
Den verdensberømte dr. Helen
Keller, som siden sin barn
dom har vært både blind og

døv, har fem ganger reist ver
den rundt. Nå har hun, 74 år
gammel, igjen begitt seg på
reise fra Amerika, denne
gang på en omfattende reise
til Det Fjerne østen, men
hun har også bestemt at det
blir hennes siste store reise.

r London ble dr. Keller
mottatt av statsminister
Churchill og lady Churchill.
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Trygd for døve?

Ved å Mudere statsbudsjettet,
finner man i Sosialdepartementets
innstilling at der årlig blir fore
slått store beløp til trygd for
vanføre og blinde, mens der til de
døve ikke er nevnt noe om be
hovet for en sådan trygd. Vi tror
imidlertid at behovet for en trygd
for døve er tilstede, og åt man nå
burde arbeide for å få dette klar
lagt. Det kan også være et spørs
mål om ikke de døve kommer inn
under den gruppe som sorterer
under vanføretrygden. Nå vil man
ge sikkert påstå at døvhet ikke er
noen form for invaliditet, men er
det i virkeligheten ikke det? Er
ikke en lammelse i høre- og tale
organene en like alvorlig lidelse
som en lammelse i armer og ben?
Og er ikke disse døve i like stor
grad handicappet når det gjelder
å skaffe seg.et yrke? Nå må man
være merksam på at der er to
grupper døve, hvorav den ene
omfatter dem, som idag går ut
fra døveskolen og har lært seg et
fag, greier å være' selvstendige
mennesker og således ikke tre~ger

noen støtte fra det offentlige. Men

vi har en annen gruppe som ved
siden av døvheten også er tilbake
stående, og således ikke har noen

mulighe(for å gjøre seg gjeldende
i arbeidslivet, og å kunne forsørge
seg selv, men som ikke kommer inn
under noen trygd. De er henvist til
å bli forsørget av sin familie eller
av forsorgvesenet. Nå kan vi tenke
oss at familien til disse døve kvier
seg for å henvende seg til forsorg
vesenet, og således blir belastet
med forsørgelsesbyrden av disse,
som etter alle solemerker å dømme
er like berettiget til en trygd som
noen annen. Det er et misforhold
her som vi mener bør rettes på.

At de blinde og vanføre har sin
trygd, det er vi glad for; Når vi her
i denne artikkel nevner dem, så er
det bare som et sammenlignings
grunnlag for å hjelpe dem som er
blitt glemt.

Vi tror at det landet over er

mange vanskeligstilte døve som
trenger hjelp i form aven sådan
trygd. Og det var å håpe at våre
myndigheter ville vie disse døve
en tanke, og forsøke' å finne fram
til en eller annen form for trygd.

Red.



Jeg tror, Herre! Hjelp mtn vantro!
Denne bønn: Jeg tror, Herre!

Hjelp min vantro! - blir ofte
brukt på en lettsindig måte. Den

blir brukt av folk som ikke vil tro,

og som ikke bryr seg om å komme
ut av sin vantro. De knytter, til

denne bønn et håp om at Gud vil

forbarme seg over dem og ikke
ta det så nøye, selv om de ikke
tror på ham. Til slike må der sies:

Far ikke vill! Husk - Jesus har

sagt: Den som ikke tror skal bli
fordømt. Nei, denne bønn: Jeg

tror, Herre, hjelp min vantro! er
ingen lettsindig bønn. Det er et

nødrop fra en bekymret far. Han
visste at hans barn kunne bli

frelst, om han hare selv ville sette
sin lit til Jesus. Og så griper han av

all sin evne om Jesu ord og roper
gråtende: Jeg tror, Herre! Hjelp
min vantro! Og Jesus forstår fa-

******************

Du dåre som haster så planløst
avsted

du aldri vil finne den ro og den fred
- du alltid deg ønsket og fastholdt

deg ved.

Du haster mot noe du aldri vil finne
i dårskap og blindhet du tror å vinne
- det mål du deg satt der innerst inne

Din dag blir for langsom, så kjedelig
stutt.

Men glemmer du ikke at hvert et
minutt

som glir deg forbi engang må ta slutt.

En dag vil du innse,forsent kanhende
at livet du. levet, gled deg avhende 
men da har du tapt og kan ikke vende.

Gund.
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rens kamp, han ser, hvorledes han

prøver å holde fast ved hans løfte.

Han forbarmer seg over barnet;
han forbarmer seg over den be

dende faren og hjelper ham til en
bedre tro, ut av hans vantro.

Jeg tror, Herre; hjelp min van

tro! det har vært mangen kjem
pende -kristens bønn. Når sorgen

kom, og prøvelsene kom; når alt
syntes mørkt; når de ikke lenger

kunne se Guds kj ærlighet, da grep
de fatt i et av Guds løfter, søkte

å holde det fram for sin sjel, og så

ropte de til Gud: Jeg tror, Herre;
hjelp min vantro! Og Herren hørte

deres bønn, og i sin time sendte han
sitt lys til dem, som satt i mørket.
Så vil også vi bruke den bønn. Når

det blir mørkt omkring oss, og vi
ingen vei ser i mørket, når tvil og

vantro kommer, da vil vi vende oss

til den Herre Jesus. Vi vil rope til
ham! Jeg tror, Herre! Hjelp min
vantro! Og vi vil holde fast, inntil

han gjør etter vår bønn.

Herre, også idag ber vi denne
bønn; Jeg tror; hjelp min vantro!
La vantroens makt bli brutt og

vår tro på deg styrket! Amen.
Conr. Svendsen.

rJ)aljefU rpefil

Kona hadde symøte idag, og

klubben troppet "mannsterkt"opp,
9 stykker ialt. Egentlig skulle vel
et mannfolk pakke sine kappsaker
og forsvinne en slik dag, men min

nysgjerrighet ble for stor. Jeg fikk
ta risikoen for muligheten av å bli

~att munnkurv på. Dere vet, kvinn
folka sparer ikke på kruttet når de

først får noe å sette fingrene på.
Hva som fikk meg til å bli i løvens

hule, er jeg ikke riktig klar over,
antagelig var det i håp om å få

servert en godbit i form aven
historie. Et slikt symøte er en like

stor nyhetssender som Norsk Riks
kastning ! (Vel å merke uten streik)

Men for å få lov til være med på

moroa, måtte jeg trekke i min
fineste søndagspuss. Ja, kona for

langte til og med at jeg skulle bar

bere meg! Da protesterte jeg, og

bedyret at det var både "sønd og
skam" å ta mine dagsgamle skjegg
stubber, visste hun ikke at det var

mannens pryd? Men det var ingen
vei utenom! Slikt skal man finne

seg i.

Det er ikke lite av forberedelser
som skal til et slikt symøte. Fat av

alle størrelser og fylt med smørbrød
så fristende at det kunne få en

stakkars mave til å vri seg i kram
petrekninger, fløt utover bordet.

Det var nok ingen som tenkte på
den slanke linje der i gården!

En stakkars ektemann tenker

sikkert med gru på hvordan man
skal få budsjettet til å balansere

etter et slikt raid, men om De tror

det eller ei, så hilste jeg pent på
damene og var kort sagt, den full·
endte gentlemann! For her var

søte "sneller" i full blomst, og
smarte fruer i sin beste alder. Altså
noe for enhver smak! Var det da

noe rart at jeg holdtgode miner til
slett spill.

Det viktigste ved et symøte er
vel kaffen. Uten den er det like

som ikke mulig å få munnen på
gli. En vanlig kaffekjele strekker

ikke til der i gården, - nei, den
største som finnes i huset må til,
men da blir det også liv i leiren!

Jeg forsøker å legge inn et ord nå
og da, men det er som å skvette

vann på gåsa! Resignasjonens
kunst har jeg lært, og takket være

det, ble jeg allikevel istand til å si
symøtet var strålende vellykket,

og at. jeg følte meg beriket, for
jeg hadde tross alt fått impulser

til "Dagens petit" Da vi i de sene
kveldstimer brøt opp, takket jeg
pent for det festlige samværet!

Tittitt.



Ennå et stykke igjenJ
før Hjemmet for døve i Andebu er fullt utbygd

Hvis det var noen som trodde
at den store aksjonen som ifjor ble
satt igang til heste for Hjemmet for
døve på Andebu, og som Buskerud
fylke førte til en enestående opp
slutning om dette prektige tiltak,
var et engangstiltak, et vanlig
norsk skippertak, får de tro om

_.igjen. På dette o-mi:'åde-hår vi ennå
så mye ugjort at vi faktisk kunne
være i aktivitet året rundt. Det er
vel ka~skje for mye forlangt. Men

__de.. prektige- menneskene som står

i spissen for dette arbeide, de har
bestemt seg for at de i hvert fall en

gang i året skal vekke vår slum
rende samvittighet. Og iår begyn
ner denne "vekkelsen" imorgen.
Pastor C. Bonnevie Svendsen for
retter da ved en gudstjeneste for
døve og hørende i Hønefoss kirke,
og deretter går det slag i slag med
møter over hele Buskerud. Hver
eneste kommune skal "hj emsøkes".
Aksjonen ifjor fikk en enestående
tilslutning. På de aller fleste møte
ne var det overfylt hus - og ar
rangørene ble bedt om å komme
igjen. Tusener av mennesker fikk
gjennom disse møter stifte be-

kjentskap med problemer hos men
nesker som lever på livets skygge
side, som de ikke hadde anelse om
eksisterte. Og folk ga med gavmild
hånd. Alt i alt ble det i Buske
rud ifj or samlet inn 52 000 kroner
fordelt på ikke mindre enn 3000
bidragsytere. Det var gaver fra
arbeidsplasser og hedrifter, fra
foreninger og skoleklasser, men
mest monnet de mange gaver fra
enkeltpersonel'.-:-- Appellen om.- å
komme Hjemmet for Døve i Ande-

bu til hjelp ble hørt og mottatt med
en enestående forståelse. Vi håper
inderlig at åJ;ets appell vil vinne
den samme gjenklang.

Det er som sagt ennå så meget
ugjort på dette område!

- Er det ikke så? DT og BB
rettl1r spørsmålet til pastor Conrad
Vogt-Svendsen.

- Jo, det skal være sikkert, og
slik som forholdene ligger an, er vi
i meget stor grad avhengig av å
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leve på milde gaver. Det blir også
milde gaver som i første rekke kan
gi vårt arbeide større omfang. Og
jeg tror slett ikke det er så galt at

et arbeide som vårt er basert på
denne måte. Den menige mann blir
på denne måte mer aktivt med.
Han må tenke over problemene.
Selve tragedien med de evnesvake
og åndssvake døve blir en vekker i
en kanskje ellers slumrende samvit
tighet. Det er klart at også Staten
må ta sin del av byrden. I år har vi
således fått 90 000 kroner i stats
bidrag til lærerlønninger. Det er
det største beløp som noensinne er
bevilget til vårt arbeid. Men den
videre utbygging av Hjemmet for

. Døve i Andebu må skje ved hjelp
av alle oss andre, som har våre
sanser og vårt sinn i behold.

- Hvilke rent praktiske ar
beidsoppgaver er det nå som skal
løses i Andebu?
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- Det som først og fremst står
på arbeidsplanen er byggingen av
en ny barneavdeling og en skole

bygning. Jeg skulle anta at de

Barneavdelingen.

samlede byggeomkostninger til det
te vil komme på godt og vel 300000
kroner. Derav vil ca. 170000 kro
ner gå til en ny barneavdeling. Til
dette arbeide har vi fått tilsagn om
et bidrag på 100 000 kroner fra en
privat organisasjon - og nå håper
vi altså på at Buskerud skal kunne
skaffe oss resten: Vårt 'store håp
er at denIle b,yglling skal kunne stå
ferdig hø~ten 1956 ---,--- da kan vi
nemlig se tillia,ke på 25 års virk
sDmhet siden vi begynte med
Andebuavdelingen.

----:- K.'an vi-si at behovet er dekket
når den nye barneavdelingen er
reist i Andebu?

- Dessverre, nei, så bra er det
ikke. Den nye avdelingen vil kunne
ta imot 10 barn, fra før av har vi
22 barn i Andebu. Men etter de
oppgaver som vi nå har mottatt,
regner man med at vi her i landet
har et behov for mellom 60-70
slike plasser. Vi kan si at vi med
den nye barneavdelingen har nådd
halvveis. Men tenk da på elendig
heten hos den andre halvparten.
Den siste gutten vi tok imot i
Andebu hadde i fem år b~nket på
all verde"us dører. Alt hadde vært
nyttesløst, hos oss fikk han endelig
en sj anse. Når situasj onen er slik,
er det jo mer enn trist å vite at vi
ennå har 30-40 slike ulykkelige



barn som ikke har et sted å vende

seg til.
Vi er kommet et godt stykke på

vei i omsorgen for disse mennesker
- men heller ikke mer. Vi håper

derfor på at Buskeruds befolkning

vil møte oss med den samme vel
vilj e og støtte i år som ifjor, uttaler

Vogt-Svendsen til slutt.

Bestyrer Johnson prater med en av elevene

Gjennom den halvåpne døren
hørte han sin kone holde på med

oppvasken. Han fOl'søkte å konsen
trere' seg om avisen han holdt i

hendene, men det mislyktes totalt.
Ikke fordi at uroen fra kjøkkenet

irriterte ham noe særlig, den var
han vant til, men det var noe annet

som opptok tankene sterkt. På

veien hjem fra kontoret hadde han
stanset utenfor radioforhandleren

på hj ørnet et lite øyeblikk, og

studert de mange radiogrammo
folier som sto utstilt. Det var et

syn for .øyet, alt unntatt prisen.
Deri hadde en egen evne til brutalt

å rive en ut av drømmene' og luft
slottene en,så smått kunne bygge

seg.
Saken var den - at imorgen

skulle de holde et-lite selskap, hvor

blant annet svogeren, Elise.s hror,
skulle være tilstede. Svogeren var

forsåvidt all right, men enkelte

g!lnger kunne' han bli yd viktig

på pæren. Engang i forrige måned
hadde de vært i et besøk .hos ham
hvor·,han triumferen~e viste dem

sin nye radiogrammofon. SOlli uten

.vanskelighet spilte ti plater på

løpende bånd. Selvsagt hadde der
falt et par gullkorn om hans egen

platespiller som var den billigste
som overhodet fantes på markedet,
foruten at den var så simpel at den

bare spilte en plate om gangen. Jo
mere han tenkte på dette, jo mer
arg ble han. Den tanken som hadde

spøkt omkring i hjernen hans i de
to siste timene ville ikke forsvinne.

Plutselig reiste han seg og gikk ut

i kjøkkenet til sin kone. Hun så

forbauset opp fra oppvasken.
- Jeg har tenkt på noe, sa han.
- Jasså ....

Han overhørte ironien og fort

satte.
- Hva ,sier .du til ,å ,kjøpe en

radiogrammofon, Elise? Jeg har

sett meg ut et vidunder aven slik
idag. De to tusen kronene vi har

i banken skulle akkurat strekke til.

Hans kone la vaskeduken fra

seg. D~ har drukket, sa hun.
~ Ikke engang et glass brus,

men duskjønnerjeg er så lei den

platespilleren .at jeg følet meg

fristet tiL å kaste den i bosset.

Tenk deg, en radiogrammofon
hvor du bare kan skru på en knapp

og vips spiller den ti plater på
løpende bånd, mens du selv kan

sitte makelig henslengt i en stol.

- Jo hans kone drog litt

på det. - men det er mange

penger og det er sikkert noe mer
nyttig vi kan bruke dem til.

Han lot seg ikke narre. Den lyst

ne klangen i stemmen hennes 'Var
ikke til å ta feil av. Den vil ta seg

pent ut i det hjørnet hvor .det
gamle skapet som din mor prakket

påoss, står. Dessuten vil det sam

tidig gi oss en god unnskyldning
til å kvitte oss med det. Og tenk 

for en overraskelse det vil bli
imorgen. Hans kone stirret drøm
mende ut i værelset.

- Du har rett, sa hun om,sider.

H vOl'for skulle ikke vi kunne kj øpe

en radiogrammofon.

este dag var han innom radio

forhandleren. De mange, nye sed

lehe fra banken skiftet eier. Klok
ken var blitt nærmere seks da alle

formaliteter var iorden og han i

radioforhandlerens bil fikk kj ørt

YidundererhJem. Klbkken syvville
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******************

DØVES SMALFILMKLUBB

avholder filmforestilling lørdag
. den 26. mars kl 19 (7) i De Døves
Forenings, lokale, Sven Brunsgt.
7, Oslo.

Program

1. Ny filmrevy.
2. Akrobatisk artistopptreden
3. Utlodning - Dans.
Kaffe og smørbrød - 01 og
mineralvann fås kjøpt.

Dans - Musikk - Dans.

Entre kr. 3.-.

******************

gjestene innfinne seg, men til den
tid ville grammofonen være på
plass. Det forundret ham en del
at hans kone ikke så det minste
glad ut lenger. Etter hans mening
så hun temmelig 'trist ut. Men
det klarte ikke ta humøret fra ham
nå. Oppglødd av iver tendte han
seg en sigarett og slo sin kone
hjertelig på skulderen.

- Nå konemor - nå får du
finne fram 10 plater, for nå skal
vidunderet prøves.

- Jeg ..... stammet hans
kone.

- Ran sendte henne et prøven
de blikk. - Det du skal si nå er
sikkert noe kjedelig. Det kan vente,
finn fram platene.

Han lo hjertelig. - Fra nå av
skal vi slippe denne skiftingen for
hver plate.

Hans kone snufset litt. - Jeg
kan ikke finne dem fram, sa hun.

- Kan du ikke finne dem 
hva er det for noe nonsens.

Hans kone snufset en tanke
høyere. - Flyttefolkene kom og
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hentet det gamle skapet idag ...
og uhu . . .. jeg glemte å varsku
om platene som lå i ... alle falt på
gulvet, - og det er bare en som
er hel igjen.....

Et tysk eventyr

Hammelen er en by i Tyskland.
I året 1000 hadde byen allerede
tusen innbyggere. De var velstå
ende. Men i byen var der mange
rotter. De åt brødet, kj ottet,
mjølet, kornet og frukten. visstnok
var der mange katter, men rottene
forøket seg allikevel. En dag kom
en fremmed til byen. Han hadde
et antrekk bestående av mange
brokete lapper. På hodet hadde
han en høy spiss, grønn hatt med
en fjær på. Den eneste bagasje
han hadde var en fløyte. Da han.
så at der var mange rotter i byen
gikk han til rådhuset og sa til
borgermesteren: I din byer der
mange rotter, og om du gir meg
hundre daler, så skal jeg befri
byen for alle· rottene. Et;ter at
borgermesteren hadde overveiet
saken en stund, sa han: Godt, jeg
vil gi deg hundre daler når du har
befridd hele byen for denne plagen.

Den fremml(de mannen gikk til
torget og begynte å fløyte sakte.
Fra alle hus kom der rotter og da
mannen gikk langsomt bortover
gaten; så fulgte de etter ha-mo Han
fløytet høyere, og alltid kom det
flere. De kom fra alle rom, fra alle
kjellere og hull, og de fulgte etter
den fløytende mannen. Han gikk
gjennom byens port til Weserelven
Der ledet han rottene ut i elven
hvor de ble tatt av den sterke
strømmen og revet bort. Etterpå
gikk mannen igjen til borgermes
teren og sa: Nå er alle rotter i
din by borte. Ikke en eneste er det
igjen. Gi meg nå de hundre daler
som du har lovet. Men borger
mesteren sa da: Det angår meg

ikke. Gå bort, eller lar jeg deg
sette i fengsel. Mannen ble rasende
og gikk til torget igjen og begynte
atter å fløyte sakte. Fra alle hus
i byen kom der barn. Han gikk
langsomt framover på gaten og
fløytet høyere, og alle barn fra
hele byen fulgte ham. Han gikk
inn gjennom byens port til et fjell
og førte dem inn i en hule. Hulens
inngang lukket seg etter dem, og
de kunne nå ikke mere komme ut.
I byen var det stor jammer, men
barna kom aldri mer igjen. I byen
var det nå bare tre barn igjen, et
blindt som ikke kunne se og derfor
stanset på veien, et nakent barn
som frøs og derfor gikk hj em igjen,
og en døv gutt som ikke kunne
høre fløyten og derfor ble hjemme.

Oskar Matthes.

På søndags-vakt
Jeg har søndagsvakt denne uka,

skal på kl. 6. Igår var vi i geburis
dagselskap, kona og jeg, så kvel
den ble lang og stemningen høy.
Klokken 2.15 krabbet jeg til køys,
mens j eg spekulerte på hvordan
jeg i herrens navn skulle greie å
våkne kl. 5. Jeg tok sjansen, det
fikk briste eller bære! Hadde ikke
før lagt hodet på puta (det syntes
i hvert fall jeg) så ble jeg vekket
aven ublid dult i ryggen. Det var
kona som vekket meg. Nå må du
opp! Jeg så henne gjennom en
tåke, øynene var tunge som bly
lodd, men jeg kjeinpet en tappe_r
kamp for å få dem opp. Da var hun
der igjen, denne gang så jeg henne
tydeligere. Dumpapp, sa hun! Hva
skal du på vakt å gjøre når du ikke
kan holde øynene åpne. Men slikt
kunne jeg ikke ha sittende på meg.
Jeg kom meg ut av dyna i en fart!
Det var hunde-kaldt på kjøkkenet,.
men en kopp gloheit kaffe hjalp.
Foret liv!



Det er fastelavenssøndag. Unni
har laget fastelavensris i barne
hagen, men hun ble snytt for den
moroa av å rise pappa! Arve og
jeg hadde lenge pratet om en fin
skitur sammen, men også den gikk
i vasken. Fabrikken kaller.

Jeg legger ivei utover til Glass
verket. På "Merket" stikker jeg
bort og ser på termometeret. Det
viser 14 -:- grader, men den be
rømte Drammens-snoa er lei idag,
og kan sikkert regnes som 10 gr.
i tillegg til de 14 -:- gradene. Fy
te' rakker'n! Kulda biter i hake

spissen så det formelig gnistrer.
Jeg tenker med et lite stikk av mi-

sunneise på Ole's berømte hel
skjegg. For en heldig mann! Tenk
å ha pels midt i fjeset - så godt og
varmt det måtte være. Idag kan
jeg føle meg fristet til å følge Ole's
eksempel, men jeg tør ikke, kona
blir sinna - hun liker ikke skjegg!

Jeg haster avsted, det er stille
på gaten en søndag slik på morgen
kvisten. Bare en enslig vandrer
treffer jeg. Kanskje skal han Være
med første tog til Oslo, eller kan
skje han kommer fra hybelen til

"jenta", og er på hjemvei etter å
ha koset seg en stund på armen!
Et par drosjebiler farer forbi meg,
ellers er alt stille.

Jeg setter opp farten da jeg
nærmer meg Glassverket. Topp
lua til Arve, som jeg har lånt med
guttens velsignelse, har jeg trukket
godt nedover ørene. Bare nesa ly
ser rød og forfrossen! Da jeg svin
ger inn porten, setter jeg straks
kursen mot "smelta"! 1370 grader
c. står det på tavla. Ah, åh, - så
deilig det var! Det drypper av ne
sa. Den har visst fått en ille med
fart stakker! Men nå føler jeg en
deilig velvære. Varmen trenger seg
inn i min forfrosne kropp, og snart
er jeg i fin form igjen. Dagens
arbeid kan begynne!

Fi-Jo.

epå. motor",vkkel 'i/jeHnom Sa",katchewa~
Av ALF ALMAAS

Det var en sommerkveld i juli
på prærien, det hadde vært en het
dag og jeg nøt pipa og den svale
aftenbrisen, da jeg merket at jeg
fikk besøk. En flokk hester, drevet
aven enslig rytter, nærmet seg
og stoppet på gårdsplasssen. Jeg
skj ønte da at det måtte være Mr.
Jones og de fine hestene han hadde
lovet meg i bytte for en farm sørpå.
Vi hadde korrespondert litt om
denne handelen. Hestene var noe
av det verste jeg har sett, med
klumpfot, salrygg og åpne sår etter
seletøy, ble sluppet i havengen
og Jones ble bedt inn til aftens.
Han hadde brukt over to uker på
den 300 miles lange turen sa han.
Jones var i 40 årene, liten av vekst
med sandfarget hår og brune øyne,
det lure fjeset inngød ikke tillit.
Senere på kvelden kom en kana
dier på besøk så det ble sent før
vi gikk til sengs.

Hestene ble ikke nevnt den
kvelden, men om morgenen før
han reiste, spurte han hva jeg
syntes om dem, et nokså unødig
spørsmål. Jeg sa da at det ble
ingen handel og han dro sin vei

med et flir, og det var det siste jeg
så til ham.

På denne tiden hadde jeg byttet
min Ford T modell med en Indian
motorsykkel med sidevogn, og en
dag fikk vi den ide at det kunne
være artig å dra sørover med mo
torsykkelen, og ordne med salg
av eiendommen. Jeg ville da slippe
en lang og trettende omvei med
jernbanen - og samtidig få se
mere av prærien. Et kart over det
område jeg skulle gjennom ble
skaffet tilveie og motoren fikk en
liten overhaling, det var en svær
maskin på 120 Kbc og 15 heste
krefter. Da hjulsporene over præ
rien som gikk under betegnelsen
veier, ikke passet til sidevogns
hjulet, tok jeg den av, likeså lys
kasteren da denne fikk gass fra en
beholder i sidevognen, også ba
gasjebæreren ble fjernet, min enes
te bagasje var forøvrig en militær
kappe som ble surret fast til styret.
(den fil(k jeg forresten ingen bruk
for). Jeg var ferdig til å dra, i
skjorte-ermer, kakibukse og legins,
ut i den store verden som en annen
Marco Polo eller MagelIan.

En fin morgen, etter å ha tatt
en avstikker for å fylle bensin, la
jeg i vei. Etter kartet skulle jeg
først dra vestover 50 miles til
byen Elrose, og der dreie sørover
og 170 miles fra EIrose treffe på
Canadian Pacific-banen, følge ba
nen 30 miles vestover til byen
Mapple Creek, som jeg håpet å nå
samme kveld. Fra Mapple Creek
var det igjen 50-60 miles til mitt
bestemmelsessted, Robsart. Om
trent midtveis mellom EIrose og
Mapple Creek var et fergested over
Saskatchewanfloden. Som antydet
før og som skulle vise seg å holde
stikk, så var de røde streker på
kartet som betegnet veier, i virke
ligheten bare hjulspor etter de
svære farmvognene. Sporene var
omtrent 40 cm brede, og fra et par
til 5-6 tommer dype, så det var
litt aven nervepåkjenning å kjøre
med noen fart i disse sporene med
motorsykkel. Man må stadig være
på vakt for ikke å komme bort i
kanten av sporet, for da blir det
velt, det blir da heller ingen an
ledning til å beskue landskapet.

Det gikk nå bra i flere timer. Den
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ene landsby etter den andre passer
tes, og det ble stopp i flere for å
slukke tørsten. I den ene av dem
j eg var inne i var en kombinert
kafe og bilj ardsalong, under loftet
hang et par plakater og den ene
skulle advare mot banning, lød
oversatt slik:· Det språk som din
mor lærte deg er godt nok her.
Det andre: Gentlemenn vil ikke,
andre må ikke, spytte på gulvet.

Et par timer før middag var
EIrose nådd og jeg dreiet sørover
og vekk fra jernbanen. Hittil had·
de jorden vært fruktbar og mange
stoI'e farmer var passert, men nå
begynte jordmonnet å forandre
seg, og j o lengre sør j eg kom, desto
dårligere· ble det. Ved middags
tider nådde jeg elven og kunne se
ned på fergestedet, to ferger be
sørget trafikken, en sandbanke
midt i elven gjorde det nødvendig.
De var begge festet til samme ka
bel som var spendt over elven.
Nedkomsten til fergen var litt av
en påkjenning, den var bratt og
steinet, og intet var gjort for å
utbedre yeien, men snart var jeg
på fergen. Foruten meg, var det
bare en farmer som skulle over.
Disse fergene har forresten plass
til 8 biler, og drives fram av strøm
men og har et framspring på 2-3
meter i hver ende som kan senkes
som kjørebro. Midt i elven sto det
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en fot vann over sandbanken så de
to fergene såvidt kunne møtes, vi
flyttet over, og fergene begynte
å dra hver sin vei, da vi plutselig
oppdaget farmerens hund, en mid
delstor gårdshund var blitt igjen på
den andre fergen, og fløy fram og
tilbake i panikk, men nå viste en
av fergekarene at han var mann
for sin hatt. Som en annen Tarzan
slo han ned på hunden med en
neve i nakken og den andre i ryg
gen, gjorde en halvsving som en
diskoskaster, og sendte hunden i
en flott bue over vannet. Den lan
det på alle fire ved mine føtter!
Gikk på nesen, men så ut til å være
all right, antagelig glad for å slippe
en lang svømmetur.

Vi nærmet oss den andre bred
den, og jeg betraktet den bratte
bakken som måtte forseres, et vir
var av hjulspor mellom kuppel
stener, her kunne vel ingen bil gå
opp uten å brekke fjærene, og
jeg så da heller ingen spor etter
bildekk. Her ble det nok bruk for
hestekreftene. Fergen landet, jeg
betalte, startet motoren, kj ørte
ned av fergen noen meter gjennom
smult vann, og tok fatt på opp
stigningen. Dump i dump gikk det
oppover og jeg undret meg over at
fjærene holdt. Så gled bakhjulet
på en sten og der lå jeg, hjulet
surret som en rasende til j eg fikk
stoppet motoren og reist sykkelen
opp. Det var et svare slit i det
bratte lende. Jeg så meg tilbake.
Fergekarene hadde tatt seg en
pust i bakken og fulgte oppvis
ningen, det var nok lenge mellom
hver gang de stakkarene så et
cirkus. (forts.)

este nr. av Tegn og Tale blir
et dobbeltnr. og utkommer om
kring første april. Om intet uforut
sett inntreffer skulle leserne kunne
få med seg Tegn og Tale på påske
turen! Stoff til påskenr. må være
red. ihende innen 20. mars.

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

ÅRSMØTE.

Vestfold DøvefOl"ening avholder
generalforsamling søndag den 24.
april, kl. 12 presis, i foreningens
hytte i Sandefjord.

Alle forslag som ønskes å bli be
handlet, må være innsendt til
foreningens formann, Alf Melby,
Tjøme, innen den L april.

Styret.

,~*****************

.*- Sjakk

Dette parti som nylig ble ferdig
spilt er fra International Corre
spondenee Chess Federation, hvor
Wilbert Martinsen spiller med for
første gang. I mesterklassen er det
7 spillere hvorav to har trukket
seg eller gitt opp. Av de som er
igjen å spille mot, er der to tyskere
og en sveitser. Dette parti er spilt
pr. korrespondanse i mesterklassen

Hvit Wilbert Martinsen
Sort Lauritz Skov, Danmark

L d 2 - d4. d 7 - d 5
2. c 2 - c 4 e 7 - e 6
3. S bl - c 3 Sg 8 - f 6
4. L cl - g 5 Lf 8 - e 7
S. e2 - e 3 O - O
6. S gl - f 3 S b8 - d 7
7. T a I - c I c 7 - c 6
8. L fl - d 3 d 5 x c 4
9. Ld 3 x c 4 Sf 6 - dS

10. h 2 - 14 - - -
Ikke skarpt trekk, men kjent

fra ew York-turneringen 1924.
Vanlig er Lxe7 Dxe7 O-O osv.
Også Se 4 er anvendelig som Alje
chin gjorde i et parti mot Capab
lancaunder V. M.
10. --- SdS -c3
Sort spiller konsekvent på løper
utviklingen av c 8.



f7-f5
D d8-d 7

Oppgitt.

Sd7-c5

Le7xg5
svart med Lxe7

Il. b 2 x c 3 - - - 
T x c 3 er et sjanserikt kvalitets
offer som sort gjør det klokt i å
ikke anta. F. eks. f6 så Lxe6 + k
h8 Lf4 Lb4 er meget risikabelt
for sort, for hvits merbonde, løper
par og gode angrepsstilling betyr
mer enn kompensasjon for kvali
teten.
Il. - - - - b 7 - b 6
12. e 3 - e 4 L c 8 - b7
13. e 4 - e 5 c 6 - c 5
14. D d I - d 2 Lb7xf3

15. g 2 x f 3 c 5 x d 4
16. c 3 x d 4 Ta8 - c8?
Bedre var h6 Ixe7 Dx e7 og konge
tårn kan flyttes til dronningfløyen.
17. f2-f4 Tf8-e8
Forsent med h6, for det strander

på Ixh6 gxh6 Tg I Kh7 Ld3 +
Kh8 f5 TxcI DxcI Lg5 hxg5 og
vinner. Andre trekk hjelper heller

ikke.
18. d 4 - d5
19. d 5 - d 6
På Se4 ville hvit
eller Dc2
20. h4xg5 Se5-d 7
21. D d 2 - d3 g 7 - g 6
Sf8 så Ke2 med trussel Lb5.
22. ThIxh7!! Sd7-f8
Flott tårn offer som sort ikke kan

anta for Dh3 + kh8 Ke2 Txc4
ThI og vinner
23. Th 7 -h6
24. g 5 x f6 e. p.
25. D d3-h3

Neste parti W. Martinsen og
W. Hohmeyer, som pågår frem
deles, vil komme i bladet senere.

BERGENS.SJAKK.
Døves Sjakklubb avholdt års

møte 25/2 under ledelse av for
mannen, Eilif Ohna.

Årsberetningen og regnskapet,
som begge viste ganske bra ting,
tross den tydelig sviktende interes
se blant medlemmene, ble begge
godkjent uten bemerkninger.

De resultater som styrets for
handlinger med Stavanger-klub-

ben, som Veslandsmesterskap kon
tra ny pokalturnering, hadde ført
til, ble godkjent.

Ved valget ønsket Ohna å trekke
seg tilbake, da han er sterkt opp
tatt på andre felter. Etter en del
diskusjon ble Olaf Olsen enstem
mig valgt som hans etterfølger.
Th. Sander som sekretær og Ola
Svare som kasserer, ble begge
enstemmig gjenvalgt. Til material

forvalter . og styremedlem valgtes
Leif Skjeie og til oppmann og
styremedlem Eilif Ohna. Vara
mann: Klaus Rasmussen. Revisor
er: T. Eikjeland og Ansgal' Brei
teig.

Til å fO!"berede 10 års jubileums
festen neste år, ble valgt K. G.
Bjørnsen og Sverre Grebstad.

En del andre saker ble diskutert,
og så ønsket til slutt den avgående
formann sin avløser hell med ar
beidet for klubben og takket for
samarbeidet i styret. Og før noen
hadde fått sjanse til å takke ham
fO!" alle årene han har vært driv
kraften i klubben, hadde han he
vet møtet. Ohna altså.

Sekr.

Finnland l{aller
Som bekjent holdes i sommer,

den 27.-31. juli, i Finnland, den
VIII. Nordiske Døvekongressen,
nærmere bestemt i Helsingfors,
også kalt ordens hvite hovedstad.
Finnene håper på en tallrik del
takelse og man kommer til å gj øre
sitt beste for at alle skal få det så
trivelig som mulig.

Det vakre turistlandet Finnland
har mange sensasjoner å by på.
Kongressen kommer til å holdes i
Otnæs, teknologbyen utenfor Hel·
singfors, der så mange kongresser
og sammenkomster av forskj ellige
slag har vært holdt. Der får man
også førsteklasses innkvartering,
og de døve kommer til å få bo i
gode og hjemlige rom, hvortil det

også er trivlige salonger og sel
skapsrom. Og i den store, koselige
restauranten får man god og næ
rende mat til overkommelige pri
ser. Kongress-salen er rummelig
og lys.

Også finsk badstu finnes her 
den berømte finske saunan kommer
til å bli en sensasjon for de fleste.
Og ønsker man å ta en tur til
hovedstaden og dens severdig
heter og fornøyelser, så finnes
der en meget god bussforbindelse
med hyppige avgangstider.

Vi vil hermed som en første be
gynnelse hilse dere hjertelig vel
kommen til Finnland isommer.
'Kongressprogrammet vil bli be
kjentgjort i løpet av april måned.

*

Dette var den første hilsen fra
den VIII. døvekongressens arran
gører, Finnland, og nå gjelder det
for de norske døve å planlegge
reisen til Finnland i sommer.
Finnland har alltid vært godt re
presentert på de nordiske døve
kongresser, og bare det gjør at
finnene nå fortj ener at en stor
kontinent av norske døve i som
mer finner veien til Helsingfors,
kongressenes by! Vi skal senere
bringe nærmere opplysninger om
priser o. L Red.

******************

TIL SALGS

Driver De skomakerverksted?
Pussemaskin med bord og motor,
avsymaskin, durchsymaskin, arm
symaskin, rissemaskin, maljema
skin og en god del verktøy m. m.
rimelig til salgs for kr. 2500.-.
Har tidligere kostet kr. 8.000.-.

Bill. mrk.: "Maskiner".
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75 ÅR.
Ole S. Svanes fyller den 17. mar~

75 år. Svanes har i en årrekke ar
beidet ved den orske Skofabrikk
i Oslo, og har vært ·en dyktig og
samvittighetsfull arbeider. I nes
ten 52 år arbeidet han ved denne
bedrift, og har fått Skotøyarbeider
forbundets nål, N orges VeIs me
dalje og nå sist er han blitt tildelt
Kongens Fortjenstmedalje.

Jubilanten og hans hustru, Ma
ria, følger ivrig med i alt som skjer
innen de døves foreningsliv. Vi
gratulerer hjertelig med 75 års
dagen!

Barnesjået.
Det har lenge vært stille med

bilder til barnesj ået så vi gj ør Lill
og Josef Hovden merksam på at
Ellen og Knut Smedsgård har
oppfordret Hovden's til å sende
inn et bilde av sitt barn til Tegn
og Tale. Nå venter vi altså på at
Lill og Josef Hovden etterkommer
utfordringen og lar sneballen rulle
videre!

Red.

Tankekorn.

A bekjempe sinne med sinne, er
som å slukke en brann med bensin.

Mot Diorskapen kjemper selv gut-
tene forgjeves. Tagg.
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CDet åu at ...

Et neshorn veier 2500 kilo 
en elefant det dobbelte, men en
grønnlandshval opptil det 60
dobbelte! Strutsen veier bare 100
kilo og en ørn 5 kilo. Mikkel rev
veier 10 kilo. Hjortens gevir kan
veie opptil 30 kilo!

*
Den tyske ingeniør Otto Lilien-

thal bygde allerede som gutt et
glidefly - et par meter lange vin
ger som han festet til skuldrene.
Han hoppet et par tusen ganger ut
fra en 15 meter høy bakke - inn
til han ble drept i 1896. Han og
broren Gustav studerte nøye fug
lenes flukt og forbedret stadig
glideflyet. Kanskje mennskenee
kommer så langt at de selv kan
fly gjennom luften som albatrosser
- med motordrevne vinger på.
Nå er det bare maskiner som flyr.

*
Skorpionens giftige stikk kan

drepe mennesker.

*
J orden er ca. l kvadrillion dm3

(liter). Tallet skrives med en ener
med 24 nuller etter!

*
Ved hjelp av moderne elektron

mikroskop kan en studere bak
terienes livsløp. Det er aven for
sker bygd et 200000 volt elektron
mikroskop, som drives aven dy
namo på 5 tonn! Det tar overmåte
klare fotografier.

*
En munk ved Karl den stores

hoff skrevet dikt til hvert værelse
i klostret - bl. a. et til oppheng
ning på latrinen.

Jeg undres på
om ikke folk tar feil når de hev

der at de ikke kan få sove når de
drikker sterk kaffe. Med meg er
det i hvert fall bare omvendt 
når jeg sover kan jeg ikke drikke
sterk kaffe.

Hvem har vel sett en livlig hund i
en adstadigfamilie, eller en trist hund
i en munter familie.

En mann med suksess vil nesten
alltid vise seg å være en som fortsetter
å se seg om etter arbeid, selv etter at
han har fått seg en stilling.

A merikansk forfatter.

Et geni er bare et alminnelig men
neske som arbeider dobbelt så mye
som andre.

Koestler.

******************

Frieriet

l eg elsket henne fryktelig
og var sku' villig til -
at inngå snarlig ekteskap,
med pump og prakt og dill.

l eg følte at mitt frieri
nok rørte hennes sinn.
Ti lykkens rose rødmet smukt
- på hennes unge kinn.

l eg lovet bli en ektemann
så snild og god og rar.
For barnene hun skjenket meg 
en riktig prektig far.

l eg ville bli så trofast at
- det ryktes måtte vidt,
og sa den frase som vel nå
for mange synes slitt.

leg elsker deg min pike god,
ja, bare - bare deg.
leg lover bli deg øm og tro
- stol så du på meg.

Hun leede med øyne blå
og sagde: den var lei. 
Det kunne jo blitt hyggelig
om jeg - og elsket deg.

Gund.
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Noen betraktninger

etter Oberammergau

De døves Ill. internasjonale ski
mønstring i de Bayerske Alper, ble
for oss en strålende historie. Vi tok
alle gullmedaljene på en nær, og i
konkurransen nasjonene i mellom,
fikk vi nesten dobbelt så mange po
eng som alle de andre land tilsam
men. Når jeg oppplyser at det fra
hvert land er maksimum 3 som kan

premieres og telle på poengene i
hver øvelse, men at til og med 6.
mann ellers gir poeng, forstår man
at Norge tok omtrent det som var
mulig å ta.

Om de mennsekeI' som var møtt
i Oberammergau ble imponert
over vår innsats skal jeg la være
usagt, men det var mange, ja,
riktig mange som ga oss sin ufor
beholdne ros for våre prestasjoner.
Og jeg unnlot ikke å fortelle ledeæ
og aktive fra de andre land at vi
hadde gått inn for disse konkur
ranser og forberedt oss godt. Ar
beidsutvalget gikk fra første stund
inn for å få Oberammergau-trop
pen så stor og sterk som mulig. Og
de fleste av våre aktive begynte
tidlig en målbevisst og iherdig tre
ning som måtte føre til resultater.
Særlig guttenes prestasj oner både
i de nordiske og alpine øvelser, lå
avgjort på et meget høyt plan.
Det fortalte da også arrangørenes
funksjonærer meg ved flere an
anledninger. Jeg skylder å fortelle
at teknisk arrangør av alle kon
kurransene var Oberammergaus
ski- og turistklubb. Denne klubb
hadde selv flere fremragende ut
utfor- og slalåmløpere, og hadde
selv forstret tysk junior-mester
i hopp for 2 år siden. At de også
forsto seg på langrenn ble vi fort
klar over. Løypene de la var første-

klasses. Alle arrangementene ble
avviklet helt ypperlig. Det var
faktisk ikke en eneste ting å sette
fingeren på. Men så var også mange
mann i arbeide sent og tidlig hver
eneste dag. Og de hadde et tipp
topp utstyr. Bl. a. en liten lemme
brakke for dommerne, som de frak
tet med seg og satte opp, ved mål
for de forskjellige konkurransene.
En høytalerbil var også med over
alt til underholdning og veiledning
for det hørende publikum. For
de døve hadde man en stor tavle
og her kom løpernes tider opp om
trent i samme øyeblikk som de
passerte mål.

Alt dette arbeide som jeg har
nevnt, gjorde de gratis, mange til
og med med skoft på arbeidsplas
sen og tilsvarende trekk i ukelønna
En innsats som både imponerte og
og gledet meg.

På en sammenkomst (Bier
abend ) hvor kongressens delegerte
byens ordfører, representanter for
det kommunale reisekontor, (Ver
kehrsamt) og representanter for
skiklubben var tilstede, og hvor
det ble framført hilsener fra de for
skjellige land, tillot jeg meg, på
vegne av alle aktive og ledere å
rette en hjertelig takk og honnør
til alle dem av skiklubbens med
lemmer som hadde bidratt til å
gj øre konkurransen til en så ene
stående opplevelse.

Man fortalte meg etterpa at vår
alles venn Toni Preissinger (han
som spilte Jesus i pasjons-spillene
i 1950) som nå representerte ski
klubben, var rørt til tårer over
min tale. Jeg er ubekjeden tok
til å ta det som et tegn på at jeg
noenlunde lykkes i kombinasjonen
tysk-internasj onalt tegnspråk.

H.L.

NORGE var det eneste land
som stilte i samtlige øvelser. I ut
fOlTenn ble Brynjulf beste nord
mann og nummer 3. Ellers tok vi
alle føreteplassene.

Eva Herland fikk æren av å
skaffe oss den første gullmedaljen.
Det ble forresten 3 gullmedaljer
på henne og hun ble veldig popu
lær. Ikke bare for sin skiløpning,
men også for sitt kjekke og sym
patiske vesen.

Finn Gjøen sikret seg også en
høy stjerne allerede første dagen
ved sin seier i 15 km. Den gikk i
veritabel snøstrom og null grader
og dermed følgende smøringspro
blemer. Asbjørn ble nr. 4 på 4
minutter dårligere tid enn Finn,
men han hadde trege ski. I døve
mesterskapet før avreisen var As
bjørn den raskeste av de to, og i
stafettens 10 km., noterte han
seg for 2 min. bedre tid enn Finn.
I 30 km hadde Finn startnr. etter
Asbj ørn og forsøkte å følge ham.
Men han er ikke god å følge den
lille, unge trønderen. (Når dette
skrives er det kommet melding fra
Trøndelag at Asbjørn nylig har
vunnet 1. premie i A-klassen, med
ca. 4 min. på annenmann.)

Men tilbake til 15 km. Vi var
mange norske sekundanter i løypa
og spenningen var stor: Ville sven
sker og finner vise oss ryggen like
ettertrykkelig denne gang som for
2 år siden? Nå regnet vi med at
Finn og særlig Asbjørn hadde
gått noe fram siden sist, men det

kunne jo de andre også ha gjort.
Vi fikk bange anelser da sven

sken Artnr Johnsen, startnummer

91



De Døves Idrettslag, Trondheim
HAR 50 PROSENTS OPPMØTE VED KLUBBENS DUGNADS

ARBEIDER

slalåm 5. febr.

2. Kjell Larsen, Oslo

3. Brynjulf Dammen, Oslo
4. Arnulf Pedersen, Stav.

5. Bjarne Jensen, Bergen
6. Ingv. Sinnes, Stavanger

13, ganske tidlig tok igjen foran

startede Asbjørn.
Finn hadde startnummer 17 og

finnenes beste, Pauli Leikas nr.

16. Og Finn hadde fine ski og gikk
hardt. Plukket opp den ene etter

den andre. Også Leikas. Og da det
gjensto 3 km tillot han seg sogar

å gå forbi Asbjørn. Men det er
naturligvis en grense for hva en

trønder skal måtte finne seg i, og
og dette ble for mye for Asbjørn:

Han trekker fram et skj ult lager

av krefter og på langt dårligere ski
løper han fra Finn 47 sekunder på

strekningen inn til mål!
Osvald Olsen løp usedvanlig

godt og plaserte seg mellom fin

nene Le.thola og Bjong. Men Kåre
Smedsgård stoppet vi etter første
runde, da han slet med dårlige
ski og vi ville spare ham til sta

fetten .. Av de 21 startende var det
l franskmann, l italiener, l sveit

ser og 2 tyskere, men rennet ble

et rent nordisk oppgjør.
Det var tydelig å merke på alle

norske at nå falt sinnene mer til ro.

På formiddagen hadde våre alpi
nister vist sin klasse. Og Hans
mente at i slalåm ·skulle vi besette

4 av de 6 første plassene i herre

klassen. Og damenes medaljer og

poeng var jo bare å plukke som

modne fruJ--ter.
N å på ettermiddagen hadde vi

fått visshet for at Finn og Asbjørn
måtte regnes som lekenes beste
langrennsløpere. I stafetten skulle
vi ikke nøye oss med hverken 3.

eller 2. plass. Og i hopp hadde vi
intet å frykte. Vi så de kommende
konkurransedager lyst imøte!

Og som leserne vil ha sett av re

sultatslistene i forrige nummer,

innfridde alle våre skiløpere de
dristigr forventningene vi etter

første dag stilte til dem.
Samtlige våre 13 deltakere skaf

fet Norge poeng, og ikke mindre

enn 12 .var med på medaljehøsten.

Dette kan man kalle: kom - så,

og vant. Eller for å si det på latin:
Veni - Vidi - Vici. H. L.
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Døve-mesterskapet

Ovenstående døvemesterskap

ble holdt i Tryvannskleiva 5.

februar d. å. under endel vanske
lige føreforhold. Det hadde jo vært

regnvær så mange dager i for
veien at alt håp om å få avviklet

rennet syntes ute. Vi hadde
meldt på alle deltakerne til hø

rende renn og hvor de kunne få

starte i rekkefølge etter hverandre.

Men arrangøren ga beskj ed om at
rennet var avlyst. Til alles glede
falt det ca. 10 cm sne om natten

før rennet skulle holdes, og dette

reddet situasjonen for oss.
Portene ble satt opp av den kjente

slalåm og utforkjører, Petter Støle.
Hans Lie uttalte før rennet at

løypen ble meget vanskelig for

døve. Det må derfor til de flestes
ros og da særlig til de kvinnelige

Det klages så ofte nå til dags

over at de forskjellige idrettslagene
har svært vanskelig for å få noen

lunde anstendig tilsutning fra med
lemmenes side når de setter i gang

dugnadsarbeid ved idrettsanlegg,
klubbhus o. L I dag kan vi imidler
tid fortelle om en klubb som ikke
har disse vanskelighetene å stri

med: De døves idrettslag. Vi har
besøkt klubben på Solemsåsen ;
en kan bli imponert når en ser re

sultatet av medlemmenes iher

dige innsats. Klubbens egne med
lemmer har nemlig ført opp et solid
badstu-hus med rom for vaktmes

ter i annen etasje. Dette bygget ble
ferdig for en tid siden, og nå er ar

beidet med å restaurere klubbens
hytte i full gang. Det støpes kjeller,

legges nytt gulv, og det skal fikses
opp innvendig. Dette arbeidet er

deltakernes, sies at de mestret lø)l

pen utmerkl:'t.
Tidtakere var Ola Moon og Olav

Vik. Rennets led( l' V'lr forbunds

formannen. Resultatene ble:

Herrer:
l. og døvemester Hans Lie, Bergen

2,12,9
2.18.5

2.29.0
2.32.4

3.19.4

3.29.0

Damer:

1. og døvemester, Eva Herland,
Oslo 3.20.2

2. Gunvor Ruud, Oslo 3.50.8

3. Hallgerd Wroldsen, Oslo 4.35.3
A. H.

beregnet å være ferdig allerede ved

årsskiftet!
Hver søndag drar medlemmene i

De døves idrettslag i flokk og følge
til hytta. Det er om lag 20 i tallet,

og de vil igjen si det samme som at
oppmøtet på dugnadsarbeidet er
hele 50 prosent. Klubben teller
nemlig bare 40 medlemmer. Det
er ikke bare mannfolkene som tar

del i arbeidet - nei, spinnesidens

representanter er også med. Det
første syn som møtte oss da vi
nærmet oss hytta søndag formid

dag var 5-6 kvinner som hakket

og spadde!
Jeg kan ikke si annet enn at vi

er stolt over den nye badstua, for
talte formannen, Torstein Simon

sen, da han viste oss det prektige

nybygget. Badstua har plass for
15 mann. Den er forsynt med en



KLUBBM. I SLALÅM

klubbene leier badstua så det hele
vil bære seg.

KLUBBM. I UTFORRENN

I Høyanger 5-6/3 - startet
"Gull-Hans" i distriktsrenn i stor
slalåm og slalåm kl. B. Han seiret
stort i storslalåm, og det var bare
en i kl. A· som hadde bedre tid
enn "Gull-Hans".

I slalåm ble han dessverre disket

på grunn aven port som kan kjørte

N orrøna holdt 27/2 slalåmrenn
på Livarden. Løypen med 38 por
ter kredve kondisjon ved siden av
vanlig ferdighet.

Ulf Ottersen, Viking, ble best,
og i første omgang fikk han ren
nets beste tid med 52.5 sek., mens
Thorbjørn Hermanrud fikk beste
tid i annen omgang med 54.9,
mot Ottersens 58.8. Døvemesteren

Hans Lie ble nr. 3 medjevn kjøring
på 56 og 59,7.

"GULL-HANS" I STORFORM

ble avholdt samme dag. Løypen
var nok alt for lett; den krevde
ikke teknikk, bare god glid på ski
ene. Det var nok først og fremst
derfor at Hans Lie måtte se seg
slått. Det ble kjørt 3 omganger.
Beste tid oppnådde Svare i 2.
omgang, 21, 6 sek. Samme tid opp
nådde Lie i siste omgang, - da
han hadde byttet ski. Resultatene:
1. Ola Svare 65.6 sek.

2. Hans Lie 68.0 "
3. K. G. Bjørnsen 68.7

4. Bjarne Jensen 69.1"
5. Th. Sander 74.1

6. K. Rasmussen 76.7"
7. H. Kjølleberg 91.5

3. Ola Svare 78.3 sek.
4. K. G. Bjørnsen 92.7

5. Th. Sander 97.1 "
Det var 7 deltakere. Lie hadde

best tid i begge omganger, 31.4 og
31.0 sek. Jensen 33.5 og 33.9.

62.4 sek.

67.4 "

tjo
Trondheim)

KVINNER SELV - - - 
Fra venstre: Kristine Mart
hinsen, Bolette Westavik,
Nyfrid Grimstad, Karen
Myrvang, Serianna Kjøren.

REGNET TIL TROSS - 
Fra venstre: Arnodd Røn
ning, Torstein Simonsen,
Hans Hansen, Kåre Kristi
ansen (helt foran tilv.),
Arild Moslet, Halfdan
Westavik, Ole Fagerhaug,
Ingvald Rondestveit. Bygge
komiteens formann Ely
Myrvang bakenfor.

(Fra "Jidaros"

ble avholdt på Totland 20/2, med
god deltakelse En riktig god løy-o
pe ble lagt like ved hytta, og det
var silkeføre. Verdensmesteren
Hans Lie forklarte at det var en
farts-løype, og ellers karakteriserte
han den som minst jevnbyrdig
med løypen i Oberammergau.

Avviklingen gikk fint. Hans Lie
vant en sikker seier, men Bjarne
Jensen var ikke så langt etter ham.
Resultatene ble:
l. Hans Lie
2. Bjarne Jensen

hypermoderne ovn, den kostet ikke
mindre enn to tusen kroner. Fore
løpig har vi ikke fått støtte av
tippemidler, men vi håper vi blir
tildelt tippemidler vi også. Bad
stubygget kostet oss om lag 20.000
kroner, og disse pengene har vi
lånt. For å få det hele til å bære
seg økonomisk håper klubben at
så mange idrettslag i Trondheim
som mulig leier badstua og hytta.
Foreløpig benyttes badstua bare
av klubbens egne medlemmer, men
en har allerede fått forespørsler om

bortleie.
Klubbhusets interiør vil få en

helt "new look". Veggene skal
trekkes med plater, kjøkkenet blir
nyinnredet det mures en prektig
kjeller, og det blir ellers også man
ge forandringer.

Det var morsomt å se hvor iher
dig det ble arbeidet blant med
lemmene - her var det ingen sure
miner. At klubben klarte å reise
badstu-huset skyldes ene og alene
medlemmenes innsats. Uten ville
en ikke klare finansieringen. Det
er nå bare å håpe at tlest mulig av
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forbi i 1. omgang. 2. omgang kjørte
han inn i dagens beste tid i kl. B og
kunne ha vunnet hvis han ikke
ble disket i 1. omgang.

"Gull-Hans" ble nr. 3 i krets
mesterskapet i slalåm for Bergen
13/3. Han sa at slalåmkonkurran
sen i Bergen er meget hardt, selv

"Oberammergau-gull" er ingen
ting mot Bergens bronsemedalje.

Vi håper Gull-Hans fo;rtsetter
suksessen i tiden som kommer.

Behøvdes ikke.
Den flinke, lille gutten skulle gå

et ærend i skumringen, men var
meget mørkeredd, og mama'en
sa til ham, at om han bare tenkte
på Gud, så var det ikke farlig.
Da han kom tilbake spurte hun:

- Nå, lille Erik, du tenkte vel
på Gud da du var ute i mørket?

- Nei, det behøvdes ikke - for
gatelyktene var tendt.

*

Sløseri.
To fluer krøp sammen bortover

et stuetak, og den ene sa:
- Menneskene er ikke riktig

kloke!
- Hvordan er du kommet til

et slikt resultat? spurte den andre.
- Jo, se engang på dem, der

ofrer de en masse penger på et
pent hvitt stuetak - og så løper
de rundt der nede på gulvet.

*

Den unge brud fikk ikke færre
enn fire paraplyer til sitt bryllup,
og hun besluttet seg til å bytte den
som så billigst ut av dem. Den
hadde hun - naturligvis - fått
aven skotsk venninne.
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Heldigvis sto forretningens navn
og adresse på pakken, men til
hennes fOl'bauselse forklarte man
henne i vedkommende forretning :

- Den paraplyen kan vi dess
verre ikke ta tilbake.

- Hvorfor? spurte bruden. De
res navn står jo på pakken?

- Det stemmer, men den har
bare vært innlevert her for å få
nytt paraplytrekk..

*

Tja ••••
Kvinner blir mer fornærmet hvis

man glemmer dem, enn hvis man
klemmer dem.

Og så
var det hunden som ble syk. Den

fikk røde mennesker.

Dior·isk sett.
En kvinne bør ikke ha mer klær

på enn at mannen blir varm.

Hverdagsfilosofi.
Det er bedre å spre støy enn å

spre rykter.

Fordel for danskene.
Et vintersportshotell i Aurdal

reklamerer i danske aviser med ...
.... vidunderlig skiterreng, bare

to kilometer fra et .førsteklasses
sykehus.

En skotte og en engelskmann
var blitt uvenner, og de ble enige
om å dra til et enslig sted i Skott
land og duellere. Ved billettluken
løste engelskmannen en tur-retur
billett, mens skotten løste enkelt
billett.

For han tenkte som så:
- Hvis jeg taper behøver jeg

ikke billett tilbake, og hvis jeg
vinner tar jeg motstanderens retur
billett.

- I selvangivelsen som jeg net
topp har sendt inn, har jeg satt
min inntekt for lavt. Jeg vedlegger
100 kroner. Hvis jeg stadig ikke
får sove om natten, vil jeg sende
resten.

Og så
var det sj akkspilleren som var
konstant forkjølet, fordi han stadig
gjorde trekk.



EKER I::> .
APIRFABRIK A.5·

DRAMMEN

GULLKOR
Utakknemligheten ville vær<l sjeldnere hvis ågerkarls

velgjerningene var mindre hyppige. Det finnes ferre takk
nemlige skyldnere enn egoistiske velgjørere.

Ungdommen er den rette tid til å studere visdom, alder
dommen den rette tid til å bruke den.

Sannheten har nesten aldri gjort noe her i verden, for
menneskene ledes alltid mere av sine lidenskaper enn av sin
fornuft, og de gjør det onde samtidig med at de bifaller det
gode.

Rousseau

Tegn og Tale

Sigurd Joha.nssen
KOLONIALFORRETNING

Halden - Tlf. 1270 - 1299

Misjonshospitset
BODØ
Nybygget hotell, 52 senger - Kafe
Moderne - God service - Rimelige
priser
Sentralbord 20144

Telefon sentralbord 27

ASKIM

Narvik. Dampbakeri
NARVIK

Tlf. 265 - 1321
Filial: 797

Slange Jlbnenniou
SKOGBRUK - TRELAST

STANGE

utgis av Norske Døves Landsforbund. Bladet ut
kommer 2 ganger i måneden, og årskontingenten
er kr. 10.-, som betales forskuddsvis direkte til
bladets adresse, Møllendalsveien 17, Bergen, post
gironr. 13691, eller til 'kommisjonærene. I ut
landet koster bladet kr. 12.- pr. år.

Redaktør: Finn Johansen
Forretningsfører: Døves Trykkeri A.s

Kommisjonærer:
Ole Reinemo, Døvefor., Sven Brunsgt. 7, 0sl0
Nils Gjerstad, Hollendergt. 9, Bergen
Halvor Greftegreff, A. Tvereggens vei 11, T.heim.
Jørgen Klovning, Vaulen pr. Stavanger
Finn Johansen, Skippergt. 32, Drammen
Kåre Høgfeldt, Boks 211, Kristiansand S.
Wilbert Martinsen, Skolegt. 65, Sarpsborg
Olav Haug, Skogmo -9, Kjørbekk pr. Skien
John Hoftuft, Prinsensgt. 26, Sandefjord
Johan M. Dahl, Solbakken, Moelv
Andreas Kallevig, Kvalavåg pr. Haugesund

I
Olaf Foss, Rusåga, Helgeland I
Arne Søraker, Ronglan pr. Levanger

'------------}
Ingeniørene

NISSEN og von KROGH

+i M.N.I.F.ogM.T.K.F.
Telefon 41 58 70

• • Kronprinsens gate 3 - Oslo
Elektrotekniske konsulenter
Elektroteknisk laboratorium

Vold & Nenset Brug

Bolvik pr. Porsgrunn

Tlf. Porsgrunn 51 556 - 50 583



Fredriksten Sementvareindustri
En tur ut i frisk luft styrker
helse og humør!

Innehaver: Brødrene Glomsrød
Gl. Sørhaugen 8 - HALDE
Telefon 2346

SEMENTRØR I ALLE DIMEN
SJONER - SILOBLOKKER 
BRØl NRINGER

HOLME KOLLBANEN
SOGNVANNSBANEN
RØABANEN

gir den beste start og letter hjemturen.

AlS P. LTZ. AASS
Telefon 2580

Bryggeri - Mineralvannfabrikk
Kullforretning - Fyringsolje

A.s Star Paper Mill
Pergamynpapir - Cellulosevatt
Tollbugt. 115 - Tlf. 2785
'Tlgr.adr. St.ar
DRAMMEN

Fredrikstad Automobil,forretning
Autorisert FORD forhandler

Reservedeier engros~ en detalj.
Sentralbord 1262

r])imnam
ELEKTRISK APPARATFABRIKK
Drammen

Produserer kjøleskap, varmeapparater
og komfyrer

KONGSBERG

Elektriske varmtvannsapparater

lillehammer og Oplands Kreditbank
Aktieselskap

Sentralbord 51 536 - LILLEHAMMER

Til tjeneste'i Lillehammer og Gudbrandsdalen

Filial: Nordre Gudbrandsdalens Kreditbank, Otta

Bragernes Rørleggerbedrift A.s
Jensen & Syvertsen

Telefon 5447 - Bragerhagen 10
DRAMMEN

Møller & Ringstad
KJEMISK FABRIK~

Sandvika
Telefon *53 0690

Trondenes Sparebank

HAR,ST A,D

F. Bruns Bokhandel
Største utvalg i Håndverkslitteratur.
Kataloger sendes gratis og franko.

.TRONDHEIM



Sigurd Herlofson & Co. A.s
Skipsredere

Drammensveien 88 b - Oslo

Telefon 56 31 90

E. N. HYLLAN D
Siv. ing. M.N.LF. og M.T.K.F.

Bygnings.teknisk .konsulent
Fr. Nansens plass 6, Oslo
Telefoner ;' 42 23 05 - 422485

Norsk Wallboardfabrikk

VIKELAND

Kapasitet 16000 tonn hårde og halv
hårde trefiberplater (wallboard) pr. år

Titlestad & Hauger
Prinsensgt. 2

OSLO

Støtt døvesaken

Østbygg A.L - Moss
Telefoner 2611 - 3235

Entreprenørforretning

Maleravdeling

Rørleggeravdeling

Peter Larsen & Co. A.s.
STENERSGATEN 10 - OSLO

HØNSERIUTSTYR

Kull, koks cinders og fyringsolje
Sand og sement .' Ildfast sten og lere
Glasserte, lerrør - Linolitt gulvbelegg

Wessels Kulforrelnlng A.s
DRAMMEN
Centralbord 2480

Th. Marthinsen
Sølvvarefabrikk

T0N'3BERG

Thv. Moestue & CO. A.s
OSLO

Grafisk industri og papir en gros

N. Christensen Etablert 1844 - TRONDHEIM

Anlegg, asfalt, betong, mur- og
pussearbeider



Realbanken
A.s Kristiania Hypothek
og Realkredit-Bank)
Opprettet 1886

Hovedkontor : Torggt. 2
Telefon 33 04 90
Filialer:
Drammensv. 20
Frognervn. 36
Fr. Nansens plass 5
Bentsebrugt. 31

Lund & Tallaksen
FREDRIKSTAD

Manufaktur
Konfeksjon
Utstyrsvarer

Afs Hans Løken & Co., Moss
Telefoner: Centralbord 2324,
privat 1264 - 1993. - Etabl. 1910.

KOLONIAL OG FRUKT EN GROS

Reg.merk. «Krå-ka».

Norsk Linoleum i Norske Bygg

IL....__K_Y_A_L_I_T_E_T_SY_A_R_E__I

*

Afs VICTORIA
LINOLEUMFABRIK

SANDVIKA

Sverre Syvertsen - Tønsberg
MEKANISK VERKSTED

Valløveien 46 - Telefon 12732

Er De i markedet etter

TREBEARBEIDs~~~e~t~~~~t!NE~
kvalitetsproduktene fra ~

Ferdinand Egeberg & CO_
Konsulenter for gruver - Forsøks
laboratorium
Rådhusgt. 5b - Oslo
Tlf. 42 50 Il - 41 65 45 - Tlgr.adr.
Birmo

Morten Engebretsen
Innehaver: H. Rheam-Engebretsen
Dronningensgt. 28 • OSLO
Telefon sentralbord 41 02 20
Dekker all skadeforsikring
Agent for:

FORSIKRINGS-AKTIESELSKABET NOR DEN

Bøndernes Salgslag
TRONDHEIM
Alt i KJØTT - FLESK - PØLSE·
VARER - SPEKEVARER - HER-
METIKK.

R. Kjeldsberg il.s
Kaffe - Te - Kolonialvarer.
Fetevarer - Frukt - Hermetikk m. m.
En gros - En detail.
Olav Tryggv.gt. 15, tlf. 28 880
Trondheim.
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A.s Lillestrøm Trikotagefabrik
Lillestrøm
Spesialfabrikk i herre- og gutteunder-
tøy «D OVR E»
Tlf. Lillestrøm *71 24 80

STALDØRER - STALVINDUER
porter, sjalusier, over- og underlys,
takluker, gass- og splintsi!'re dører,
stålkonstruksjoner m. v.

O. B. Kiil & Co.s Verksted
Kaupangruten, Larvik

,

A.s Songe Træsliperi

TRÆSLIPERI - SAGBRUK

Songe p. å.

"'OBO FABRIKKER e.
s

TRONDHEIM

Aktieselskapet Alpha, MOSS

Passasjer- og bilferjer
ca. hver time fra
MOSS - HORTEN
alle dager i tiden 2-5 - 2-11 1955
Godsruter Oslo-Fredrikstad og
Sarpsborg.

A.s Bilmateriell

TRO DHEIM

NorsK Plantelim A.s
Arabin tørrklister
Alle sorter lim
Thv. Meyersgt. 9 - Oslo

Afs Forenede Nagle~ og Skruefabriker

Postboks 4225 - Telef. 37 28 00

OSLO

ISOLASJON

ILDFAST OG SYREFAST MURING

Kongensgate 2 - Oslo - Postboks 53 - Telef. 41 03 46

A.s Mandal Stål
JERNTRAD - TRADSTIFT
STALTAU

ORAS
Oslo Rørleggerbedrift a.s

ø. Slottsgt. 29 - OSLO
Telefon 33 6890

Anna Haavik
Spesialforretning i
GAR J og TRIKOTASJE

BODØ

Bodø Aktiebryggeri
MI ERALVA NFABRIKK

Fabrikk for saft og syltetøy

Telefon 20070



Brødr. Melby's

Konfeksjonsfabri kk

Spesialitet barnekonfeksjon
Skyttv. 10
FREDRIKSTAD
Telefon 5484

Forener kvalitet, slitestyrke og pass
form.

Blomsterhollen.
TØNSBERG

Telefon 12 229

Hol~estrand & Oplands
Aktiebank

opprettet 1895

O. Henriksens Sønner
AUT. RØRLEGGERFORRETNING
& RØRHANDEL

Fredrikstad

P. A. Ellingsen
}iaskinforretning
Ingeniørfirma
Kongensgt. 2 - OSLO

E. SEM AlS - HALDEN

Bok· og Papirhandel

Trykkeri og Bokbinderi

A.s Rakkestad Sag &Høvleri
RAKKESTAD - Tlf. 73 og 134

Skurlast og tømmer kjøpes.
Høvellast, bygningsmaterialer, plater
og finer selges.

Fagertun Fabrikker A.s

Drammen

O. B. S 0RENSEN & CO.
S. H. SMITH S0RENSENS

TANKREDERI AlS
AlS HERON

ARENDAL

H Tlf 3001

o.s Heen. DompsogSparebanken

i Arendal en·.

Tønsbergs Industri- og Sjøfarts-Bank AA
Rens og farg hos fagmannen

6u~a~Ne~iin9Aksjekapital og fonds: 3 005 000,-
Alle arIer ban~rorretninger Fabrikk og kontor :
Tønsberg Chr. Kroghsgate 60, Oslo
Oslo, Solplassen l Telef. 41 33 79 og 42 21 84-

,

\



A.s

Benytt

Gjøviks Sparebank
Opprettet 1865

Alltid til tj eneste

orskFjærfabrik
FJÆR - DUN

Gøteborggt. 33. Telefon 37 6994

Hotell Gyldenløve
Nytt hotell

Alle rettigheter
Telefon 744
Kongsberg

Linnea Hotell
TRONDHEIM
Telefon 28567

E. Steen Stenersen
H. Heyerdahlsgt. 1 - OSLO
Tlf. 41 08 19, 416054
Telegr..'ldr.: «Spinning»

GARN OG MATERIALER
for
TEKSTILINDUSTRIEN

Feitsildfiskernes Salgslag

Trondheim - Harstad

G. Larsens PipefabriKl\. A.s
Etablert 1844

LILLEHAMMER

K.LUND A.S

RØRLEGGERFORRETNING - RØRHANDEL

Trondheim - Etablert 1874

OLAV FAHRE
F AREX-friskluftventiler
FAREX-innblåsingsventiler
FAREX universalbånd
FAREX ekspansjonbolter og mm'bor
ALEX murplugger, pluggbor og
hårdmetallbor
Chr. Kroghsgt. 30, telf. 42 17 97, Oslo

BODØ

Telefon 20 000

August Hansen

MURMESTER

Telefon 1359 - FREDRIKSTAD

OSLO - CENTRALBORD 683400

Beste leverandør av

KJ0TI-FLESK-P0LSEVARER



Walter Thorvaldsen

VIKSFJORD st. - Tlf. Larvik 8475

Alt i stein - Fleste sorter

Sagede plater i monumenttykkelser .

Herlof Andersens Rederi A.s

KRISTIANSAND s.

Als Harald Stange & Co.

SKIPSREDERI

*

OSLO

"Store forhold"
De Forente Stater er et fantastisk land. Enormt i utstrekning
- fra norsk klima i nord til tropisk klima og evig sommer i syd.
Et rikt og velutviklet hjem for over 160 millioner mennesker.

år det gjelder industriell innsats, vet vi jo fra krigens år
at den kan nå det eventyrlige. Det er klart at et land som
USA er på praktisk talt alle områder en «gullgruve» for
handelens menn, vitenskapsmenn og andre som ønsker å for
nye og utvide sin interessesfære, og skape grobunn for fram
drift og bedre og rommeligere kår i eget land. lEn kan derfor med
rette si at De Forente Stater - som i pionerenes år - fremdeles
er det forjettede eventyrland som lokker med sine enorme
muligheter. Det er bare den betydelige forskjell at i våre dager
er emigrasjonen ikke lenger enerådende. Flere og flere nytter
nå høvet til kortere reiser, forretningsreiser og besøks
reiser og nyter'på den måten i like høy grad godt av eventyr

landet vestenfor Atlanteren.

EN LE N G E RES J ØRE ISE ER H V I LE, HY G GEO GRE KRE AS JON

Døves Trykkeri As - Bergen


