig også bli av

holdt ekstraordinært årsmøte, i
januar eller februar.

De Døves drettslag, Trondheim,
holder årsfest på Granly lørdag
2. februar 1957. Program senere
ved oppslag i døveforeningen.

Styret.

~'V~ ~
~ ~ ~)~ ~

.~ ':Døve-b 9drett-bverden ~
~~~~

hans motstandere tvinge ham til
å spille ruter selv. Altså kl. 7, S.
rut. 6, V. kl. kn, N. sp. 2. Vest sp.
7, N. sp. 6, ø. sp. D, S. sp. 4. Nå
tar ø. for sitt sp. Ess og sin siste
hj. og lar motparten få resten,
kontrakten ble vunnet akkurat.
Nå kan leserne forsøke å finne ut
hvordan det ville gå N.-S. om de
forsøkte 3 ruter.

ED
E 1074
D 8 5
K 7 3 2

KlO 6 2
D 8 5
Kn 93
E 104

N

VI=lø
S

543
962
E K 7 64
D6

Syd gir, ingen i sonen.

Av Nils Andersen

Kn 9 8 7
K Kn 3
102
Kn 9 8 5
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CHRISTIANIA SPIGERVERK

grim Ytterhus. Kjøkkensjef på
Granly: lJans Hansen. Revisorer
Ely Myrvang og Benj. Midsian.
Styremedlem i N.D.I.F. Trygve
Veddeng med T. Simonsen som
varamann. Skytter- og underhold
ningskomite: Georg Kirkereit, Ivar
Kjøsnes, Kåre Kristiansen. Styret
ordner med festkomite. Jubileums
komite: E. Myrvang, H. Grefte
greff, A. Rønning, P. Holberg,
Kristine Martinsen, samt en hø
rende som styret skal ordne med.
Ved avslutningen takket Simonsen
for tilliten, og håpet arbeidet innen
laget skulle fortsette i samme spor
som hittil. - Myrvang rettet en
takk til Simonsen for hans utrette
lige arbeid for laget, og for at han
ville motta gjenvalg.

Trygve Veddeng, sekr.

P. A. Ellingsen
Maskinforretning
Ingeniørfirma

Bygdøy Alle 19 - OSLO

Rolf Lye e

Jern - Stål - Metaller - Verktøy
ARI-Sagbruksmaskiner

Sentralbord 4206 74

Rådhusgt. 8 - OSLO

Schies

Transportkompani A.s

Flytning, spedisjon, transport,
fortolling, assuranse, lagring.

OSLO

Kr. Knudsen
SKIPSMEGLER - SPEDITØR
TRELAST

Telegr.adr.: "Nesdunk»
KRISTIANSAND S.

Trelast, Byggeartikler, Jernvarer

Vi leverer alt til nybygg og repara
sjoner. Telefon 765 og 1404
Rolf Bjørn bolig 1445

Privatbanken Sandefjord A.s

SANDEFJORD



Verda.l Sa.mvirkelag
Assortert handel i VERDAL med 20 avdelinger.

Bakeri - Slakteri - Pølsemakeri - Mølle - Fiskematkjøkken
Skredderverksted - Systuer - Sagbruk - Snekkerverksted - Rørleggeravd.

Omsetning av jordbruksvarer

Telefon nr. 301 - 302 - 303 ·304·305 - 306 - 307 - 308
Sentralbord med forbindelse til samtlige avdelinger - Postgiro 91930

A.s Framnæs Mek. Væ .ksted
Skipsbyggeri og mek. verksted

Telegramadresse : «Værkstedet))

SANDEFJORD

Ol Il

Ullevålsvn. l - OSLO

KREMASJONER - BEGRAVELSER
Tlf. 33 23 34 - 33 22 46 • Privat 33 55 69
- 69 43 72

Inn -Trønclelag Skogeierlag

STEINKJER

A. rI. Andersson & Co.
ARMATURFABRIKK

Normannsgate 47

OSLO

Tlf. 68 34 25

Gausdal Ysteri
SEGALSTAD BRU

Produksjon av Gudbrandsdalsost

Tre gode spis steder i Skien:

CENTRUMKAFEEN

KAFE GIMLE

BREKKEPARKEN RESTA VRANT

MIDDAG - A LA CARTE - SMØRBRØD

Skiens Folkerestauranter A.s



A.S P. LTZ. AASS

Bryggeri - Mineralvannfabrikk
Kullforretning - Fyringsolje

Sverre Ditlev Simonsen & Co.

SKIPSREDERI

OSLO

Gorrissen & Klaveness A.s

Skipsrederi
Postbo~s 2447 5

OSLO

Sigurd Herlofson & Co. A.s

SKIPSREDERE

Drammensveien 88 b - OSLO

Telefon 56 31 90

Ingeniørene

NISSEN og von KROGH

~~
~~~f~?4~%:7rK.F.

.'. Kronprinsens gate 3 - OSLO
Elektrotekniske konsulenter
Elektroteknisk laboratorium

Johan C. Fochsen
BORKENES

Rens og farg hos fagmannen

Fabrikk og kontor:
Chr. Kroghsgate 60, OSLO
Telefon 41 33 79 og 42 21 84

Forlang dette merke
ved kjøp av

korsettartikler, kj oler,
forklær etc.

Møller & Ringstad
KJEMISK FABRIKK

SANDVIKA
Telefon "53 06 90

Meyergårdeo
Hotell & Restaurant

MO I RANA

und ./1..
Rørleggerforreming • RorhanileI

TRONDHEIIU - Etablert 1874

lr-o 6jeHl Sparebank
Opprettet 1823

TRONDHEIM

Utfører alle Deres bankfonetningel'

H. Bergslaod
OSLO



Bøncle es 19 lag
aldnes Me. er sted .s

Alt iLandmannsprodukter

LEVANGER - Telefon 19

TØNSBERG

'otograf Jørgensen Co.
Kongensgt. 22 - Telefon 2858
SAN EFJORD

kabo ernb n ognfabrik A.s

SKØYEN

Smigods - Parkett

O. B. sø SEN & CO.
S. H. Si' TI SØRENSENS

TANKREDERI AlS
AlS HE ON

ARENDAL

AGENTUR

KU'kegt. 15 - OSLO

TRONDHEIM

Anna. Ha.avik
ROInedalAI
VALLSET

e

Spesialforretning i
GARN og TRIKOTASJE

DODØ

Suli jelma Gruber

anbefaler sin prima sølv 999

Alle· sorter tømmer - høvlet eller
uhøvlet trelast i prima kvaliteter.
Postadr. : Tangen. Vareadr. : Stange
Tlf. centralbord Vallset 120.

A.s D n norsKe
Papirfilt abrili.

DRAMMEN



Olav Ringdal
SKIPSREDERI

OSLO

Brødr. Melby's
Konfeksjonsfabrikk

Spesialitet barnekonfeksjon

INGENIØRENE

Sigurd Lund og
Asbjørn Aass

Bygn.tekni8ke konsulenter
M.N.I.F. M.T.K.F.

St. Olavsgt. 21 c - OSLO
Sentralbord tlf. 33 56 96

Skedsmo - Betong - Fabrikk
Ferdigblandet betong

Fabrikken Skedsmo telefon 207

Harry Bråthen
ENTREPRENØRFORRETNING

Nygaten 41, STRØMMEN Tlf. 71 18 50

Skyttvn.l0
FREDRIKSTAD
Telefon 5484

Benytt

Gjøviks Sparebank
Opprettet 1865

Alltid til tjeneste

Feitsildfiskernes Salgslag

TRONDHEIM - HARSTAD

Ole P. Hansen
MURMESTER

HARSTAD
Telefon 27 71 - 22 40

A_s Høvik &. Øien

Telefoner: 22861 - 24780
Tl.gr.adr.: Arne, TRONDHEIM

FredriKstad Montering Co.

& Metalls1øperi A.s

Telefon 1494
FREDRIKSTAD

De norske Gjær-

& Spritfabrikker A.s
Omsetning og eksport av fiskeri
produkter - Import av salt

OSLO - BERGEN - TRONDHEIM
Saltsilo : Nyhavna. Tlf. 52 270



Giert Aa.sheim
Sivilingeniør MNIF - MTKF

GIEJlT AASHEIM - EIVIND KRABSET
Tekniske konsulenter.

Sanitær - Varme· Ventilasjon - Kjøle

Bygdøy alle 61 - OSLO
Telefon, sentr. 56 37 85

TroJnsøsunde1s Sparebank

TROMSØ

Eget fond Irr. 1.27 . 00.-
Forva!tningskap. « 32.700,O()O.-

GUMMJSTEMPLER

L kl. utførelse- Hurtig levering
Lave priser

Kvik Stempelfabri
Osterhausgt. 2 - Tlf. 42 6524, OSLO

Halla Sparebank

ULEFOSS

Bang & Tegner & Cc.

Førbindingsstoffer og

sykepleierartikler

Kr. ~ u sl ~t. 11

OSLO

Samvirkelagets Kafe
STE KJER

Kafe - og n;uddagsrestaurant
m! selvservering

Kongens gate 6
fil-.s Tønsberg Reperbane

e1.merS1a o cE CO_

Otto

TØ SBERG

alc:h
Boktrykkeri & Papirhandel

Kongensgt. 15 - Lilletorget l
OSLO

o LO

KAFFESTOVA, Bodø
Godt utvalg av

Smørrebrød, lefser og kaker

God.scentralen A.s
Skippergt. 33 - OSLO
Tlf. sentralbord 33 61 83

De rimelige jernbanetransporter
med rutevogner til de fleste større
steder i Norge.
Spedisjon - Fortolling.

Halfdan Ditlev-Simonsen & Co

Skipsrederi

Sjøfartsbygningen - OSLO



Viking Shipping Company
G. GUTTORMSE

Telefoner 33 58 24
335825

W. ZACARIASSEN

SKIPSMEGLERE

Telegr.adr.: ((Vikingboat»
Telex 1008 - OSLO

SKIPSEKSPEDISJON
'5KIP'SMI!:GLER - SP'S:OI5.JON _ ASSIJAA"'••

TRONDHEIM

Telegr.adr.: ((Shippinglund»
Sentralb. 29 692 - Telex 5036

Oscar Andersens
l{.jeksfab['ikJ.~Å.S

PORSGRUNN

Vold & N enset Brug

BOLVIK pr. Porsgrunn

Tlf. Skien 43 152 og 43 153

Troms Felleskjøp
Hovedkontor og lager: TROMSØ

Avdelinger og distriktslagre :
Harstad - Salangsverket - Finnsnes
Gibostad - Tromsdalen - Sørkjosen

Salgsområde: Troms og delvis Finnmark
fylke.
Kunstgjødsel, såvarer, forvarer, land
bruksmaskiner og redskaper, reservedeler,
seletøy, netting, vannledningsrør, sement,
Etermtt m. m.

Ove Hosen
Telefon 26 018 - 24696 - Privat 26725
TRONDHEIM

FISK EN GROS

Forhandling av alle sorter

FERSKFISK - SALTFISK - SILD
LAKS og KVEITE

Holger Andreasen A.s

OSLO

Akersgt. 8

Telef. 41 26 64 - 44 84 06

Hammerfest Bunkerdepot A.s
HAMMERFEST

2 kraner auto-vekter, 100 tonn timen
Kull - Koks - Salt - Sprengstoff

Tanker Mils - Solar - Diesel - Fuel
Telegramadresse: "Bunker s.»
Telefon 1859 - Dispon. 1857 - 1107

Døves Trykkeri A.s - Bergen


