
Solborg Ungdomsskule, Tjensvold pr. Stavanger, hvor landsmøtet skal holdes, 9.-12. juli 1959,
og hvor de fleste av deltakerne kan innkvarteres.
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Alle veier fører til Stavanger! Andakt. Lands
møte-nytt. Mere om forslaget til lovendringer.
Feriehjemmet "Skaug" 25 år. Foreningsnytt.
Bridge. Utenlandsnytt. Døves Idrettsverden.
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Alle veier fører ti I Stavanger!

Årets store begivenhet blir uten tvil landsmøtet for døve i Stavanger 9.-12.
juli.

Tross verdenskongress og andre arrangements, er vi sikker på at det blir lands
møtet som blir omfattet med størst interesse. Store skarer døve vil i disse da
gene sette sitt preg på hermetikkbyen.

Det er noe eget ved et slikt landsmøte for døve, det er som om en stor familie
samles igjen etter et lengre fravær. Derfor imøteses våre landsmøter med den
største forventning av de døve over det hele land.

N å er selvsagt landsmøtet først og fremst til forat vi skal komme sammen og
behandle saker og ting til beste for landets døve. Det er flere problemer å løse
ved dette landsmøte, og debatten blir sikkert både lærerik og interessant.

I forbindelse med landsmøtet i Stavanger, vil idrettsungdommen også sette
hverandre stevne og avvikle sitt døvemesterskap. Og på tribunene kan lands
møtets representanter kople aven liten stund, og samtidig glede seg over å se
vår staute døve ungdom i edel kappestrid!

Man kan si hva man vil om fordelene ved et representantmøte som avløsning
for våre nåværende landsmøter, men det er vår faste overbevisning at landsmø
tene, som de nå arrangeres, er vel så verdifulle. Viktige saker har alltid fått den
tid de trenger til en grundig behandling, og det vil de også få nå.

Vi mener at landsmøtet i sin nåværende form er så stor gledesbringer for mange
ensomme døve at det bør beholdes. La oss heller ikke glemme at den publisitet
landsmøtene får i pressen, er en verdifull propaganda for saken vår!

Vi vet at Stavanger Kr. Døveforening, som har påtatt seg å være verter for
landsmøtet 1959, har alt klappet og klart til mottakelsen av de mange døve, og
de har før vist at de kan dette med å arrangere et vellykket landsmøte.

Derfor gleder vi oss til landsmøtedagene i Stavanger og tror vi der skal få
minnerike dager i arbeid og fest!

Red.
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1. Joh, 3,18

Landsmøtenytt
Nå mens sommeren allerede

har gjort sitt inntog og landsmø
tedagene nærmer seg med storm
skritt, venter sikkert de som har
bestemt seg å ta turen til Stavan
ger, å høre litt nytt om innkvar
teringsniulighetene,priser o. l.
Vi kan idag opplyse at alt ligger
vel tilrette for landsmøtets del
takere og bringer her en liste over
priser på innkvartering og måltider
der landsmøtets deltakere er re
servert plass. Man henstiller til
de som har tenkt å anmelde seg
som deltakere til landsmøtet, å
merke seg de forskjellige innkvar
teringssteder og deres priser, og
sende sin anmeldelse tidligst mulig
tillandsmøtekomiteen, med opp
lysning om hvor de ønsker å bli
innkvartert.

Kjærlighet er ikke tomme ord
eller tom følelse; kjærlighet er
gjerning; den viser seg i utholden
de arbeide for andre, den viser seg i
at man fornekter sin egen lyst og
prøver å bli andre til velsignelse.
Dette forstår vi når vi tenker på
Jesus; hans liv var et billede på'
kjærligheten. Han søkte ikke sitt
eget, han søkte det som var godt
for andre. Måtte vi bli flittige til
å betrakte Jesu liv, da skulle der
bli mere kjærlighet, mer sann og
virksom kjærlighet i vårt liv også.

Hvor stor forskjell er det ikke
på Jesu kjærlighet og på det som
menneskene kaller kj ærlighet!
Tenk bare på at det er mangen
far og mor som mener at de elsker
sine barn, men de tukter dem ikke,
når de er ulydige. Er det å elske
i gjerning og sannhet? Er det
en kjærlighet som likner Jesu
kj ærlighet?

Jesu kjærlighet er heller ikke
smukke ord som sier: Jeg elsker
far og mor, eller et annet mennes
ke, og så, når sykdom eller nød
kommer til dem, så lar man dem
lide uten å gjøre noe for å hjelpe
dem. Jesu kjærlighet er heller ikke
slik at når den prøver å hjelpe
et menneske tilrette, og det ikke
vil høre første gang, så prøver den
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Hotell Atlantic, Stavanger
stedet for landsmøtets avslutningsfest.

ikke om Igjen. Jesu kjærlighet
slutter ikke om mennesket er
utakknemlig. Jesus kommer igjen
og igjen til de utakknemlige og
prøver om de ikke vil omvende seg
og ta imot velsignelsen. Er det
slik vi elsker? Vi kan sitte hjemme
og tenke på de ulykkelige og si:
Stakkars dem. Og vi gjør dog in
tet for å hjelpe dem. Eller vi kan
gå og hjelpe, men får ikke noen
takk, og så tenker vi : Nei, dette
utakknemlige menneske vil jeg
ikke hjelpe mere. Eller vi kan ha
en venn som vi gleder oss ved
å være sammen med, men så gjør
han noe som vi ikke synes om, og
da trekker vi oss tilbake fra ham
og det er slutt på vennskapet.
Dette er ikke kjærlighet, for kjær
lighet er ikke ord alene, den er
gjerning. Kjærligheten søker ikke
takk; den slutter ikke, men er ut
holdende. Kjærligheten vredes
ikke, når vennen gjør noe som
man ikke synes om. Den søker
ikke sitt eget, spør ikke etter hva
man selv har lyst på, men hva
som er godt for andre.

O Herre Jesus! Det er så mye
tomhet i vår kjærlighet. Hjelp
oss å elske i gjerning og sannhet!

Åmen.
,''"' Conr.,·Bvendsen.

Landsmøtet i Stavanger
9.-11. juli 1959.

Stavanger Kristelige Døvefore
ning ønsker med dette velkommen
til landsmøtet· for Norske Døves
Landsforbund i Stavanger i dagene
fra 9.-:-11. juli 1959. Vi viser til ut
førlig program i «Tegn og Tale»
nr. 6 1959. Det er vårt håp at
riktig mange døve vil finne veien
hit til oss i sommer, slik at lands
møtet kan bli den rike og hygge
lige opplevelse det er ment å være.

Vedlagt sender vi Dem innmel
dingsskjema, og dersom De har
tenkt å være med på møtet, ber vi
Dem fylle ut skjemaet. Sett et
kryss ved det sted De ønsker å bo.
Vær også meget nøye med ut
fyllingen av avsnittet om måltider
som ønskes.

Skjemaet kan sendes til oss
enten gjennom den oppnevnte til
litsmann i Deres forening, eller
også direkte til Stavanger Kriste
lige Døveforening, Saudegt. Il,
Stavanger.

Husk å legge ved innmeldings
kontingenten, kr. 10.-.

Innmeldingen bør sendes så tid
lig som mulig, og i alle fall senest
innen 15. juni.

Deltakerne kan regne med 25%
moderasj on i billettprisene for tog
og båt. De må derfor bak på inn
meldingsskjemaet oppgi om De
skal nytte tog eller båt til og fra
landsmøtet. Oppgi i så fall de
strekninger De skal nytte tog og/
eller båt. Straks vi har mottatt
innmeldingsskjemaet fra Dem, vil
vi sende Dem et reisemoderasjons-



Norske Døves Landsforbund
Landsmøtet i Stavanger 1959

Innmeldingsskjema

Jeg melder meg herved til landsmøtet i Stavanger 9.-12. juli, og ønsker følgende innkvartering:
(Sett et kryss på den prikkete linjen.)

Solhorg Ungdomskole, Tjensvold:

pr. seng pr. natt kr. 6.00 (Dobbeltrom)
« frokost kr. 4.00
« middag kr. 6.00
« aftens kr. 4.00

Mosvangen Ungdomsherberge, Tjensvold:

pr. seng pr. natt kr. 2.75 (2-4-6-mannsrom)
« frokost kr. 3.25
«aftens kr. 3.25
(Middag serveres ikke.)

Hotel Atlantic, Stavanger:

Enkeltrom m/ eget toilet og dusj kr. 21.00 .

Enkeltrom m/ eget toilet og bad « 29.00

Dobbeltrom m/ eget toilet «34.00 .

Dobbeltrom mf eget toilet og bad« 41.00
(Til disse priser kommer et tillegg på 15% service.)

De som vil bo på Mosvangen Ungdomsherberge og på Hotel Atlantic, kan få spise de måltider som
ønskes på Solborg.

Jeg ønsker følgende måltider på Solhorg: (Sett et kryss)

Torsdag 9. juli:

Fredag 10. juli:

Lørdag Il. juli:

Søndag 12. juli:

Frokost

Frokost

Frokost

Frokost ....

Middag ..

Middag .

Middag .

Aftens

Aftens

Fredag 10. juli ettermiddag: «SIGHT-SEEING» med buss Sandnes/Sola/Viste (ca. kr. 8.00) .

Lørdag Il. juli kl. 20.00: Festmiddag på Hotell Atlantic kr. 21.00 pr. person .
(Sett et kryss hvis De ønsker å delta på «Sight-seeing» og festmiddag.)

Jeg ankommer til Stavanger den kl... ....pr. BUSS/JERNBANE/BAT.

Innmeldingspenger kr. 10.00 følger vedlagt.

Navn: ....

Adresse: ..

Forening: ..





Flere betraktninger over lovforslaget
Et svar til Albert Breiteig.

Jeg vil med en gang si at det
var hyggelig at du ga meg svar til
mine betraktninger om lovforsla
get (Tegn og Tale nr. 8). Dobbelt
hyggelig er det å se at du for det
vesentligste er enig med meg på
flere punkter. Det ga meg i alle fall
følelsen av at jeg ikke har dummet
meg for meget ut med betraktnin
gene mine.

Når du i slutten av ditt svar
skriver at jeg er velkommen igjen
til fortsatt «prat» om lovforslaget,
kan jeg ikke være så uhøflig å si
nei takk til en slik innbydelse, så
jeg vil derfor nå prøve å forsvare
mine meninger.

For å begynne med begynnelsen.
§ 2, C. Lovkomiteens forslag lyder
altså nå slik: «Forbundet skal vei
lede, og om nødvendig regulere, de
tilsluttede A-medlemslag i deres
arbeide.» - Jeg synes dette punk
tet bør lyde slik: «Forbundet vei
leder de tilsluttede medlemslag i
deres arbeide,» - Jeg sløyfer altså
både «skal» og «regulere» og setter
medlemslag istedenfor Å-medlems
lag. - At uttrykket «skal veilede»
forandres til bare å hete «veileder»
synes du ikke har ~oen praktisk
betydning da forbundets plikt til å
veilede er like stort i begge tilfelle.
J eg er helt enig med deg i det,
men hvorfor da ikke stryke «skav>,
og dermed svelge noe av «tygge
gummien«. Hele avsnittet får da en
mildere form.

Når det gjelder regulering av
arbeidet i et A-medlemslag, setter
du et spørsmålstegn etter om
det er riktig å sløyfe denne be
stemmelsen i loven. - Jeg er vel
noe ny i en døveforening til å ut
tale meg noe sikkert om dette,
men la oss se på et eksempel, et
som ikke har noe med virkelighe-

bevis, som De kan nytte når De
skal kjøpe reisebilletter.

Så sier vi på ny : Vel møtt til
hyggelige dager i Stavanger!

Med vennlig hilsen
Stavanger Kristelige Døveforening
Hovedkomiteen for landsmøtet

1959.
Per Gilsvik, (form. i hovedkomi
teen), Tormod Ropeid (form. i fore
ningsstyret), Gudmund Haralds
eide (prest.)

ten å gjøre, men som kanskje kan
bli aktuelt en gang.

Et A-medlemslag har fattet en
bestemmelse av helt lokal art.
Den angår bare dette laget og dens
medlemmer, og får ikke noen
virkning for utenforstående, hver
ken døve eller hørende. Laget gir
ved en anledning landsstyret mel
ding om beslutningen, og dette er
absolutt ikke enig med laget, og
er heller i mot. - I loven står det:
«Forbundet skal .... regulere ...».
Etter lovens bokstav har da altså
landsstyret nærmest plikt til å
gripe inn, selv om det ikke har det
minste lyst til å gjøre det. Regu
lering i et tilfelle som dette kan
vel ikke være annet enn å ta til
bake den bestemmelsen laget har
fattet. I dette tilfelle er bestemmel
sen av helt lokal art, og landssty
ret er kanskje ikke ordentlig ori
entert om saken heller. Da vil det
føre til mange misforståelser og
meget misnøye blant medlemmene.
Hvis loven derimot får dette ut
trykket: «Forbundet veileder de
tilsluttede . . . .», da kan lands
styret si sin mening om saken, for
klare hva det mener som bør gjø
res osv. osv., samt he laget tenke
over saken en gang til.

I lovforslaget står det riktignok
«og om nødvendig regulere». Om
landstyret skulle komme til en
mening om det har plikt eller ikke
til å regulere, det er kanskje en
«tyggegummisak».

Skal vi ta enda et eksempel. 
Et lag har fattet en bestemmelse
som strider mot landsforbundets
lover, eller på en annen måte kan
skade døvesaken. Bestemmelsen
kan være tatt i god tro, av uviten,
het om hvilke følger den kan få.
Her mener du kanskje at regu
lering må til. Jeg er enda mot det.
Hvis laget til tross for veilednin
ger og andre «overtalelseskunster»
enda holder på sitt, må kanskje
landsstyret gjøre bruk av § 3, 4.
avsnitt, ekskludering. - Det synes
du vel var å gå litt for langt, og
det kan nok hende også. Det ville
komme an på hvor stor skadevirk
ning medlemslagets beslutning vil
le få. - Du skriver at dere i lov
komiteen har forsøkt å beholde så
meget som mulig av det verdifulle
i de gamle lovene, og at det er

derfor § 2 C i lovslaget er slik. Nå
er jo hele formålsparagrafen stort
sett den samme i lovforslaget som
i de gamle lovene, og har derfor
vært gjeldende i mange år. Du har
kanskje noe erfaring om hvordan
§ 2 i de gamle lovene har virket
i praksis. Ja, hvordan har de vir
ket? Har det noen gang vært nød
vendig å håndheve bestemmelsen i
de gamle lovers § 2, D (når det
gjelder regulering?) Det skulle
vært moro å høre litt om det.
(Når jeg skriver om § 2, kan jeg
nevne for deg at det ved første
gangsbehandling av lovforslaget
her i Skien var meget misnøye
med alle «skal»-ene i denne para
graf. Det står «skal arbeide», "skal
veilede" og "skal støtte". Stem
ningen her er mest for bare «ar
beider», «veileder», «støtter».

§ 4, D. ~ Det er altså på grunn
av tidligere erfaringer at posten
«Eventuelt» er blitt med på dags
orden for landsmøtet, da det har
vist seg at representantene ikke
alltid møter så godt forberedt til
landsmøtet som ønskelig kunne
være. Men din begrunnelse for å
ta med posten «Eventuelt» har li
ten sammenheng med formen i § 4,
B, 2. avsnitt: «Saker som ønskes
behandlet på landsmøtet meddeles
landsstyret senest 2 måneder før
landsmøtet.»

Skal vi ta et eksempel igjen.
Representant A kommer til lands
møtet. Første møtedag leverer han
til landsstyret skriftlig et forslag
han vil ha behandlet. Tredje møte
dag kommer dette forslaget opp.
Representant B protesterer mot
at forslaget skal behandles, og
viser til lovens § 4, B, 2. avsnitt.
Representant A holder på sitt, og
viser til § 4, D, punkt 9.

Hvem av disse 2 vil da gå av med
seieren?

Jeg synes at et av disse to punk~

tene bør forandres. Hvilken av
de? Ja, det kan du kanskje finne
ut på grunnlag av erfaringer fra
tidligere landsmøter.

Når det gjelder avgjørelser i til
felle stemmelikhet, må jeg inn
rømme at jeg ikke har lest godt
nok på lovforslaget. Håper jeg
lærer å lese bedre nå, så jeg slip
per å gjøre flere slike dumheter.

Det er greit det du skriver om
§ 7, om offentliggjørelse av be
retning og rel!nskap. Men jel! synes
det bør stå i loven at beretning og
regnskap sendes hvert år til med
lemslagene.
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§ 10. Offentlige bidrag. Du spør
om jeg har noen forslag til forde
ling av slike bidrag. - Jeg har
tenkt en del på dette, men dess
verre har j eg ikke funnet noen
brukbar løsning. Den ordningen
som T.H.O. har passer ikke for
N.D.L. synes jeg.

Jeg har hørt at det er mange
som er meget i mot denne para
grafen. Personlig er jeg enig med
lovkomiteen at det må konfereres
med landsstyret før en sender søk
nad om økonomisk støtte av
offentlige myndigheter. - Vi her
i Skien sendte i fjor søknader til
alle kommuner i fylket om bidrag
til feriehjemsarbeidet. De fleste
av disse søknader ble avslått, et
av avslagene var begrunnet med
at kommunen hadde bevilget til
N.D.L. Det er jo litt flaut også å
få et slikt svar, men hvis vi kon
fererer med landsstyret før vi sen
der søknader, vil vi unngå dette.
Kommunene må j o tro at vi ikke
gjør annet enn å tigge penger.

Det var en trøst å høre at lov
komiteen hadde blundet litt når
de skrev § Il. Det var bare synd
at vi ikke tidligere har fått rede
på at uttrykket «utmelding» er
strøket. Du skulle bare visst hvor
mange vondord lovkomiteen har
fått for dette ordet. Her i Skien
satte det en slik fart i vår lov
komite, at de nye lovene våre ble
vedtatt på siste årsmøte, til tross
for at du hadde henstilt til oss å
vente med dette til etter lands
møtet. I de nye lovene våre står
det uttrykkelig at foreningens ver
dier ikke kan overlates til andre
mot medlemmenes vilje. - Men
nå er jo «utmelding» strøket i pa
ragrafen, og da vil nok det hele
jenke seg igjen.

I det hele tatt tror j eg det har
vært meget snakk om § 11, både
her i Skien og andre steder. Det
har vært litt mere snakk enn nød
vendig synes jeg, for det er vel
ingen foreninger som går med pla
ner om oppløsning?

På årsmøtet i Skien-Telemark
Døveforening ble behandlingen av
paragrafen om foreningens opp
løsning utsatt til etter landsmøtet.
Men stemningen her er omtrent
slik: Landsforbundet forvalter ver
diene i minst 5 år. Tilsyn av eien
dommer og liknende i denne tiden,
foretas aven komite fra stedet,
oppnevnt enten av siste møte, av
landsforbundet eller av disse i fel
lesskap.
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Hvem skal ha fordelene når ver
diene skal realiseres, har også vært
diskutert her. Jeg tror de fleste
mener at det bør opprettes en fond
til fordel for gamle og syke døve.
Min personlige mening er at slik
som det nå er med trygder for
nesten alle, har unge døve mere
behov for hjelp enn gamle. Jeg
synes det burde opprettes et fond
til fordel for døve som vil utdanne
seg til et eller annet yrke. Om det
skal være bare døve fra distriktet
som skal nyte godt av dette fon
det, kan være et annet spørsmål.
Så lenge det er døve mennesker i
et distrikt, må vi håpe at det også
er en døveforening der, og da er vel
en oppløsning ikke nødvendig.

Men hva mener d<;re andre døve
utover landet? Det skulle vært
moro å høre deres mening om
dette.

Tilføyelsen i § 5, B, om at lands
møtet bestemmer hvilken sone et
A-medlemslag hører hjemme i sy
nes j eg er fin. - Med den soneinn
delingen vi har nå synes det å
være mange medlemmer i 0st-

orge i forhold til de andre sonene,
men dette vil vel hjelpe seg når
Oslo blir skilt ut som egen «sone».

Til slutt noen ord om skriving i
«Tegn og Tale». I nr. 7 står det et
referat fra landsstyrets møte i Oslo
i fjor høst, og i nr. 8 har du en ar
tikkelom førerkort for døve. Jeg
synes det var meget interessant
i begge disse, og kan det fortsette
slik, skal jeg være meget glad for
det.

Jeg vet du har svært meget å
å gjøre. Et blikk på regnskap og
beretning fra Døves Trykkeri for
teller nok om det. - Men heftet
det deg så forferdelig meget disse
to artiklene? Et referat fra styre
møter må du vel skrive likevel et
eller annet sted. Du sitter jo
«midt oppe i det» og har vel det
beste grunnlag for å komme med
et forslag om en arbeidsfordeling
slik at det blir bedre kontakt mel
lom landsstyret og medlemmer ut
over hele landet. Tenk litt på
dette, kan du finne en brukbar
løsning tror jeg du vil få svært
mange med deg.

Og det du skriver om at det i
Tegn og Tale også burde være
mere stoff fra foreningene, det

STØTT

skal jeg ta til meg. Jeg håper også
at andre døve la merke til denne
lille hentydningen, slik at det ikke
skal stå på oss hvis redaktøren
skulle få vanskeligheter med å
fylle sidene i «Tegn og Tale».

Thor Gisholt.

Kjære Gisholt.
Takk for ditt lange og hyggelige

«brev», som inneholder mye stoff
til ettertanke. Jeg skal ikke svare
på så meget, og vil i grunnen bare
be alle bladets lesere merke seg
hva du har skrevet.

Ett punkt vil j eg imidlertid
svare på nå med en gang, og det
gjelder det som du har skrevet
angående forslaget om at «Even
tuelt» settes opp som egen post
på sakslisten på landsmøtet.

I prinsippet er jeg enig i hva du
skriver, og jeg er fullt ut oppmerk
som på at de fleste organisasjoner
ikke har denne post oppført på
sine årsmøter eller landsmøter nå
lenger.

De døve har imidlertid i alle år
vært vant til å ha denne utveien
åpen til å få drøftet på landsmøtet
en sak som kanskje på forhånd
ikke var anmeldt. Lovkomiteen
har derfor ikke våget å gå så
«brutalt» til verks at den har sløy
fet Eventuelt-posten. Jeg synes
det er riktig at saken blir over·
veiet på landsmøtet, og det ville
sikkert være greit om du eller en
annen satte frem forslag om at
denne posten på sakslisten sløyfes
helt.

Hvis landsmøtet likevel finner
å ville beholde posten på sakslisten
for fremtiden, burde man kanskj e
få et tillegg i loven om hvilke
saker som skal slippe til i denne
post. Kanskje ville det være riktig
at forbundsstyret selv under lands
møtet finner ut hvilke av de skrift
lig bebudede Eventuelt-saker som
skal legges frem for landsmøtet?

Igjen takk for innlegget. Så
håper jeg at det får andre av våre
interesserte lovfortolkere til å
kvesse pennen og komme med sine
meninger. Ennå er det tid til å gi
sitt besyv med i laget før lands
møtet tar til.

Med vennlig hilsen
L4lbert ~reiteig.



:ferie

hjemmet

SKAUG

25 år
Vi siterer her noen forord som

den første formann, Reidar Ruud,
skrev i protokollen:

En solfylt søndagsmorgen som·
meren 1933 dro et selskap av døve
ut på en tur i hr. C. Rich. Helge
sens flotte motorbåt. Turen gikk
til de skjønneste steder i Oslofjor
den, hvor man fikk· anledning til
å nyte sommerens goder - frisk
luft, sol og sjø, skog og grønne
marker, fuglelek og dyreliv og
hvor mennesker i alle aldre frydet
seg over livet. Da selskapet hadde
fartet omkring halve dagen, (man
fikk her anledning til å betrakte
mange forskjellige feriehjem. O,
hvor vi misunte de mennesker
som bodde der!) gikk man i land
og slo seg ned under skyggefulle
trær og lot den medbrakte mat
vederfares all mulig rettferdighet.
Og for en appetitt vi hadde den·
gang! Etter at pipene var tent
gikk tiden med reisebeskrivelser
fra forskjellige kanter av landet,
og da hr. Helgesen omtalte de her
lige turer han hadde hatt med sin
båt i de senere år, ble Ruud tanke
full og utbrøt: «Synd at foreningen
ikke har noe feriehjem, ennsi et
sted hvor de døve i sin fritid kan
samle seg og sine. Det skulle være
morsomt om de hadde det!» Hertil
bemerket Carlstrøm kort og godt:
«Varfør inte ?»

Dermed var tanken lagt. Et
feriehj em skulle foreningen ha.
Og på et styremøte i De Døves
forening redegjorde disse to for

sine motiveringer og fremla for·
skjellige planer som spesielt tok
sikte på det økonomiske. Og da
man kunne anbefale forsøket, ble
det nedsatt en komite bestående
av de herrer Reidar Ruud, E.
Carlstrøm og Nils Vikene.

Komiteen gikk straks igang med
et gavelotteri, som i løpet av vel
1/2 år innbrakte et beløp på over
kr. 4.000.-. For dette pene resul·
tat skylder man en spesiell takk
til hr. Ernst Larsson, som alene
solgte omtrent 3/4 av loddene.

Komiteen ble anmodet, etter
samråd med De Døves Forening,
å fortsette arbeidet med å finne
et passende sted til feriehjemmet.
På et av komiteens innrykkete
avertissement i Aftenposten inn
kom der flere svar. Blant disse
festet komiteen seg særlig ved en
eiendom beliggende på Rudstrand,
Nesodden, ca. 1 times båtreise fra
Oslo. Rudstrand er kjent som et
av de hyggeligste steder i Bunde
fjorden. Det ble kjærlighet ved
første blikk, og man gikk til inn
kjøp av eiendommen.

Slik gikk det til at feriehjemmet
«Skaug» ble de døves kjæreste til·
holdssted nest etter hjemmet.

Det vil føre for langt å berette
om alt det arbeid som ligger bak
og som komiteen har all ære av.
Hatten av for dem.

Etter som årene gikk, viste det
seg at «Skaug» ble for lite. Det
ble da oppnevnt en byggekomite
med Hj almar Lindgård som for-

mann. Man gikk i gang med ut
videlser, og søndag 28. juni 1953
ble «det nye» «Skaug» innviet i
stekende sol og varme i nærvær av
ca. 150 døve. Hjalmar Lindgård
fikk overrakt et tinnfat som takk
for sin innsats. En liknende gave
ble også overrakt Sverre Eeg for
hans 15 års virke i styret.

I løpet av de 25 år «Skaug»
har bestått er følgende formenn
valgt: Reidar Ruud, Emil Carl
strøm, Arne Waieland, Sverre
Eeg, Ola Moon, Sverre Lindquist,
Hans Jensen og Hans Ultvedt.
Formannen i jubileumsåret er
Arnfinn Rafoss.

Søndag 14. juni 1959 kan Skaug
feire sitt 25 års jubileum. I den
anledning vil det bli holdt en en
kel fest med en del innbudte. Fest
komiteens formann er Sverre
Lindquist.

Karin Jensen.

14. juni vil Oslo Døveforenings
vakre feriehjem «Skaug» på Rud·
strand ved Nesodden feire sitt 25
års jubileum.

Det var i 1934 tanken på å
skaffe foreningens medlemmer et
sted hvor de kunne tilbringe sin
ferie, kom til virkeliggjørelse. Ild:
sjelen i dette arbeid var Emil
Carlstrøm, han arbeidet utrettelig
for å løse feriehjemssaka og var
den drivende kraft der ute på
Rudstrand i mange år. Det første
styre besto av Emil Carlstrøm,
Reidar Ruud og Nils Vikene. Det
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Betraktninger omkring lovforslaget

Styret i jubileumsåret.
Sittende fra venstre: Styremedlem
Karin Jensen, formann Amfinn
Rafoss, sekretær Håkon Zapffe.
Stående fra venstre: Kasserer Yng
var Olsen, materialforvalter Fred
Sollyst.

var disse tre som på vegne av
foreningen formidlet kjøpet av
den eiendom som idag er ferie
hjemmet «Skaug».

Det var stor glede blant med
lemmene da komiteen kunne opp
lyse at kjøpet av eiendommen var
en realitet, og der ble straks satt
igang arbeid med å rette på de
mangler som det var nødvendig
å rette på.

l årene framover var besøket
på Skaug stort, og det var tydelig
at her var et lenge følt savn av
hjulpet.

Men etter hvert som foreningens
medlemstall økte, ble behovet for
større plass mer og mer påkrevet,
og i 1952 ble det nedsatt en komite
til å arbeide med planer om en hel
ombygging av feriehjemmet. Til
komiteens formann valgtes Hj. C.
Lindgaard.

Fra nå av begynte en ny epoke
i feriehjemmets historie. Der ble
først tegnet et utkast til helt nytt
feriehjem av Hjalmar Lindgaard,
men vanskene med å få byggetil
latelse og å skaffe den nødvendige
kapital var så store at man måtte
se bort fra et nybygg og heller
gå over til ombygging av den
gamle eiendom.

Det lykkedes til slutt å oppnå
byggetillatelse for en slik om
bygging og arbeidet ble straks
satt igang. Til medlemmenes ros
skal det sies at de gikk helhjertet
inn for oppgaven, og mangt et
godt tak ble tatt fra deres side.

27. juni 1953 ble innvielsesfesten
holdt, og det nye «Skaug» kunne
ønske sine gjester velkommen, i et
vakkert høysommervær med sol
og varme. Feriehjemmet var vak
kert å skue, og det var bare gode
ord å høre om nybygget.

På festen ble der avslørt et
bilde av Emil Carlstrøm, som
tikk sin plass på «Skaug», hvilket
var et pent trekk av feriehjemmets
styre. Uten forkleinelse for noen
kan man vel betegne Emil Carl
strøm som feriehjemmets far. Men
det som Carlstrøm var for det
gamle Skaug, var Lindgaard i like
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høy grad for det nye. Han var
drivkraften ved ombyggingen og
ble for dette påskjønnet ved fes
ten. Men skal vi nevne navn, så
er det flere som gjennom årene har
ydet en god innsats for feriehjem
met, og vil ta med to til som har
ydet noe utenom det vanlige,
nemlig Yngvar Olsen og Sverre
Eeg.

Feriehjemmet «Skaug» har i
disse år vært en stadig kilde til

Av innlegget fra Thor Gisholt i
«Tegn og Tale» nr. 8, kan jeg så·
vidt forstå at Tuberkuløses hjelpe
organisasjon (T.H.O.) er et felles
aksjonstiltak med underavdelin
ger spredt utover landet, med
Forbundet som hovedstyre. For
målet er å hjelpe de tuberkuløse,
hvilket navnet antyder. Derimot
har de døveforeninger som finnes
her i landet sluttet seg sammen til
ett forbund. Formålet dertil er
gjennom Forbundet å oppnå bedre
kontakt med andre døveforeninger
ved landsmøter, ungdomsleirer,
og på toppen Døves kongress. Da
kan ikke T.H.O. og N.D.L. styres
etter samme prinsipp. De respek
tive døveforeninger vil helst selv
bestemme sine egne indre anlig
gender gjennom generalforsamling
med stemmerett for alle medlem
mer. Ja, vi nordmenn har i

gavn og glede for sine besøkende,
både foreningens medlemmer og
vi utenbysboende som ved tid
og leilighet har tatt en tur til dette
vakre stedet. Når Skaug i disse
dager feirer sitt 25 års jubileum,
vil det sikkert være gjenstand for
stor oppmerksomhet. Også Tegn
og Tale vil være med å hylle jubi
lanten, og vi ønsker lykke til
med de 25 år!

Red.

uminnelige tider alltid vært selv
bevisste (konf. f. eks. Tyskertiden
her i landet). Da Ganger Rolv
(Rollo ) fikk av kongen i Frankrike
hertugdømmet over Normandie,
skulle han bøye seg ned for kongen,
som skikk og bruk var der i Fran
krike, men ikke i Norge, langt ifra.
Det ville han ikke og ikke andre
vikinger som var med ham heller.
Ganske enkelt tok G. Rolv kongens
fot og vippet ham bakover fra
kongestolen! Utrolig men sant.
Så er det en passus i loven: «For
bundet skal veilede . . .» Dette
kan passe for T.H.O. med sine
underavdelinger, men for døve
foreninger aldeles ikke, da døve
foreningene er selvstyrte. Men:
Norske Døves Landsforgund gir
råd og opplysninger. Videre plik
ter forbundet å gi - ved rund
skriv etc. - beskjed og opplys-



ninger om de for døveforeningene
aktuelle saker og ting. Delvis kan
dette også bli gjort gjennom be
kjentgjørelser i Tegn og Tale.
J eg er i tvil om ordet delvis skal
sløyfes eller stå, da det er så mange
lesere i Tegn og Tale som ikke er
medlem av noen døveforening.
Jeg tror ikke at det kan være nød
vendig at døveforeningen plikter
å sende sine regnskaper til Tegn
og Tale. Dette er en helt frivillig
sak, tror jeg. Jeg har ingen in
teresse av f. eks. regnskaper fra
Hamar eller Oslo, da jeg kun er
medlem av Vestfold Døveforening.
En kan da ikke åpne sin pengebok
og vise sine penger til folk på
gaten. De fleste døveforeninger
har sine egne pengesaker å streve
med. Og ikke minst Vestfold døve
forening. Vi medlemmer hadde
fulgt regnskap og status med uhyre
interesse, da feriehjemmet vårt,
«Skogstua», tilsynelatende hadde
kostet oss mer enn vi kunne over
komme. Men nå er over halvdelen
av passivaen dekket, sa vi kan
puste lettere.

Thorbjørn Sander, ja - jeg
synes at han var rene «friskussen».
Kjære Thorbjørn, du snakket om
hullene i osten, j o du har skutt
hullene selv, din skøyer! Har du
mer fantestreker bak øret ditt, så
frem med de. Mye moro!!!

Thoralf Wiik.
P.s.

Vedrørende Ganger Rolv hen
vises til Grimbergs bok nr. 7 :
Menneskenes liv og historie».

~BERGENl~ ;'-\\-
,.:~

FJERSYNS-KVELD 24(4
- På døveforeningens årsmøte ble

det fremmet forslag om å avsette
kr. 5.000 til kjøp av fjernsynsmot
taker i foreningen, når tiden ble
moden til det. Forslaget falt, men
da det var tydelig at kjennskapet
til fjernsyn burde være bedre
blant medlemmene, hadde opp
lysningskomiteen «satt fjernsyn
på programmet»fredag 24(4. Fram
møtet var godt. Sander sto for kå
seriet.

Det var en tysker som kom
fram med den første fjersyns-teori,
allerede i 1884, men ikke før i

i 1925 ble første vellykte forsøk
gj ort. Engelskmannen Baird hadde
æren av det. I 1930 tok man til
med faste fjernsynssendinger både
i England og USA, men det gikk
så dårlig at man snart ga opp. En
amerikaner forbedret systemet, og
i 1936 tok de samme to nasjoner til
igjen med faste programmer. Kri
gen bremset på utviklingen. USA
hadde 5 senderstasjoner i 1946,
men 8 år etter var tallet kommet
opp i 356, og da var det i USA solgt
28 mill. mottakere (1954).

Fjernsyn er en direkte over
settelse av televisjon. Tele
fjern og visjon = syn (eller synlig,
hva vi kan se).

Radio-systemet består i at lyd
(tale, musikk) på senderstasjonen
blir forvandlet til elektriske sving
ninger, som igjen b,lir forvandlet
til lyd i radiomottakeren. Dette
er forholdsvis enkelt, særlig fordi
disse svigningene tar seg fram
nesten overalt.

Å sende bilder er meget mer inn
viklet. I fjernsynsstudioet blir
lys forvandlet til elektriske sving
ninger, som i mottakeren igjen
blir forvandlet til lys. Et bilde
består av lys i forskjellig styrke,
fra helt hvitt gjennom alle nyan
ser av grått til svart. Bildene er
bygd opp av punkter, men fjern
synsbildene bygges opp av streker.
Strekene sendes avsted enkeltvis,
men i så hurtig rekkefølge at vi i
mottakeren oppfatter dem som
hele bilder. Mens radiosvingninge
ne går ut med høyst 15.000 sving
ninger i sekundet, må fjernsyns
svingningene opp i et antall av
flere millioner i sekundet.

Finheten av fjernsynsbildene
angis i linjer. England, som var
tidligst ute, bruker 405 linjer pr.
bilde. USA 525 linjer. De fleste
land i Eu-rep-a,--egså de nordiske
land, er blitt enige om 625 linjer,
og dette vil medføre at vi i Norge
får bedre bilder enn i England og
USA. Det er nærmest håpløst

Hvem er fraværende?

å gå over til et forbedret system
senere (med flere linjer), for da
må alle mottakere forandres. Eng
land står overfor dette problemet.
Frankrike er noe for seg selv. Der
bruker de hele 819 linjer.

Fjernsyns-svingningene kan gå
nesten bare i rett linje. Når jorden
er rund, kan altså ikke fjernsyns
sendingene nå særlig langt. Fjell
og andre hindringer stopper dem
også. Men bevegelser i atmosfæren
(luften) kan av og til spille oss et
puss. Vi må derfor regne med skif
tende forhold. Fjernsynsmastene
må plaseres høyt, for at sendingene
skal kunne nå lengst mulig. Det er
master bl. a. på Eiffeltårnet og
Empire State Building. I Bergen
har man funnet Ulrikens topp som
den eneste tilfredsstillende løs
ning. Men jorddrabantene (de
kunstige måner) skaper de virkelig
store muligheter. Disse kan ta opp
fjernsynssendinger fra jorden og
bringe dem videre over hele kloden
på kort tid.

I Norden var Danmark først
med fjernsyn. Sverige kom kort
etter. Norge holder på med prøve
sendinger, men det blir urimelig
kostbart å bygge ut fjernsynet i et
fjelland som vårt. I tillegg til det
kostbare apparatet må vi regne
med ca. kr. 150 i avgift årlig. I
USA betaler man ingen lisensav
gift. Det er reklamen i fjernsynet
som dekker utgiftene. - Sovjet
var tidlig ute med fargefjernsyn,
som også USA har, men det brukes
lite.

Filmen «Se og hør»! ble vist, og
den supplerte kåseriet godt, slik at
man vel etterpå satt igjen med et
bra innblikk i hva fjernsynet er
og hvordan det fungerer.

Tilslutt var det litt lettere un
derholdning, i form av filmen
«Cowboy», som bedre enn ord viste
forskjellen mellom virkeligheten og
de cowboys vi tenker oss etter alle
wild-west-filmene og -magasinene.
I våre dager driver de amerikanske

173



Årsmøte i Ile "øves Forening, Oslo
Nils Vikene ny formann

N

vi lø BRIDGE
s

De Døves Forening, Oslo, holdt
sitt årsmøte 12. april. Det var
meget godt frammøte.

Formannen, Rasmus Bjelland,
åpnet møtet med å minnes de av
foreningens medlemmer som var
gått bort i årets løp, nemlig: Æres
medlemmene Henning Dahl og fru
Thora Bang, samt Magnus Hau
gen. Han lyste fred over deres
minne med L min. stillhet.

Man gikk så over til saksbehand
lingen. Etter forslag ble John
Vigrestad valgt til dirigent.

Årsberetningen ble opplest og
godkjent etter endel bemerknin
ger. Likeså regnskapene for gården
og foreningen.

Valg:
For tur til å tre ut av styret sto:

Fru Mari Andersen, fru Marit
Strømme, Nils Vikene og Trygve
Hammerborg. Av disse gikk fru
Mari Andersen ut av styret, mens
de øvrige ble gjenvalgt. Som nytt
styremedlem valgtes Ola Svare.

Ved valg på formann var Nils
Vikene den eneste som var villig
til å motta valg, og han ble så
valgt med akklamasj on.

Styret består nå av: Nils Vi
kene, formann, Rasmus Bjelland,
nestformann, Kåre Hefty Skolle
rud, Edel Herlofson, Marit Strøm
me, Trxgve Hammerborg og Ola
Svare. Årsmøtet ble så avsluttet
og besluttet fortsatt fredag 17.
april Man fortsatte da med val
gene, som fikk følgende utfall:
Representanter til landsmøtet i
Stavanger: John Vigrestad, Ras
mus Bjelland og Ola Svare.

Valgkomite: Harald Mevik, for
mann. Basarkomite : Gunvor Tve
tene, formann. Barnejulefest : Ha-

cowboys som vanlige gårdsgutter!
Filmen skildret en gutt som skulle
besøke sin onkels ranch i «det
ville vesten» - hvordan han
tenkte seg det spennende livet han
skulle leve blant cowboyene, slik
som han hadde lest om - og hans
store skuffelse da han ble klar
over at wild-west-heltene bare
lever i magasinene og på film.

Walter Reite kjørte filmene godt
og sikkert, men de var dessverre
en del slitt, så det ble «regnvær»
iblant. BDOpp.-form.
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Nils Vikene

raId Mevik, formann. Flaske- og
filleinnsamling : Finn Arnesen, for
mann. Utflukt og jukfest for
voksne: Kristian Sliper, formann.
Bilagsrevisor Aksel Jensen, vara
mann A. Haukedalen. Serverings
sjef: Elisabeth Løvskeid. Kasserer
Johannes Stenseth. Husstyre : Kris
tian Rød, fru Olga Henriksen,
varamenn Fred Sollyst og Wilhelm
Engstrøm. Lokaleutleier : Eivind
Hegstad. Opplysningskomite : G.
Vatn, Ruth Hjermstad, Eva Her
land og Ole Rogstad.

Etter at 6 innkomne forslag var
behandlet, takket formannen Ras
mus Bjelland det uttredende styre
medlem fru Mari Andersen for
vel utført arbeide for foreningen,
og ønsket så den nye formann
Nils Vikene hell og lykke i sitt
arbeid som formann for foreningen.

Den nye formann, Nils Vikene,
takket for tilliten, og rettet så en
takk til Bjelland for hans arbeid
som formann i året som var gått.

Ref.

GAMLE ILLUSTRERTE UKE
BLADER
bør ikke kastes bort eller brennes
når de er gjennomlest. De bør iste
det samles og gis til våre skjebne
feller - døve voksne og barn i
hjemmene for døve på. Nord
strand og på Sukke gård i Andebu,
samt Døves Hus i Stavanger og
Aldershjemmet for døve i Trond
heim eller enkelte ensomme døve.
Døveprestene på de respektive
steder kan motta brukte ukebla
der og utdele dem til andre for
holdsvis lykkefattige døve.

O.H.

Oslo vant pokalkamp
mot Drantmen

Søndag 26. april var atter Oslo
og Drammens bridgespillere sam
let til kappestrid om poengene i
pokalkampen. Fra forrige møte
ledet Drammen med 5 poeng, så
dette var altså den avgjørende
kamp, og spenningen var stor
om hvor pokalen skulle havne.
Vel, Oslo-spillerne tok igjen Dram
mens forsprang og vel så det, og
kunne reise hjem med den pene
pokalen. Sluttresultatet ble: Oslo
923 poeng, Drammen 905 poeng.

Det ble i det hele tatt en meget
spennende kamp, og den individu
elle seierherre ble ikke avgjort før
i siste runde. Her trakk paret
Larsen/Jakobsen atter det lengste
strå, og kunne hente sin L premie.
Foran siste runde ledet Yngvar
Olsen/Maureniusson, men paret
fikk en kraftig baksmell i siste
runde og falt ned på 4. plass.
Det var synd, men mer skulle det
ikke til før man falt av lasset, noe
som igjen viser turneringens jevn
het.

Som turneringsleder fungerte
den kjente toppspiller Nils An
dersen (som forresten er Oslo
mester av året), så vervet var i de
beste hender.

Rolf Hansen foretok premieut
delingen, og gratulerte formannen
i Oslo Døves Bridgeklubb, Ola
Svare, med seieren og overrakte
ham pokalen. Svare takket for

Fra venstre: :f(nut Smedsgård, Ola Svare,
Johan Larsen, Kåre Jakobsen, Nordsveen
og Solbø, samt Ulf Pedersen sittende.



kampen og uttrykte sin glede over
det gode arrangement. Kampen
ble spilt på Drammens Døvefore
nings feriehjem, og mange tilskuere
hadde innfunnet seg både fra Oslo
og Drammen. Vi bringer her re
sultatlisten:

1. K.Jakobsen/J. Larsen, O. 119 p.
2. R. Hansen/R. Fauske, D. 117 p.
3. Haukedalen/O. Svare, O. 114 p.
4. Maureniusson/Olsen, O. 110 p.
5. Johansen/Jakobsen, D. 105 p.
6. K. Smedsgård/R. Woll, D. 98 p.
7. Nordsveen/Solbø, O. 95 p.
8. Stagrim/O. Sundet, O. 82 p.

EI- våre lands
møte'r cirkus?

I nr. 8 av Tegn og Tale betegnes
de døves landsmøter etter krigen
som cirkus. Hva er forskjellen på
landsmøtene våre både før og
etter krigen? Videre ble det også
hentydet til at man blir oppfordret
til å skynde seg til bestemte tids
punkter for å være med på ut
flukter og fester som også står
oppført på programmet. Det er
nettopp arrangørene som har med
de arrangementer å gjøre og ikke
landsforbundets styre. Det er jo
frivillig å være med på slike arran
gementer. På våre landsmøter del
tar ofte ca. 300 døve deltakere og
det er jo ikke å vente at de 300
skal være like interesserte tilhø
rere i sakenes forhandlinger. Hvor
ofte står det ikke i avisene at
kongresser og landsmøter (for de
hørende) er bare til fornøyelser.
Og til og med på politiske lands
møter arrangeres det også for
skj ellige tilstellinger. Jeg hal' foran
meg en venstreavis som forteller
at under de 2 dagers Norges ven
strekvinnelags landsmøte i Bergen
nylig, hadde de 3 forskjellige arran
gementer, festniiddag, teaterfore
stilling og tilstelning. Våæ 3
dagers landsmøte ved det 3 år har
bare 2 arrangementer, utflukt og
avslutningsfest. Sportsstevner og
kongresser har de ikke heller fest
lige tilstelninger på programmet?
At vi døve gjerne vil treffe kjente
og venner på landsmøtet er ganske
naturlig, men jeg tror at mange av
dem også er meget interessert i å
følge med i landsforbundets saker.
Men det er en ting jeg her vil få
lov til å kritisere, og det er de

lange manuskripter som leses opp
under forhandlingene. Skulle en
representant ha vanskelig for å
føre en sak uten manuskript, bør
manuskriptet være kortfattet og
greit, det vil spare mye tid. Jeg
kommer til å huske et avsnitt i en
bok om «Partisanlegen» av Roger,
at en kirurgisk kongress var av
holdt et sted i Kroatia. Under fore
dragene satt over halvparten av
tilhørerne og sov! At orske Døves
Landsforhund's styre oftere bør
offentliggjøre referater om sine
møter i «Tegn og Tale», som det
også var skrevet om i samme ar
tikkel var riktig. Det samme skrev
fru Strømme om for noen år siden.

G. Skog Carlsen.

UTE~LA~()~~\lTT

vi Y. W.A.

Tyskland.
Nye døveskoler bygges stadig.

Ifølge Deutsche Gehørlosen-Zei
tung, nr. 9 1959, påbegynnes
i disse dager grunnarbeidene for
den nye døveskolen i West-Berlin.
Berlin bystyre har stillet til rå
dighet et beølp på 2.3 millioner
tyske Mark.

I Øst-Berlin er derimot rom- og
arbeidsplassforholdene ved døve
skolen i Wallstrasse helt fortvilen
de. Skolestyret og lærerrådet be
sluttet å bygge et lite hus på 3 rom
til verksteder, men det finnes
ikke penger.

Foreldrerådet kom da sammen,
og en av dem sa han ville hjelpe til
med å føre opp murer, hans kame
rater - rørleggere, elektrikere og
byggefagfolk - ville sikkert hjelpe
til. Lærerkrefter og oppdragere vil
hjelpe til med 140 byggetimer og
130 tyske Mark i pengegaver. For
eldre og elever har forpliktet seg
til 400 arbeidstimer. Bygningen
blir på 120 m2. «Dertil er det an
ledning til å fylle skolens pioner
sparebøsse». Til foranstående be
merker Deutsche Gehørlosen-Zei
tung: «De må altså skapes med
foreldrenes og elevenes hender,
fordi staten ikke har penger. Deri
mot er penger rikelig for hånden,
ikke når det gjelder å gjøre pro
paganda for 0st-Tyskland over
alt i verden.

Ny døveskole i Friedberg i Hessen
står avbildet og omtalt i april
nummeret av Der Gehørlose. Der
er 4 store blokker i 3 og 2 etasj er
(internatskole med barnehage).
Tyskerne vier forskolearbeidet
stadig større og større oppmerk
somhet. Også en høyere skole for
døve er under stadig drøftelse
blant skolefolk og blant de døve
selv. Den tid er nok ikke fjern da
den første høyskole for døve uten
for USA åpner sine dører.

Ekteparet Snapper
har bedt noen venner til middag.
Litt før de kommer samler herr
Snapper alle paraplyene som er i
hallen og gjemmer dem i et kott.
Forundret spør konen hans:

- Tror du at gjestene våre vil
stjele dem?

- Nei, men de kunne kjenne
dem igjen.

Onze Vriend.

Gallup blant døve

Også Vestfolds døve ville ha et
annet yrke hvis de var hørende.
Den første jeg spurte om yrke var
nestformann i orske Døves
Landsforbund, Alf Melgaard. Han
svarte momentant: forretnings
mann. Både Finn Nyberg og den
70 årige ivrige mopedist Jon
Hoftuft var interessert i militær
vesenet og ville være offiserer.
Fruene Mary Jørgensen (søster
til Ole Reinemo) Kari Rør-Olsen
og Marit Melgaard ville utdanne
seg til flyvertinner. Fru Helene
Larsen var interessert i sykepleien
og ville ha yrke som sykepleierske.
Hyttesjef Rudolf Larsen kunne
tenke seg som elektriker, mens
hans frue Gullhorg heller ville
være drosjesjåfør (altså kvinnelig).
Arthur Iversen, som har vokst
opp på et fiskevær og således er
vant til sjølivet, hadde lyst til å
gå på styrmannsskolen og bli styr
mann. Den staute 70 årige Peder
Martinsen ønsket å være flyger
(kanskje bare flygende planer?)
Adolf Pedersen, Larvik, ønsket å
være lokomotivfører. Frk. Olivia
Olsen samme sted kunne tenke
seg som kontordame. Akk, ja.
Det er vondt å ønske seg et annet
yrke og ikke kunne få det på
grunn av døvheten, men jeg tror
det beste er å være fornøyd med
tilværelsen - tross alt. C.S.C.

175



VEL BEGYNT ER HALVT FULLENDT
og De begynner godt når De studerer hva Lumber kan
byDem:

KRYSSFINER
MØBELPLATER

LUMBERDØREN
LUMBERTEX

Be om prisliste og brosjyre hos våre forhandlere eller
direkte fra oss. - Vi leverer også alt i høvlede og uhøv
lede materialer.

HENRY JOHANSEN LUMBER CO. AfS
Kristiansand S.

Brødr. Melby's
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FREDRIKSTAD
Telefon 5484

A. Boye Andersen
KIRKENES
Autorisert rørleggerforretning
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Telegramadresse: «Baco»

SALATFABRIKKEN
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Forbindingsstoffer og
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OSLO
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Grensen 2 - Telefon 33 66 95
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Fabrikker: Indre Aalvik, Hardanger
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Akersgt. 8

NarviK SamvirJielag
NARVIK

Fredrikstad Monterings Co.
& Metalstøperi A.s

Telefon 1494 - 1496
FREDRIKSTAD

Leverer til medlemmer i de 7 Østlandsfylkene:
Kraftfor. kunstgjødsel. såvarer. reservedeler m. v. av beste
sort til rimeligste pris.

Hovedkontor: Bøndernes Hus. Rosenkrantzgt. 8, OSLO
Bøndernes egen forretning.
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IDRETTSVERDEN

Redaktør:
Thorbjørn Sander

\ Mannsverk 61, Bergen
'---------

Fri-idrettsserien 1959
HURRA FOR TRONDHEIM!

Da innendørs-resultatene fra
Trondheim kom, ble jeg så impo
nert som jeg ikke har vært på
lenge. I Trondheim er gamlekarene
med! Old-boys-klasse i en idretts
gren som gir poeng er meget sjel
den kost, ja like sjeldent og fmt
som skilpaddesuppe. Her har vi et
eksempel som de andre lagene,
også Bergen, bør følge. Idag er vel
gjennomsnittsalderen for de aktive
døve idrettsmenn 20 år, og det er
et galt forhold. Man bør drive
idrett til man er minst 40 år, for
meningen med idretten er at folk
skal holde seg i god fysisk form
lenge etter at de første grå hår
har vist seg. Man skal ikke slutte
når man får «bank» av ungdom
men. Vi må vise oss som gode ta
pere og fortsette med friskt mot.
Da viser vi oss som gode idretts
menn. La oss håpe at de andre
lagene følger Trondheims eksem
pel. I tankene vil vi bære de aktive
old-boys i Trondheim på gullstol,
og vi vil håpe at ungdommen klap
per for gamlekarene så de får
blemmer i hendene.

En ting til må vi merke oss når
det gjelder de nye resultater fra
Trondheim: Olaf Garbergs store
framgang. Olaf Garberg er den
eneste der som har deltatt i innen
dørskonkurranser med hørende.
Han startet med beskjedne 2.50
i lengde og 1.17 i høyde. Nå klarte
han fine 2.68 og 1.31. Hvis han
ikke hadde startet i konkurranser
før klubbmesterskapet, så ville
han fått meget dårligere resultater
i klubbmesterskapet. Her har vi
et typisk eksempel på hvor viktig
det er å delta ofte. Vi kan bli klo
kere av dette.

Trondheim har scoret 3.531 p.
siden forrige oversikt, og nå har
vel Oslo og Stavanger mistet sjan
sen til å gå forbi Trondheim før
ferien. Kanskje klarer de det ikke
til høsten heller. Det ser ut til at
Trondheim kommer til å by på
den største spenningen i serien i år.

Bergen har noen fine resultater
å vise fram. 690 poeng, og alle res.
er kommet over 400 p. (Laget har
35 res. over 300 p.) Og fremdeles
er ikke «atomraketten» kommet
med.

Stavanger og Hamar kan i dag
presenteres med hvert sitt resul
tat. Vi hilser dem velkommen med
største glede. Hamar har vi tatt
med med forbehold, for det er litt
usikkert om alt er iorden med det
nye lagets medlemskap i Norges
Idrettsforbund og Norges Fri
Idrettsforbund. Hvis medlemska
pet ikke er iorden, kan ikke lagets
medlemmer starte i konkurranser.

Og så savner vi bare hovedsta
den. Et rykte forteller at bare
Kjell Larsen, Finn Gjøen og Ulf
Pedersen blir å regne med i år,
men vi håper at mange flere vil ha
litt å si.

Stillingen pr. 15. mai:

1. BERGEN
1. Olav Espedal h.u/t. 1.45 653
2. Kjell Fiskergård h. ult. 1.40 574
3. Kjell Fiskergård I.u/t. 2.93 571
4. Tore Ch ristiansen tresteg 12.19 .. 539
5. Willy Johansen spyd 49.23 514
6. Erling Eriksen tresteg 11.86 500
7. Tore Christiansen 1.. ult. 2.81 488
8. Bj. Tømmerbakke tresteg 11.75 .. 487
9. Kjell Fiskergård lengde 5.85 477

10. Olav Espedal I. ult. 2.78 470
11. Erling Eriksen lengde 5.79 463
12. Harry Jegersen 100 m 12.6 461
12. Erling Eriksen 100 m 12.6 461
14. Arne Karlsen I. ult. 2.76 458
15. Johnny Olsen I. ult. 2.75 452
15. Bi. Tømmerbakke I. ult. 2.75 452
17. Sv. Tømmerbakke h. ult. 1.30 434
17. Bj. Tømmerbakke h. ult. 1.30 434
19. Kjell Fiskergård høyde 1.45 420
20. Kjell Fiskergård 100 m 12.9 404

Sum 9.712
Nye: Christiansen, Eriksen og Tømmer

bakke tresteg. Willy Johansen spyd. Fisker
gård og Eriksen lengde.

Utgått: Lid I.u/t. 2.60 (364 p.) Christian
sen, Lid og Karlsen h. ult. 1.25 (373) Svein
Tømmerbakke kule 9.75 (403) Lid 100 m
12.9 (404) p.)

2. TRONDHEIM
1. Walter Pedersen tresteg 12.69 603
2. Walter Pedersen 100 m 12.5 482
3. Walter Pedersen lengde 5.85 477
4. Olaf Garberg' h. ult. 1.31 447
5. Olaf Garberg I. ult. 2.68 410
6. Asbj. Kjøsnes I. ult. 2.67 404
7. Thor Harper I. ult. 2.62 374
8. Thor Harper h. ult. 1.16 280
9. Kåre Høgsve I. ult. 2.42 274

10. Ottar Martinsen I. ult. 2.39 262
11. Georg Kirkreit I. ult. 2.34 242
12. Oskar Nilsen h. ult. 1.11 237
13. Jon Pettersen I. ult. 2.32 . . . . . . . .. 234
14. Paul Trøite I. ult. 2.28 218
15. Oskar Nilsen I. ult. 2.22 194

Sum 5.138
Nye: Walter Pedersen tresteg. Alle

innendørsresultater (Garberg før I. ult.
2.59 og h. ult. 1.17).

3. STAVANGER
1. Arnulf Pedersen 100 m 12.3 525

Nytt.

4. HAMAR
1. Kåre Johansen spyd 41.91 386

Nytt.

Foran Nordisk
I «Døvebladet» finner vi i et opp

rop til de danske friidrettsfolkene
bl. a.: «l Nordisk mesterskap skal
dere prøve krefter med broder
landenes sønner, men tro ikke at
de er dårlige. Vi vet at Norge og
spesielt Finnland er meget sterke,
etter nordisk statistikk ifjor å
dømme. Pass også på dem fra hin
sides Kattegat (svenskene). Altså:
Tren godt og hardt, så dere for
tjener å bli uttatt, men uttaknings
komiteen vil først se resultater fra
dere.»

*
Altså sender vi dette opprop til

de hundre norske friidrettsgutter
som har sjanse til å bli uttatt:
Tren bedre og hardere enn alle dans
ker og svensker, ja også hardere enn
de finske store-guttene! Norge vil
helst ha alle de fineste medalj ene
i København.

*
Øvelsene i Nordisk mesterskap,

friidrett, blir:
100 m
Høyde
Kule
400 m
Stav
5000 m
Diskos
1500 m
Lengde
Spyd
1500 m stafett
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Internasjonalt stevn'e

vil bli avholdt i forbin"delse med
verdenskol;lgressen for døve i 'Yies
hl!,Øen, Tyskland. Kbnkurra~sedag
23.- august. Øvelser: WO, 200,
400, 800, 1500, 5000.m løp, ~ule,

diskos, spyd, høyde, lengde, 4xl00
m og 1500 m stafett. Damer: 100
m,4 x 100 m, kule, diskos,høyde
og lengde.

Deltakernes opphold'er fritt i
tiden 22.-24. august. Anmeldelse
må sendes innen 1. juli til det tyske
døveidrettsforbund.

*
Det skulle her være mulig li

ordne det slik at noen av de beste
norske får delta, hvis de kan fåsin
ferie fra midten av august og delta
i Wiesbaden søndag før Nordisk
mesterskap i Køb,enhavn helgen
etter. Det er noe å se fram til.

TIPPEKONKURRANSEN
Vi minner om at fristen for

tippekonkurransen:er 5. juni: «Tip
pekupong» sto i nr. 8.

BERGEN

Ved premieutdelingen på Dale. Reidar til høyre

Bronse til Brenden i· Norgesmestersk.
I TERRENGLØP KL. JUNIOR

Søndag 3. mai 1959 hendte det
noe som vi kanskje kan kalle den
støri;lteenkeltprestasjon levert av
en repr-esentant for. døveidretten
i .Norge gjennom tidene. Reidar
Brenden' tok bronsemedaljen i
Norgesmesterskapet· i terrengløp
klasse junior på Dale.

Etter Brendens overlegne seire
i terrengløp i april, var det håp
om at han hadde medaljesjanser,
men vi visste likevel lite om hans
styrke, fordi han ikke hadde fått
prøve seg i konkurranse med de
frykt~dp, østlendinger og trøn
dere, hp-Iler ikke med hans hardp.ste
konkurrent på Vestlandet ifjor,
Saue fra Bulken.. Brenden hadde
imidlertid lovet å løpe alt hva
remmer og tøy kunne holde, og
det var vel 25 døve, fra Bergen
som dro avsted til Dale med toget
for å se hvordan det gikk.
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Pressen hevdet e;tter løpet at
alle Norges beste· startet ved
årets NM. Det saite dessverre inn
m~d regn og kulde, 's'å 'no~n for
nøyelse ble det ikke ,å løpe. --:
Fjorårets landslagsmann ·Ellefsæ
~er tok ledelsen i sterk åp'nings~

fart, men etter ca.l)an.. syntes
tydeligvis Brenden at farten var
for svak, og rykket, fram mens de
andre fulgte. Brenden økte farten
og ledet fulgt av Rekdal og Saue.
Et stykke bak disse fulgte s;'i en
annen gruppe (skriver pressen).
Etter 3 km begynte Brenden å
stivne, de to slapp forbi og slo
ham med henholdsvis 14 og 10
sek., men ·Brendens bronsemedalje
Var ikke truet, ettersom de, 1;0

nærmeste (trøndere) var 9 og 13
sek. bak i mål. Landslagsmennene
fr.a ifjor Teienog EUefsæter ble
sl;\tt av Brenqen 'med 1:).ele21 og
24 sek.! " _.'

Det er også verd å merke seg .at
Brenden fikk bedre' tid enn flere
aV seniorene, og han var bare 2.
sek. etter en' så god løper som
BUL's Magne Abråten. '

Det er klatt at det var stor stas
da Reidar Brenden ut på kvelden
vendte tilbake til Bergen og trop
pet opp i døveforeningen med me
dlilje, blomster og gavepremie (et
fint ple'dd). .

Og Reidar Brenden. går videre
i' sin løperkarriere.

Fin stafettinnsats, Døve nr. 2 kl. B

Norrøna"stafettengikk på Skan
semyren 5. mai, i pent, men kaldt
vær. Døve stilte lag iB-klassen,og
løpet gikk over 7 ,etapper på til·
sammen .5.3QO m. Det· var litt
vanskelig med ·oppsettingen av
laget vårt, og vi burde nok. helst
ha spart Reidar Brenden, spm to
dager før· hadde løpt sitt livs har
deste løp i NM terrengløp. Men
han kriblet i henaetterå.løpe ." .



Klasse B talte 5 lag: Gular (2
lag), Viking, Ask og Døve, så vi
var i fint selskap. Vi merket oss
at flere av deltakerne var gode
folk, som ofte har startet i kl. A,
så vi' var litt redd for å bli klar
sistemann.

Reidar stilte opp på første
etappe, som var den. lengste,
1.550 m, og sin vane tro åpnet han
så hardt at vi hadde mest lyst til
å holde oss for øynene. På et øye
blikk hadde han flere meters for
sprang. Sammenliknet med de
andre, så det ut som om Reidar
fløy eller danset avsted,· og han
økte avstanden til de andre jevnt
og sikkert gjennom hele løpet. Han
kunne levere pinnen med ca. 90
m forsprang, til Kjell Fiskergård
(400 ml, som løp nesten som en
Chaplin, men med utmerket fra-

PENNEN DE BLIR

FORNØYD MED

KVALITET

SERVICE

GARANTI

Priser fra kr. 12.- til 55.-.

spark. Han klarte nesten å holde
hele forspranget, og han kunne for
nøyd levere til Harry Jegersen
(600 ml, som åpnet i stor fart.
Men 600 m var for meget. for en
sprinter som Harry, så tidlig i se
songen. Han måtte slite forferdelig
de siste 200 m, da Viking spiste opp
meget av forspranget vårt. Neste
mann, Jarle Lid, (200 m) for av
sted som et oljet lyn, så vi fikk
ikke tid til å se om det ble noen
forand ing i avstanden. Han le
verte til Lorents Ness (800 ml,
som åpnet litt for optimistisk og
stivnet fort. Han stivnet så meget
at det var godt gjort av ham å
gjennomføre løpet, men Viking
gikk forbi og' fikk et klart for
sprang. Arne Karlsen (1.350 m)
åpnet fornuftig, løp pent og jevnt.
Viking øket forspranget, men Arne
klarte å holde avstanqen til de
andre, og hans løp var vel den
hyggeligste overraskelsen for oss
denne dagen. Da han leverte pin
nen fra seg til Erling Buanes(400
meter) var vår 2. plass sikret, og
Erling gjorde også et pent løp.

Vi var meget fornøyd med gutte
nes prestasjoner denne dagen, og
innsatsen overrasket de hørende.
Men etterpå ble laget vårt disket,
fordi Reidar Brenden oppnådde så
gode resultater ifjor at han ikke
har lov å starte i klasse B. Han
må starte i A eller jr. Denne dagen
viste det seg at Reidar løp den
lengste etappen hurtigere enn A
løperne!

Strålende opptakt:

Eriksen og Lid 60 m 7.5
W. Johansen spyd 49.23

Det var. strålende sommervær
und~r Norrønas stevne 10/5, slik
at guttene riktig koste seg på
Skansemyren. Og resultatene sto i
stil m~d· været. Deltakelsen var
stor, ja, på 60 m startet hele 55
mann!

60 meteren ga personlige re
korder til nesten alle våre del
takere. Tre. mann skilte seg klart
ut fra de andre, nemlig Erling
Eriks~n, Jarle Lid og Harry Je
g~rs~n. De to første fikk begge
7.5 og overtok klubbrekorden sam
men. (Den gamle på 7.6 hadde
Walter Pedersen.) Erling ble dømt
først i mål, men Jarle var sen i
starten, så det kan n9k bli enda

bedre tid. Harry fikk 7.6, altså
tangering av den gamle klubbre
korden. Det blir spennende å se
hvem av disse tre som blir beste
sprinteren vår utover sommeren.
Det skal ikke bli så lett å slå oss i
4 x 100 m i Stavanger. Alle 3 fikk
nye pers. Videre fikk Lorents
Ness pers. på 7.9 og Tore Christi
ansen på 8.0.

I tresteg overrasket Tore Chris
tiansen med fine 12.19, hele 99 cm
bedre enn hans gamle pers. rek.
Denne karen må vi være opp
merksom på. Erling Eriksen klarte
11.86 og Bjarne Tømmerbakke
11.75.

Endelig fikk Willy Johansen
forsøke seg for alvor med spydet.
Det snakkes om at han har fått
så svære krefter .etter den harde
vintertreningen, og det stemmer
nok, men det viste seg at han var
svært usikker i tilløpet. Likevel
ble det flotte 49.23 m. Når Willy
blir sikker i tilløpet, kommer det
nye rekorder. Svein Tømmerbakke
hadde også en bra start, med 38.30
meter, bare 71 cm fra hans pers.

I lengdesprang ble det litt sva
kere enn ventet, men hegge våre
hadde nettopp tatt seg helt ut på
60 meteren. Kjell Fiskergård klarte
å tangere Walter Pedersens års
beste med 5.85 m,og Erling
Eriksen fikk 5.79 m. Vinner Erling
neste gang? Begge bør komme·
over 6 m før ferien.

TRONDHEIM

3 X Olaf Garberg
Klubbmesterskapet i sprang ult.

ble avviklet i døveskolens gymna
stikksal 28/4 med dommere fra
kretsen. Det var bedre deltakelse
enn ifjor, og Olaf Garberg vant alle
3 øvelsene. Mest overraskende
var hans resultat i høyde, hvor
han forbedret sin pers. rek. fra
1.19 til 1.31, bare en cm fra Arvid
Røstads klubbrekord. I tresteg
klarte han å komme over 8 m, og
det er også fint. I lengde ble re
sultatene litt dårligere enn ifjor,
for vi har trenet lite innendørs i
vinter. Vi har vært for opptatt av
skikonkurranser. Res. ble:

Høyde ult.
1. Olaf Garberg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1.31
2. Thor Harper 1.16
3. Oskar Nilsen 1.11
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Lengde ult.
1. Olaf Garberg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2.68
2. Asbjørn Kjøsnes 2.67
3. Thor Harper 2.62
4. Kåre Høgsve 2.42
5. Jon Pettersen 2.32
6. Oskar Nilsen 2.22

Old-boys
1. Ottar Marti nsen 2.39
2. Georg Kirkreit 2.34
3. Paul Trøite 2.28

Tresteg ult.
1. Olaf Garberg 8.07
2. Thor Harper 7.69
3. Kåre Høgsve 7.15
4. Oskar Nilsen 6.81
5. Jon Pettersen 6.59

Old-boys
1. Ottar Martinsen 7.04
2. Georg Kirkreit 6.76
3. Paul Trøite 6.59

Alle Olaf Garbergs res. er nye
pers. rek. for ham.

Dermed er vi ferdig med innen
dørssesongen for i år, og vi er så
smått begynt igjen på banen.

Oppmannen.

Jr.rekord av W. Pedersen
12.69 m i tresteg

Walter Pedersen startet for
første gang i år i tresteg ved N 01'

rønas treningsstevne i Bergen 10.
mai, og han viste at han allerede
er i glimrende form, da han klarte
å forbedre sin egen juniorrekord til
12.69 m, et resultat som nok straks
gjør ham til favoritt i denne øvel
sen ved årets DM i Stavanger.
Hans gamle rekord var en cm
kortere, og han startet dengang
for Bergen, som nå mister re
kord~n.

I 60 m løp forbedret Walter
klubbrekorden fra 7.9 til 7.7. Den
gamle klubbrekorden satte han
for en måned siden.

Etter disse to øvelsene var han
nok litt trett, for han kom ikke
opp mot sitt beste i lengdesprang.
Han oppnådde dennegang 5.78 m.

STAVANGER
A. P. lover godt

Ved «Frisinn»s stevne 6. mai
startet Arnulf Pedersen for første
gang i år, og han viste gode takter
i sprinten. I sterk motvind fikk han
notert 12.3 på 100 m, så det ser ut
til at han blir like god som i sin
fantastiske form ifjor. Og det er
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nødvendig for oss at han klarer det
utrolige også i år, for det er dårlig
med interessen blant de andre. Vi
hadde ventet og håpet at alle våre
medlemmer som har drevet litt
med idrett de siste årene ville
gå inn for årets sesong av alle
krefter, når det er vi som skal
arrangere mesterskapet. Vi håper
fremddes at flere vil ta seg sam
men for å vise at Stavanger ikke
har bare en sunn og kjekk døv
fri-idrettsmann.

HAMAR
De første kluhbrekorder

To av skoleguttene i Bergen,
som har meldt seg inn i vår klubb,
startet i orrønas treningsstevne
i Bergen 10/5. Den lovende spyd
kasteren Kåre Johansen fra Nes
kastet 41.91 m, som er ny pers.
rek. for ham (før 41.49).

Knut Hølen løp 60 m på 8.8
sek. Han har ikke drevet meget
med idrett før, men han kan nok
bli god.

Begge disse resultater kan no
teres som lagets første klubbre
korder.

~
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BRA SESONG.ÅPNING

Vi hadde ventet større delta
kelse ved åpningen søndag 3. mai,
men været får ta skylden for at
frammøtet ikke ble som ventet.
Ingen idrettsgren er vel så av
hengig av været som skytternes.

Om morgenen hadde det regnet,
og truende skyer hang over oss.
Det blåste sterkt, så noen gikk og
frøs. Under slike forhold er det
meget vanskelig å skru inn diop
tersiktet. M;m ken skru seg rent
bort, og så kan det hende at en
god skytter får et meget dårlig
resultat. Så galt gikk det ikke
dennegang. De døve skyttere synes
nå å mestre disse vansker bedre
enn før, ihvertfall de som har eget
gevær.

Haukedalen greidde å ta igjen
ledelsen som europamesteren Age
Pedersen hadde i kampen om
Apningspokalen fra ifjor, og i

sammendraget etter to sesonger
leder han nå med 3 poeng.

I første klasse hadde evigunge
Sigvart og Odd et morsomt opp
gjør, hvor resultatet ble uavgjort.
De skjøt begge meget godt. Re
sultatet svarer nesten til 2. klasse.
Sigvart, som 12. mai fyller 70 år,
tar kanskje sikte på å markere
70-årene med en fin sesong.

Resultatene:

1S skudd i 3 stillinger, 100 m
Kl. 2 og 3

1. Anders Haukedalen 138 p.
2. Age Pedersen 127 p.
3. Anker Gusfre 118 p.
4. Nils Vikene. . . .. 99 p.

KI.1
1. Sigvart Vold 118 p.
1. Odd Landehagen 118 p.

Press-skytning (6 skudd i 3 stillinger)

(Konkurransen går over hele se
songen 1959. Stillingen etter første
omgang er som nedenfor.)
1. Anders Haukedalen 56 p.
2. Age Pedersen 55 p.
3. Anker Gusfre 53 p.
4. Finn Arnesen 51 p.
5. Sigvart Vold 49 p.

Apningspokalen

Det skal skytes om denne poka
len 3 ganger. Etter 2 skytninger er
stillingen denne:
Anders Haukedalen .. 126 + 138 = 264 p
Age Pedersen 134 + 127 = 261 P
AnkerGusfre 126 + 118 = 244p
Sigvart Vold 113 + 125 = 238p

Tyskland
7. mars ble det avviklet et fri

idrettsstevne for døve i Bremens
sportshall. 35 m løp vant Hogrefe
på tiden 4.7 sek. Lengdesprang:
Hogrefe 5.95, Feldmann 5.85. Høy
de: Hogrefe 1.61. Kule: Stacker
11.89, Popp 11.07. Krupinski
10.40.

Sverige
Det svenske DM i fridrett og

svømning avholdes i Kristian
stad 18. og 19. juli, og gjelder som
uttakning til Nordisk mesterskap.

DM i sprang uten tilløp ble av
viklet i tiden fra 22. til 30 mars,
ved at hvert lag likesom holdt
klubbmesterskap, hver på sitt
sted, og de beste res. talte med i
mesterskapet. Resultatene ble:

Høyde ult. lStefan Fransson
1.25. 2 Acke Fransson 1.19. 3 Sven
Eklund 1.17.

Lengde ult. l Sven Erik Bohlin
2.69. Stefan Fransson 2.68. 3 Sven
Eklund 2.62. 4 Allan Andersson
2.60.
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[(værnø Skomagasin A.s
TRONDHEIM

ORAS
OSLO RØRLEGGERBEDRIFT AfS

0. Slottsgt. 29 - OSLO
Telefon 336890

Bjørn Dick Andersen
AUT. RØRLEGGERMESTER

Storgaten 26, Moss, Tlf. Verksted 2498, priv. 2728
Alt til faget henhørende
Varme-Sanitær-Oljefyringsanlegg

. .~

AKTIESELSKABET

TOTEN CELLULOSEFABRIK

NYGARD, Gjøvikbanen

Kapasitet: 25000 tonn blekt sulfiucellulose pr. år

Blomsterha.llen
TØNSBERG

Telefon 12229

o. Henriksens Sønner

AUT. R0RLEGGERFORRETNING
& R0RHANDEL

Fredrikstad

Anno Hoovlk
Spesialforretning i
GARN og TRIKOTASJE

BODØ

Fearnley & Egers Befragtningsfbrretning A.sMorten Engebretsen
In nehaver: H. Rheam-Engebretsen
Dronningensgate 28 - OSLO
Te'lefon sentralbord 41 0220
Dekker all skadeforsikring
Agent for:

FORSIKRINGS-AKTIESELSKABET NORDEN

Telegr.adr.: «Fearnley
«Fearntank»
«Fearnti me»
«Fearnsale»

Telefon 42 08 30

OSLO

Øberg Snekkeri
Tlf. 2983 - HALDEN

Alt i kjøkkeninnredninger og forøvrig
annen innredning.

Brødrene Sundt
Verktøimaskinfabrik AfS
OSLO

Spesialitet: Dreiebenker

Alfred Øhlckers & Co.
Etablert 1866

«SUNPEARL» hermetisk frukt
Telegramadr.: «Knut» - tlf. 609177
OSLO

Svea - Nornan

FORSIKRING

Karl Johansgt. 6 - OSLO



•

Kvalitetsklær for menn

L
H. M. Wrangell & Co. A.s

SKIBSREDERI

HAUGESUND

PAUL HETLAND

Høvding Konfeksjonsfabrikk
G. MOE - MOLDE

God tur!

Skal tu ren bli vellykket 
må utstyret være godt.

Alltid til din tjeneste
SYKKEL & SPORT· SANDNES

Norsk Wallboardfabrikk
~ VIKELAND

~ Kapasitet: 30.000 tonn harde og halv
harde trefiberplater (wallboard) pr. år.

Knut Aase Jr.
Trikotasjefabrikk

Lars Hillesgt. 20- BERGEN

Storm Martens Maskinforretning A.s

Kirkegt. 8 - OSLO

Brødr. Hetland
Trelastforretning - Mekanisk verksted - Spesialitet:

Sildoljemaskineri - Patenterte losse-apparater
Telegramadr. : Hetland

BRY N E

D. B. S. Sykler
TEMPO·Lett mopeder
TEMPO motorsykler

er de mest solgte merker på
det norske marked. Norsk
fabrikasjon gir sikkerhet for
reservedeler og service. Vi
sender Dem gjerne katalo
ger.

Aktieselskapet

Kvedfjord Sildolje

& Kraftforfabrik

Telegramad resse »Sildoljefabrik«

BORKENES

JO NAS øG LÆN O - Sandnes

Landes Rutebiler
ALESUND

Trafikerer :

Borgundruten
Vestnesruten
Hessaruten
Fjelltunruten
Flatholmruten

Livs- og Pensjonsforsikring AlS

Døves Trykkeri A.s - Bergen


