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Vi forsøker alltid å skaffe det beste

ALT ELEKTRISK

NEBB's OSLo-AVDELING Als
ØVRE SLOTTSGT. 8

Sjenerer ikke halsen'

OSLO TELEF. 4219 S4

Østlandets Melkesentral
Samarbeidsorgan

for meieriene og melkeprodusentene

på Østlandet

**

Ved de tilsluttede ca. 50.000 melkepro
dusenter i 130 meierier ble det i 1957
innveiet ca. 475 mill. I melk. Brutto
verdien for denne var ca. 362 mill. kr.
og nettoverdien ca. 300 mill. kr.
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FORBUNDSLOVEN
Forbundsloven er for tiden under revisjon, og det utvalg som ble nedsatt for

å utarbeide nye lover for Norske Døves Landsforbund, kan nå legge fram resul
tatet av sitt arbeid.

Man hadde valget mellom å foreta en forandring av de gamle lover, eller ut·
arbeide et nytt lovutkast. tvalget fant at de gamle lover hadde så mange mang
ler at det her måtte gjøres noe radikalt. Man valgte derfor å utarbeide et helt
nytt lovforslag som bedre passer til forbundets virksomhet idag og som jo har et
ganske annet omfang nå enn den gang de gamle lover så dagens lys.

Det nye lovforslag blir snart sendt foreningene til behandling og vil nok bli
gjenstand for en ganske stor meningsutveksling noe som er naturlig med de store
forandringer som her er gjort. Vi vil dog henstille til foreningsstyrene å sette seg
grundig inn i lovforslaget før det legges fram til behandling på medlemsmøtet,
slik at man har en bestemt linje å følge når forlsaget etter endt debatt skal opp
til avstemning. Resultatet av avstemningen blir det så foreningens representant
skal gå inn for på landsmøtet. Han skal tolke foreningens syn ut fra det vedtak
medlemsmøtet har fattet.

N å er det selvsagt landsmøtet som får det siste og avgj ørende ord i denne
saken, men det er like fullt viktig at foreningene behandler lovforslaget så sam·
vittighetsfullt som mulig.

Vi tror at denne sak vil bli en av landsmøtets viktigste saker, og kanskje også
den mest intel'essante, for den vil uten tvil forårsake en meget livlig diskusjon.

Men når det gjelder å finne fram til en mest mulig hensiktsmessig lov for for
bundet vårt, må vi se det som en landssak, og ikke la foreningspatriotismen spille
for mye inn.

Det utvalg som har utarbeidet lovforslaget har bestått av fOl'bundssekretær
Breiteig og formann i Bergens Døveforening, Eilif Ohna, og vi må si at de har
utført et godt arbeide. Begge er jo kjent for å være blant de dyktigste innen vår
organisasjon, og etter min mening er det fOl'slag de her legger fram et virkelig
godt forslag som tar alle mulige hensyn med i betraktning.
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Er mistenksomhet en nunngåelig følge

I døvhetens kjølvann

Hvor to eller tre er samlet i mitt navn,
der er jeg midt iblant dem
Matt. 18,20.

Jesus har ikke forlatt sin menighet.
Han er nær hos sine med velsignelse og
hjelp. Derfor skal de ikke engstes og ikke
være bekymret. De skal frimodig samles
til bønn for Guds rikes fremgang hos seg
selv og hos andre. Da vil han med sin ånd
være hos dem, gi dem gode og klare tanker
- vise dem vei gjennom vanskelighetene,
gi dem styrke i deres gjerning.

Hvilken trøst er ikke dette for dem som

pleier å samles i hans navn. Hvor mangen
far og mor har ikke vært bekymret, fordi
deres barn har begynt å gå på en ond vei.
Hvor ofte har de ikke vært motløse, for
di de syntes at de var så lite skikket til å
lede barna på himmelveien. Men når de
så har satt seg ned i stillhet for Guds an
sikt og sammen talt til Ham om bekym-

I "Norsk Dameblad" finner
vi følgende innlegg under spal
ten "Kan vi hjelpe?" som blir
besvart av bladets faste medar
beider pastor Håkon Viung.
Det er en mor som har en døv
datter og ber om råd for hennes
mistenksomhet. Vi tillater oss
å gjengi både spørsmålet og
svaret:

Vi har mottatt et brev fra en
mor som har en døv datter. Dat
teren er 20 år og er en kjekk og
oppvakt ung dame som er flink
til å klare seg selv.

Moren forteller videre at datte
ren er meget energisk, at hun bl. a.
har skaffet seg en praktisk utdan
nelse og har en bra post. Imidler
tid fremhever moren at den døve
datteren blir mer og mer mistenk
som etterhvert som tiden går.
Hun har fått det for seg at både
den ene og den andre vil skade
henne.

Svært ofte sier datteren at bare
få prøver å snakke med henne til
tross for at hun oppfatter lett og
er flink til å lese på munnen.
Derfor tror den døve at de fleste
legger an på å holde henne mest
mulig utenfor, og hun blir lett
mistenksom og innbiller seg at det

ringen og engstelsen og bedt til ham for
sine barn og for seg selv, da har de følt
at Jesus var nær hos dem, for dere be
kymringer ble borte, og de fikk styrke
og glede til igjen å gå til sin store og van
skelige gjerning. Han var jo med, han
ville legge sin velsignelse til arbeidet.

Derfor, du som er bekymret for deg
selv eller for andre, gå til en av dine med
kristne! Tal med ham om dine bekymrin
ger, be så sammen om at Guds vilje må
ha framgang, da skal det skje, for Jesus
er midt iblant dere.

Herre Jesus, vi takker deg fordi du vil
være nær hos oss. La din ånd drive oss til
å samles i ditt navn.

Amen!

som blir sagt i en samtale er bak
talelse av henne som ikke hører.

Det sier seg selv, slutter moren,
at slike innbilninger bare gjør det
enda vanskeligere for henne å være
tillitsfull.

Moren lider under disse vanske
lighetene med datteren og spør
Norsk Dameblad om hvorledes
man kan hjelpe henne på best
mulig måte, så hun får tilbake til
liten til sine omgivelser.

*
Det sier seg selv at Deres datter,

og de døve for øvrig, har vanske
ligheter å stri med som andre
slipper. En stor del av korrespon
dansen mellom menneskene fore
går jo ved samtale, og når de døve
bare dårlig kan følge med i denne,
føler de seg, som rimelig er, satt
utenfor.

Dermed blir det også forståelig
at det blir en viss margin for mis
tro til det som sies.

Føler de døve at folk også unn
går dem ved minst mulig å prøve
å snakke med dem, må deres mis
tro nødvendigvis bli enda større.
Enda lettere vil de komme til å lure
på hva deres medmennesker egent
lig beskjeftiger seg med.

Det er ondt at de døve så ofte
opplever at folk ikke snakker så

meget med dem, og at de forholds
vis sj elden har anledning til å delta
i en samtale.

Om vi bare ga oss bedre tid til
å snakke med riktig og tydelig
munnstilling, ville vi snart opp
dage at de døve har svært lett for
å oppfatte. Deres evne til det er
meget godt trenet, og de er ofte
kvikke i tanken og flinke til selv
å snakke.

J o mer vi snakker med dem og
viser dem den samme oppmerk
somhet som vi viser våre med
mennesker for øvrig, vil vi gjøre
deres vanskeligheter og eventuelle
mistro mindre.

Vi har derfor ikke noe bedre
praktisk råd å gi Dem enn å be
Dem passe på at Deres datter all
tid er i sentrum av samtaler og
samvær, slik at hun aldri får følel
sen av å være utenfor.

Til slutt vil jeg gjerne tilføye
at også samfunnet kunne ta mer
hensyn til de døve ved at elevene
i våre folkeskoler både kunne lære
fingerspråket og de viktigste tegn
de døve bruker seg imellom.

På den måten kunne det opp
nås en atskillig lettere korrespon
danse med de døve som er like
verdifulle mennesker som de som
hører.

Haakon Viung.

Det er et umåtelig vanskelig
spørsmål bladet her har fått å
besvare, men det svar som er gitt,
gir uttrykk for en forståelse av de
døves vanskeligheter som vi skulle
ønske riktig mange var i besittelse
av.

Mistenksomhet er noe som auto
matisk følger i døvhetens kjøl
vann, det er en av dens svøper.
Isolasj on skaper mistenksomhet.
Dette så vi best under krigen.
Ensrettingen skapte mistanke.
Man hadde vanskelig for å stole på
hverandre, og så i hvem som helst
en angiver. Er det da så rart at en
som er døv også føler denne mistro
til mennesker man omgås og som
helst vil slippe å samtale med
dem? Jeg tror at denne mor først
og fremst må forsøke å forstå at
denne mistenksomhet som hennes
datter viser er en direkte følge av
døvheten. Dernest at det står til
henne selv og de øvrige hørende å
eliminere denne svakheten ved å
behandle de døve som alminnelige
mennesker, vise dem den samme
oppmerksomhet og la dem få del i
det samtalene dreier seg om. Og så
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Vi besøker «Fjellstua»

Da jeg var i Østfold, nærmere bestemt
Fredrikstad, for å delta i døveforeningens
30 års jubileumsfest, var jeg så heldig å få
anledning til å avlegge et besøk på fore

ningens feriehjem på Karlsøy.
J eg hadde lenge ønsket å få ta en tur

dit, men hittil hadde det blitt med ønsket.
Da Østfold Døveforenings formann, Odd
Lohrmann, tilbød seg å skaffe bil, og
altså rett og slett inviterte meg til en tur
ut til «Fjellstua», ble jeg selvsagt i fyr
og flamme, og tok imot tilbudet med be
geistring.

Søndag middag kom der telefonbeskjed
til hotellet jeg bodde på at alt var klart
for avreisen. Jeg dro derfor raskt avsted
opp til Dammyrfjellet l, hvor Odd bor,

selvfølgelig at den døve datteren
så sant det er mulig må få komme
sammen med sine døve skj ebne
feller i døveforeningen. Det er
nettopp ved samvær med andre
mennesker at døvhetens isolasjon
brytes og troen på menneskene
bygges opp!

Det ville være interessant om
også andre døve ville gi sin mening
til kjenne om dette spørsmål her i
bladet.

Red.

Godøysund Turisthotell

Godøysund pr. Bergen
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og her sto bilen ferdig til start. Foruten
Odd og meg, var også Hans Jensen og frue
Marie, samt Odds sønn med på turen.

Først gikk turen ned til sentrum, for
så å sette kursen over den nye flotte Fred
rikstadbrua til 20 millioner. Det er et
veldig spenn på denne brua, og man føler
uvilkårlig en kiling i magen når man spa
serer over den. Vi brukte altså bil, så
det gikk nesten for fort. Kjøretøyer må
forresten betale bompenger for å komme
over. En lettvint måte å finansiere et stort
tiltak på.

Vel over brua, suste vi ivei mot Karlsøy
og Fjellstua. Vår elskverdige sjåfør førte
oss i god behold fram til den smale skog
sti som førte opp til hytta og herfra loset
Odd oss fram til Fjellstua. Det var med
synlig stolthet han presenterte oss for
sin «store kjærlighet», og det hadde han
sannelig grunn til. :Fjellstua er nemlig et
deilig sted. Den ligger vakkert til oppe på
et platå med fin utsikt over bergkledte
rabber og blinkende vann. Der den lå i
solskinnet omgitt av furuskog - varden
skjønn å skue!

Vi tok en titt inne og fant alt praktisk
og greitt innredet. Dog savnet vi det
elektriske lyset, og dette bør det være
foreningens neste oppgave å skaffe der
ute når nybygget står ferdig. Det nye
anneks var forresten meget fint og gir
en betydelig øking av sengeplassene på
feriehjemmet, noe som sikkert vil bli
mottatt med glede av medlemmene når
annekset en gang ut på våren står ferdig
til å tas i bruk.

Da vår tid var meget begrenset på
grunn av hjemreisen over Horten, måtte
vi forlate Fjellstua etter ca. en times opp
hold der, men vi fikk i den tiden et godt
inntrykk av hva karene i Østfold hadde
utrettet der ute på sitt feriehjem. Et stort
arbeid er nedlagt der på Fjellstua, men
så vil de også i årene framover ha et sted
hvor de kan tilbringe sin fritid sammen
med skjebnefeller, og som samtidig kan
være et samlende midtpunkt for forenin
gen. På null komma fem var vi tilbake i
byen. Tross Odd fristet med kaffe, måtte
vi dessverre dra avsted til stasjonen for å
tiltre hjemreisen .Takk for at vi fikk være
med! Red.

Alle døve hilister
som vil kjøre fra en annen stat inn
i staten New York, (USA) må ha
en ansvarsforsikring. Dette for
forteller meddelelsesbladet for dø
veforbundet i Illinois. (Slik an
svarsforsikring er obligatorisk for
alle hilister i Norge.)

~~~~=~===~~1TII':IilI

I Persona.lia. I
l=======tl!!iIl1II!QJIII!QJIJ
FORLOVELSE
er inngått mellom frk. Randi Normann,
Oslo, og hr. Arnodd Rønning, Trondheim.

er inngått mellom frk. Lillian Turkerud,
Sarpsborg, og hr. Jarle Lid, Bergen.

er inngått mellom frk. Magnhild Grin
dalen, Heddal, nå Oslo, og hr. Arne Hand·
berg, Oslo.

inngått nyttårsaften mellom frk. Mabel
Birkenes, Kristiansand S. og hr. Kristian
Sliper, Trondheim, f. t. Oslo.

En bekjennelse

JEG er den største forbryter verden har
sett.

JEG har drept flere mennesker enn det
falt i alle verdenskriger.

JEG har forandret mennesker til dyr.
JEG har gjort millioner hjem ulykkelige.
JEG har forandret mangt et håpefullt

ungt menneske til samfunnets snyl
tegjest.

JEG har gjort veien nedad til fordervel
sen slibrig og glatt for utallige mil
lioner.

JEG ødelegger de svake og svekker de
sterke.

JEG gjør den vise til dåre og nedtramper
dåren i hans dårskap.

JEG spinner mitt nett om den troskyl
dige. Den forlatte hustru kjenner
meg. De sultne barn kjenner meg.
Foreldre hvis barn bøyer sine hoder
i sorg og gremmelse, de kjenner meg.

JEG har ruinert millioner og skal ruinere
utallige millioner ennå.

Mitt navn er ALKOHOL, øl, vin, brenne
vin.

Ovenstående tankevekkende ord sto i
avholdsbladet«Menneskevennen» og over·
ført til «Sunnhetsbladet» nr. Il.

O.H.

OSLO KOMMUNE
Ledig legat

«Rittmester Jakob Grøttum og hustru
Kristine Grøttnms legat».

Et rentebeløp i porsjoner etter styrets
vedtak - til utdannelse eller til under
hold - for blinde døve og vanføre som
har hjemstavnsrett i Oslo.

Legatkontoret, Fr. Nansens pl. 3,
4. etg., Oslo, utleverer skjemaer til søk·
nad mellom kl. 3.30-15 (lørdag kl. 14).
Søknadsfrist 24. januar 1959.

Sosialrådmannen.



På Europa-tur med buss
AvG.S.C.

Ved Rialto-broen var det et muntert, malerisk fisketorv
og et myldrende folkeliv. Fiskebodene var fulle av alle slags
middelhavsfisk, deriblant også små blekkspruter og havdyr.
RiaItobroen skulle etter sigende stå på 6000 stolper. På den
andre siden av broen var det livlig handel av alle slags varer
til billige priser. La meg ikke glemme å nevne de masser av
påtrengende souvenirselgere. De var umulige å komme fra.
Da en av dem hørte vi var skandinavere, ropte han ut på dansk
idet han viste oss prospektkort på en remse: «Køb dette 
2 kilometer lang billig skit.» Det var naturligvis en skøyeraktig
skandinav som hadde lært ham dette. Italieneren selv forsto
jo ikke betydningen, stakkar, så han hadde vel flaks når han

fikk solgt noe.
Selvføgelig vrimlet det av severdigheter her også, men det

mest interessante var likevel Mareusplassen. Den er også jor
das skjønneste plass. Den store Japoleon skulle ha sagt om
den: «Det er en festsal som ikke fortjener å ha annet enn
himmelen til tak.» Bygningene, deriblant Dogepalasset og
Mareuskirken omkring Mareusplassen, var bygget ca. 100 år
før Gorm den gamle, og. man må stusse over at de kunne bygge
så skjønne bygninger i bysantinsk stil på denne tid.

Ingen kirke kan sammenlignes med Mareus-kirken, hverken
i byggestil eller utsmykning. Apostelen Mareus ligger begravet
inne i høyalteret. Kirken var overdådig pyntet med 2000 edel
stener og det glitret i gull. Ingen kan gå ermeløs i katolske
kirker. Helst skal en også ha skaut på hodet. Stakkar Liv,
hun glemte å ta med tørklæet over sin ermeløse kjole, så hun
måtte stå utenfor og vente på meg.»

«Hvordan var det inne? spurte hun meg. «Himmelsk skjønt»,

sa jeg.
Nå skyndte vi oss på en glassfabrikk. Italienerne er ikke

kunstnere bare i skulptur og marmor, men også i glass og gull
smedarbeider. Hvor behendig og raskt arbeiderne på fabrikken
brente glass og formet vaser, utner, speil og prismekroner i
elegante og fantastiske fasonger - for ikke å glemme mokka
kopper av «purt» gull. Det var interessant å se hvordan gullet
ble lagt på. Det kunne skrives et kapitel for seg om Venedig,
så jeg blir nødt til å hoppe over mange ting.Det var trist å
måtte forlate denne byen, men reisen var jo ikke riktig slutt
enda. Denne gang var målet Østerrike. Vi dro fra Venedig
om morgenen og skulle være fremme i Innsbruck samme

Døveforbundet i Italia gir julegaver til døve barn i barnehagen.

Sitronselger ved Gardarsjøen.

aften. På veien kjørte vi gjennom :flere italienske byer. Vi
stoppet ved San Chrose-sjøen, som ligger i en dal omgitt
av Dolemittene, en av Europas vakreste fjelldaler. Noen av
oss slappet av med en kopp «espresso», andre foretrakk å
sitte ute og beskue utsikten. Jeg var mere interessert i å se
meg om på en italiensk bondegård som lå like ved veien.
Bonden selv var hyggelig og viste meg rundt. Kjøkkenet og
stuen lå i ett. Det var svært spartansk, men allikevel ordentlig
og rent. En stor gasskomfyr var det eneste dominerende «mø
bel». I kjelleren like under kjøkkenet var fjøset med plass til
6 kuer og l hest. Dyrene var ute dajeg var der. Det ble meg for
talt at dampen fra en ku varmer opp like så meget som 2 ovner
- noe overdrevet kanskje - men det er jo ikke tvil om at det
blir varmere med dyr i huset.

Nå startet vi igjen og kjørte i en høyde av 900 m. o. h.
helt frem til Cortina d'Ampezzo, det kjente vintersportsstedet.
Her var det idyllisk, med små yndige hus i sveitsisk stil, som
regel hvite murhus med veranda eller balkong laget i tre.
Her kom også alle blomstene igjen på husveggene, balkongene
osv. Hotellet hvor vi spiste lunsj lå i en høyde av 1245 m.o.h.
Det var 18 varmegrader da vi var der, men vi frøs. Vi så også
den :flotte hoppbakken, likeså skøytestadionet som var inne
lukket med tak over. Der hadde de kunstig is om sommeren.
Så var vi igjen på farten, passerte Brennerpa et og kom til
Innsbrueh, Tyrols hovedstad. Jeg undersøkte om de døve der,
men fikk vite at de nesten alle ferierte på sine feriehjem som lå
2 mil fra Salzburg, så jeg fikk ikke anledning til å treffe noen
av dem. Vi bodde på et meget morsomt hotell like utenfor
Innsbrueh. Det regnet den kvelden vi var der, så det var ikke
vær til å gå ute og se seg om. Istedenfor ble vi enige om å gå
inn på en ekte tyrolerfest for å oppleve en tyroleraften. Og
det ble også en aften som jeg tror de :fleste ikke glemmer, for
maken til liv skal en lete lenge etter. Her var ikke fyll og annet
som følger med, men det var folk som visste å ha det morsomt
på annen måte. En :flokk gutter i tyrolerdrakter danset og
opptrådte, og jeg skal si de kunne sine ting. Men det gikk også
veldig vilt for seg mange ganger. De kunne slå hvel'andre i an
siktet, falle på gulvet, for å sprette opp igjen som viskelærs
baller.

Hjemturen gikk nå gjennom Tyskland igjen, men denne
gang over Fuldal, bare 5 km fra østsonen (jernteppet). Først

21



Erling Sannes
BODØ

Rederi - Befraktning - Spedisjon
Assuranse - Agentur - Kommisjon
Engros

Telefon 20010 - Telegr.adr.«Sannes»
Telex: 6255

c. T. Gogstad & CO.
SKIPSREDERI

Parkveien 55

OSLO

A.s Framnæs Mel~. Værl~sted
Skipsbyggeri og mek. verksted

Telegramadresse : «Verkstedet»

SANDEFJORD

Grubernes Sprængstoffabriker A.s

. Vollgt. 1

OSLO

I. C. Piene & Søn Aktieselskab
TRONDHEIM

*

MEL OG KRAFTFOR



Østerrikske døves feriehjem ved Salzburg, 902 m o. h.

tok vi opphold i Garmich Parten-kirken, et av Tysklands mest
søkte sportssteder. Det var snodig å se malel'ier malt inn på
murveggene inne i husene. De var også tidlig ute med jule
utstillingene, synes vi, for flere steder hadde de stilt ut en masse
juletrepynt. Det var 5. sept. Før vi kom frem til Munchen,
besøkte vi først en tysk bondegård. Her lå fjøset også inne i
våningshuset, og det var iliselagt. Folk lå vegg i vegg og sov
med kuene. Like ved siden av denne gården lå et «bakeri»,
ikke et slikt vi tenker med et bakeri her hjemme, men det var
et skjul hvor det var en ekte gammeldags bakerovn i muren.
Der kom alle landsbyens folk med sine brød for å steke dem.
Vi var så heldig å treffe på en kone akkurat da vi kom dit,
og det var morsomt å se hvordan hun fyrte opp under ovnen
før hun la brødene inn. Utenfor dette skjulet hang det på veg
gen en plakat av mange barn, som under krigen var kommet
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bort fra sine foreldre og nå var hjemløse. Tenk, det er hele
tretten år siden, og enda er de ikke kommet til rette. Det skal
være ca. 160 000 slike barn i Vest-Tyskland. I Munchen, spiste
vi lunsj i Rådhuskjelleren, som var 800 år gammel. Server
ingsdamene brukte ennå samme slags drakter som de hadde
den gangen. Det var flott her nede, alt i fin og gammel stil.

Så gikk turen opp gjennom Tyskland igjen, samme strek
ningen som vi kjørte nedover tilbake gjennom Hamburg og
Kongens by, København.

Det passet slik at vi fikk 1 1/2 dags opphold der, og vi be
nyttet tiden til å besøke Den Kongelige Porselensfabrikk. Det
vi så der, ble vi naturligvis ikke skuffet over, skulle bare ønske
å ta med hele fabrikken hjem i kufferten.

Vi besøkte også døvekirken, hvor pastor Behrendt holdt
gudstjeneste. Han ba meg hilse alle sine kolleger i Norge. La
også ta en hilsen med fra herr Nielsen, presidenten for verdens
døve-sportsforbundet, prog hans frue, som jeg tilfeldigvis
traff midt på Vesterbrogade.

Etter en vellykket tur med «Prinsesse Margrethe», var vi
igjen tilhake i gamle Tønsberg. Minnene om denne turen strøm
mer på, de kan heldigvis ikke viskes ut, de sitter som en kjær
erindring som når som helst kan tas frem og oppleves på nytt.

Uddevalla-tur med Oslo-buss

Jeg har vært på Uddevallatur i anled
ning av bridgeturneringen der borte.
Denne gang reiste jeg som eneste dram
menser sammen med mine venner i Oslo.
Spillerne fra Drammen brukte nemlig
privatbil som var leiet for anledningen.
Egentlig skulle jeg ha vært med der, men
da det lenge var uvisst om jeg kom til å
reise, og de måtte sikre plassene på et noe
tidlig tidspunkt, ble det altså Oslo-bussen
jeg reiste med og Ragnar Fuaske, eks
drammenseren, ble urin makker.

Vel, fredag kveld dro jeg med tog til
Oslo hvor jeg skulle møte Ola Svare,
reiselederen i døveforeningen, da han
som kjentmann skulle lose meg fram til
Ekebergveien hvor altså Fauske ,hor.

Da jeg troppet opp i Sven Brunsgt. 7,
luktet det maling lange veier, og jeg lurte
så smått på om noen hadde startet en

male1'forretning der i gården, men det
var bare Fred Sollyst som hadde samlet

sine tropper til en siste finpuss av lokalet
før jubileet. Likesom damene må også
vål'e foreningslokaler pusse litt på fa
saden for å holde tritt med tiden.

Når det allikevel snakkes om damer,
kan jeg nevne at også disse var med på
oppussingen, men denne gang var deres
oppgave å stille sulten i malernes mager!
For, som sagt, uten mat og drikke, duger
helten ikke. Men når de nå hadde fått
fru Strømme og Co. til å besørge den siden
av saken, så var det sikkert ingen nød
der i gården.

Vi hilste på de gamle traverne Kristian
Rød og Nils Vikene, mens Jens Jakobsen
hadde det så travelt som en gammel ma
lermester. Hammerborg og Hegstad var
også i virksomhet, og så ikke å forglemme
unge Willy Mauer, som sikkert ikke gjorde
skam på sitt navn, han var nemlig en
meget flittig mau(e)r - den gode Mauer!

Det var nok ikke alle jeg fikk hilst på,
for Ola Svare innfant seg og jeg måtte i
all hast ta farvel og følge min veiviser.

J eg ble altså natten over hos Fauske
og fru Aslaug, og hadde det hyggelig der.
Lørdag morgen val' vi oppe i otta for å
være klar til bussen skulle komme ca.

5.45, og på dette tidspunkt sto Fauske
og jeg på Mosseveien og småfrøs i den

kalde oktoberrnorgen. Men bussen lot
vente på seg, for man ventet forgjeves
på Ruth Hjermestad, som sov sin søteste
søvn, mens bussen rullet i vei til Udde
valla. Men Ruth var ikke tapt bak en vogn
for hun satte sporenstreks etter med tog,
så snart hun hadde fått gluggene opp.
Muligens var det de svenske pojkar som
fristet?

Dette intermesso koster bussen imidler
tid en halv times forsinkelse, og Fauske
et par drammer fra lerka, vi måtte nem
lig ha noe å stive oss opp med for ikke å
fryse oss fordervet. Men vi var tross alt
gla da bussen endelig kom, så vi kunne få
varmet oss opp litt, og deilig var det å
synke ned på de gode setene og føle var
men sige gjennom en.

J eg ville først søke tilflukt hos søte
Turid, men nei, hun var visst ikke be
geistret over redaktørens selskap og
foretrakk å slå lag med Fauske. Jeg slo
meg derfor sammen med min venn Jan
Sæter fra Leirsund, hvilket sikker var det
beste både av hensyn til kona og samvit
tigheten!

Det var deilig å slappe av, ligge å blunde
mens bussen for avsted bortover den fine
Mosseveien. Like før Svinesund gjorde
vi opphold slik at både vi og bilen kunne
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Et 10 års jubileum i Stavangerfå de nødvendige forsyninger før vi la
over grensen. Tollstasjonen på begge sider
av Svinesundsbrua ble smertefritt ordnet,

og så bar det over på den gale siden
av veien. Vi var i venstrekjøringens
land, Sverige. Det gikk radig framover på
de fine svenske veiene, og etter ca. 4
timers kjøring var vi framme i Uddevalla,
og svingte opp foran hotell Ritz hvor de
fleste av oss skulle bo. Fauske og jeg ord
net fort med våre værelser, og så bar det
ut i byen for å handle den knappe timen
vi hadde til rådighet før bridgeturneringen
skulle ta til.

Men i Sveriges mange butikker for
svinner fort våre svenske og norske kro
ner uten at man kan si å ha fått særlig

mye igjen for dem. Jeg hadde forresten
en hyggelig opplevelse da jeg sto utenfor
«Eppa». Fikk plutselig en lett klask på
skulderen, og da jeg snudde meg sto en
riktig nydelig dame foran meg med ut
strakt hånd. Jeg så litt forundret på hen
ne, men syntes ansiktet var meg kjent,
og ganske riktig damen var fra Glassver
ket, og vi hadde nok vært mang en gang
sammen på speiderfest i vår ungdom.
Nå var hun gift fru med barn og mann og
bosatt i Sverige. Men, jeg må si, det var
et hyggelig møte.

Om bridgeturneringen har jeg før
skrevet, så det skal j eg ikke komme nær
mere inn på her, men bare tilføye at den
for deltakerne ble den rene slankekur, for
det ble nemlig ingen tid til spisepauser.
Det var derfor en sulten flokk som satte
seg i bussen for å begi seg i vei hjemover.
Nå forsøkte riktignok gamle iaurenius
son å ta livet av oss ved å hale ut hjem
reisen med vel en time, og var således
årsak til manges store fortvilelse. Men vi
greide da å berge livet takket være Anna
Martinsen og Edel Herlofson som trådte
i englenes sted og foret oss med de her
ligste lakse-smørbrød. De drev den rene
matstasjon og bør absolutt plaseres i
løypa ved neste års 50 km i Holmen
kollen.

Vel, takk for maten, damer. Selv om
det regnet ute, var vi mette og omgitt av
en absolutt koselig atmosfære. Vår sjåfør
var sikkerheten selv, og bussen vår min
net ikke så lite om den gamle havremotor,
hesten, som alltid satte opp farten når
den nærmet seg stallen. Vi var ihvertfall
gla da Svinesund var lagt bak oss og vi
kunne raste ved vårt faste . pisested på
den rette siden av grensen. Det smakte
godt med litt mat i livet, og den gode kaf
fen kvikket oss godt opp etter denlange
kjøreturen. Derfra gikk det strake veien
til Oslo hvor vi ankom kl. 23. Ved Østba
nen forøvrig, hvor jeg steg av, og etter
å ha takket for hyggelig reisefølge, tok
jeg trikken til Vestbanen hvor altså
toget førte meg videre til Drammen.
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Foreningen «Døve og tunghørte barns
venner», kan i år se tilbake på 10 års
virksomhet. Som motto for foreningen,
kan godt settes: «Den største glede du kan
ha, det er å gjøre andre gla!» For stor
glede har det vært for medlemmene, gjen
nom 10 år å kunne hygge for barna, når

det har vært anledning.
Jubileet ble feiret lørdag Il. oktober i

«Døves Hus» og den hyggelige stemning
ga uttryk for det gode samhold som råder
blant medlemmene. Det var første gang,
i disse 10 årene at foreldrene var samlet
til fest. Ellers har de bare vært samlet
sammen med barna, i sommer- og jule
ferier. Det kunne ha stor betydning,
både for foreningen som sådan, og for de
enkelte foreldre, at de oftere kom sam
men og det spørs om det kanskje kan være
en fordel, å kunne samle& til «geburtsdag»

hvert år heretter?
Jubileumsfesten var lagt slik tilrette

at medlemmene denne kveld skulle
kunne «slappe av» og bare kose seg. Ingen
skulle ha strev med matstell. Middag ble
levert ferdig fra kafe, så det var for alle
bare å sette seg til bords og bli servert.

Foreldre fra hele distriktet, var samlet
og det rådet den beste stemning, men
et skår i gleden var det at pastor Haralds
eide, som skulle vært vår gjest, hadde
sykdomsforfall, og fru Anna lommedal,
som var «vårt håp» som toastmaster,
måtte vi dessverre også unnvære, på
grunn aven uventet Oslo-tur. Martin Pe
dersen overtok hennes plass og ga ordet
til formannen, Olaf Jerstad, som ønsket
alle hjertelig velkommen og uttalte ønsket
om at festen måtte bli den hyggestund
som styret hadde tenkt den skulle bli.

Et deilig middagsmåltid ble servert,
med kaffe og kaker etterpå. Det vekslet
med sang og hilsener utover kvelden.
Sekretæren ga en oversikt over forenin
gens arbeide gjennom 10 år.

Vi hadde den glede å ha Astrid og Kjell
Toresen, fra Rafoss i Kvinesdal, med oss.
De har en datter, som i høst begynte på
døveskolen i Skådalen. De hadde tatt
denne lange reise, for å få være med på
festen. Med hjertelige ord takket Torsen
for innbydelsen og uttalte sin glede over
å være kommet i forbindelse med foreldre
foreningen, gratulerte med jubileet og
ønsket alt godt for det videre arbeide.
Han overrasket medlemmene, med å

Først kl. 2.30 var jeg hjemme i Skipper
gata 32, og det var deilig å kunne krype
til køys etter en lang og slitsom, men
også meget vellykket tur! Red.

overrekke formannen ct pengebeløp,
innsamlet til foreningen, blant hans ar
beidskamerater. Gaven ble mottatt med
stor begeistring og takk.

Formannen overrakte fru Bergljot
Pedersen en vakker krystallvase med
blomster, med takkens ord for hennes
initiativ til foreningens start og for utført
sekretærarbeide i 10 år. Fru Kristine
Paulsen ble også overrakt blomster, som
et tegn på medlemmenes takknemlighet
for det arbeide hun har utført for fore
ningen. På grunn av at hun bor, så å si,
i sentrum av Stavanger, og har hatt den
fordel å ha privat telefon, har hun blitt
det sentrale bindeledd i denne vidstrakte
forening. Hun har alltid vært klar til
innsats. Meget arbeide er på denne måte
blitt lagt på henne, og alt har hun utført
til stor tilfredshet for alle.

Fru Jerstad og hr. Torsen fremførte
et opptrinn som vakte stor jubel og ble

en koselig avslutning på den hyggelige
fest.

Sekretæren.

Vestfold
Døveforening

holdt møtei Røde Kors-huset, Sandefjord,
lørdag 26. november 1958. Til møtet var
der oppsatt et utmerket program, som
var vekslende og underholdende. Vi
hadde inntrykk av a medlemmene satte
stor pris på den måten programmet var
lagt opp, og det var i alt ca. 30 medlem
mer tilstede da formannen, Finn Nyberg,
ønsket samtlige velkommen til møtet.

Han rettet en spesiell velkomsthilsen
til kveldens foredragsholder, red. Finn
Johansen, og uttrykte sin glede over at
redaktøren var kommet til møtet.

Da mange av deltakerne hadde hatt
lang reise, ble man enige om at man først
skulle få seg litt mat før man tok fatt på
kveldens øvrige program. Det hadde for
resten vært vanskelig å gi seg i kast med
et foredrag så lenge det duftet deilig
kaffe lang vei, og man sto og betraktet
det veldekkede bord. Fruene Helene Lar
sen, Marit Melgaard og hyttesjef Rudolfs
dyktige kone, fru Larsen, hadde stelt
til. Vi lot derfor den deilige maten smake,
og gir samtidig de ovennevnte tre fruer
honnør for god servise.

Ordet ble så gitt Finn Johansen som
uttrykte sin glede over å få lov til å gjeste
Vestfold Døveforening. Til foredragsemne
hadde han valgt: «Foreningen og vi».
Han kom inn på de forskjellige sider av



Døvekirken i Stavanger 50 årforeningslivet, om verdien av å ha en
forening man kunne samles i og arbeide
for. Foredragsholderen nevnte hvliken
stor betydning døveforeningene har som
opplysende faktor utad. Det er ikke mange
som tenker på dette, men sikkert er det,
at vi alle står i takknemlighetsgjeld til
vår døveforening. Kunne vi lære å se vår
forening fra en litt annen side enn vi van
ligvis gjør, lære å forstå, at vi i virkelig
heten får mere enn vi gir, trodde han vi
ville bli mere glad i foreningen vår og
verdsette dens arbeid i høyere grad enn
før! Foreningen, det er du og jeg, sa han.
Det står eller faller på oss om den skal
fylle sin oppgave. Husk: En døveforening
er en slags hjelp til selvhjelp! En ting er
sikkert: at vi døve i høyere grad enn hø
rende har behov for et godt foreningsliv,
for det er det beste middel til å bryte
isolasjonens skadevirkninger på de døve.

Alf Melgaard takket foredragsholderen
for det interessante foredrag, og han hen
stilte til medlemmene å legge seg Johan
sens ord på hjertet.

Mens filmapparatet ble gjort klart,
ble en del foreningssaker behandlet, og
vi merket oss at interessen blant medlem
mene var stor, og at de sluttet opp om
foreningen sin.

Etterpå viste Johansen fram et par
filmer, og så var Melgaard og red. fram
på med noen historier. Selvfølgelig var
det også utlodning og her sopet ikke bare
kasserer Melgaard penger inn i kassa, men
dro også avgårde med de fleste gevinstene.
«Frekk» fyr den Melgaard! Det hyggelige
møte ble avsluttet først ved 23.30-tiden.
J eg sender min beste hilsen til Vestfold
Døveforening og takker for det hyggelige
møte jeg fikk være med på! Red.

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

Redaktør: Finn Johansen
Forr~tningsfører: Døves Trykkeri A.s

Kommisjonærer:
Oslo: Olav Vik. Dronning Ast·

ridsgt. 3.
Bergen: Nils Gjerstad, Søndre

Skogvei 22 c.
Trondheim: Halvor Greftegreff,

A. Tvereggens vei 11.
Stavanger: Lars Berge, Vi kedalsgt. 1.
Drammen: Finn Johansen. Skippergt.
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31. januar 1959 er det 50 år siden døve
kapellet «Effata» ble innviet i Stavanger
av daværende fungerende biskop Kris
tensen. Et utklipp fra en Stavangeravis
fra den tiden viser at det var stor forstå
else blant byens myndigheter for at de
døve i Stavanger skulle få sin egen lille
kirke hvor de kunne samles til gudstjenes
ter. Stavanger kommune viste sin velvilje
ved å gi et årlig bidrag på kr. 250.-.

Daværende prest for de døve i Sta
vanger, Hans P. Ruud, skrev om arbeidet
med å skaffe de døve i Stavanger sin
egen kirke følgende i en av byens aviser

fra den tiden:
«Det var Samson Hauge, statsråd

Otto Jensen og presten Jonas Dahl som
stiftet foreningen for døve. Så slo tanken
gnist og brann. Der må reises et hjem
for de døve i Stavanger (ca. 40 døve).
Man søkte og lette, men fant intet som
var skikket. Vi hadde bundet sammen
en liten kapital av kr. 1500. Og hvor trett
og lei visst alle husagenter ble av oss.
Intet av det de bød oss og viste oss passet.
Vi ville ha forsamlingsrom og kapell i
kjelleren og ellers et hus med mange
værelser til døvehjem, og godt og for
ferdelig billig og gode vilkår. Og så en
dag - 10.000. Rullen, gryten og hele
greien. Vil De eller vil De ikke? Nei, ikke
en øre mer. 10.000 kontant. Vil De eller
vil De ikke?

Samson Hauge: Nå har vi kjøpt døve
hjem. Har Hauge noensinne smilt var

mere mon?
Det var i september 1907. Og våren
1908 var huset og kapellet innredet i
kjelleren ferdig til bruk. Og høsten 1908
fikk vi kongelig resolusjon på at så kunne
skje. For biskop, prost, doktor og stads
ingeniør tok saken i sin hånd. De så på
det og fant at huset var bra.

Kapellet er meget vakkert. Et lite
alter med alterbilledet (<}esus helbreder
en døv» - «Effata» malt og forært som
gave av maler Holgersen. Et talende
billede. Prekestol og alterring og kapel
lets innredning er utført smakfullt av
0greid og sønner. Vinduene er deforede,
og ser innenfra ut som glassmalerier.
Vinduene måtte males for at ingen skulle
se inn og forstyrre».

Videre skriver han: «Samson Hauge
er av biskopen beskikket som klokker,
men uten lønn. Og hvor jeg ønsker at
denne oppofrende mann kunne få litt
lønn. Om aldri så liten. Kr. 100.- som
oppmuntring og takk.»

Av dette vil en forstå at det var Sam
son Hauge som var sjelen i at de døve i
Stavanger skulle få sin egen kirke, hvor

Samson Hauge.

de kunne samles for å høre Guds ord frem
ført med tegn. Og det må ha vært et stort
øyeblikk for ham da de døve i Stavanger
fikk sin egen lille kirke 31. januar for
50 år siden.

Men hele tiden etter ble det arbeidet
for å skaffe bedre plass. Etter at Ruud
sluttet som døveprest, ble han ettel'fulgt
av Anton Larsen. Denne virket i 12 år.
Da han sluttet for å overta som sogne
prest i Oddernes, overleverte han en
bankbok til døveforeningen med et be
tydelig beløp. Betingelsen var at der skul
le kjøpes inn et større hus. Etter at M. A.
Brekke ble prest for døve, ble det for alvor
fart i sakene. Og i 1937 sto det nåværende
døves hus ferdig med gamlehjem og kirke.
Det var en stor forandring for de døve i
Stavanger å komme fra en kjelleretasje
til den nye kil'ke, hvor det er høyt under
taket. Men formålet var og er det samme.
Nemlig et sted hvor de døve kan komme
sammen for å høre Guds ord fremført på
de døves språk. Slik som det sto i sangen
ved innvielsen av Effata for 50 år siden:

Jesus har døve ører lagt.
Tenk for et under de hører.
Faderen nådebordet dekt.
Anden ved hjertene rører.
Døve og hører, Gud er god,
får ved hans alter håp og mot,
kraft til at vandre mot himlen.

Når vi ser tilbake på de 50 årene og på
arbeidet som er gjort, har vi mange å
takke. Av enkelt-personer må nevnes
Samson Hauge, prestene Hans P. Ruud,
Anton Larsen og M. A. Brekke. De døves
kvinneforening har også gjort et impo
nerende arbeid. Kvinneforeningens for
mann gjennom mange år, avdøde frk.
Elise Idsø, ga flere personlige gaver til
kirken. Alle disse personer har reist seg
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Teleg ra mad resse:

VESTERAALSKE
STOKMARKNES

Ove Hosen
Telefon 26 013 - 24 696 - Privat 26 725
TRONDHEIM

FISK EN GROS

Forhandling av alle sorter

FERSKFISK - SALTFISK - SILD
LAKS og KVEITE

MASSE Y-FERGUSON 35

MASSEY-FERGUSON 65

MASSEY-FERGOSON skurtreskere

Salg og service.

Telemark Mask.inforretn ing
Duestien l, SKIEN

NorsK Kasein A=L
TRETTEN

Produksjon av:
KASEIN
BLOKKOST
og ESKEOST

Holmestrand Sardine Co. A.s

Tlf. 125

HOLMESTRAND

TrolIl.søsundets Sparebank

TROMSØ

Eget fond kr. 1.450.000.-
Forva1tningskap. «36.500.000.-

Vesteraalens

Dampskibs

selskab

1i~.~e::~
Oalo·8.......Tro.tlla.l.. "1r':C••• t -------

Hobbelstad & Rønning
ENTREPRENØR- og
BYGNINGSARTIKKELFORRETN.

HOKKSUND - Tlf.1799

Norum Hotell
Innehaver: Fru Gjertrud Brodtkorb

Bygdøy alle 53, OSLO
Telefon ·4479 90

Johan Jeremiassen

ALT TILBYGG

Telefon 50 052 - Privat 52 257
PORSGRUNN



HUSLEGEN:

DØV ELLER BLIND

Det er ofte diskutert hva man
nødigst vil være: døv eller blind.
De fleste mennesker sier at hvis
det så skulle være, ville de fore
trekke å være døve fremfor å være
blinde.

Nå, det betyr jo forsåvidt ingen
ting hva man slik går og foretrek
ker. I gitt tilfelle blir man sim
pelthen stilt overfor livets harde
realiteter.

Man kan lett få et overfladisk
inntrykk av hvordan det må være
å være blind, ved å ta et bind for
øynene. Det er litt vanskeligere å
prøve den døves kår, selvom man
også kan få et inntrykk av det ved
å putte fingrene i ørene. De opp
levelser man får på denne måten,
svarer imidlertid slett ikke til
hvordan det ville være, hvis man
var født døv eller blind. Man må
huske på at i så tilfelle vil en slett
ikke ha erindringsbilder om hvor
dan det var da man kunne høre
eller se.

Rent utviklingshistorisk er det
visst slik at synet er den eldste av
sansene våre. Hvis man ellers kan
tro vitenskapsmennene, og se bort
fra bibelens skapelseshistorie, er
dyrelivet startet i havet og allerede
urfiskene skal ha kunnet se. På et
visst tidspunkt, for millioner av år
tilbake, er noen urfiskearter van
dret opp på landjorden, og for dem
har det vært aktuelt å kunne høre.
Derfor har de fått sin høresans
utviklet.

Synet er på en viss måte en man
gelfull sans, for den virker jo bare
når det er lyst og bare i den ret
ning man ser. Hørselen virker deri
mot hele veien rundt, både forfra,
bakfra og fra siden, og man hører
like godt om dagen som om natten.
Hørselen tjener derfor som advar
sel mot fiender som nærmer seg
eller som en melding om at nå er

et varig minnesmerke gjennom fullførel
sen av de døves hus og kirke.

Følgende prester har fungert i Sta
vanger Døves kirke. Hans P.Ruud,1909
1910, Anton Larsen 1910-1922, prost
Ebbemoe 1922-1925, M. A. Brekke
1925-1947. Nåværende prest er Gud
mund Haraldseide, som har fungert siden

1948.
Karsten Samu.elsen.

det kanskje et bytte å få. Endelig
betyr hørselen meget for slektens
forplantning, fordi hanner og hun
ner lokker hverandre til seg ved
forskjellige lyder.

I vårt moderne samfunn og
blant mennesker har hørselen sti
gende betydning på grunn av tele
fonen, radio, ringesignaler, og alle
de andre kalle- og advarselslyder.

Når man diskuterer syn kontra
hørsel må man huske på en ting
som de fleste glemmer: nemlig at
hørselen har en avgjørende be
tydning for om man kan lære å
snakke.

Alle spebarn i hele verden plud
rer nøyaktig på samme måten. Av
disse pludrelydene utvikler seg så
jordens mange forskjellige språk
ved at barnet etterlikner de voks
nes lyder, uansett hvilket språk
foreldrene snakker.

Språk er jo bare lydsymboler
som knyttes til bestemte begreper.
Man regner med at et normalt ut
viklet barn ved l-års alderen kan
si enkelte ord (mamma, pappa,
mat).

Barnet forstår sikkert mange
flere ord enn det selv kan si.
Slik er det jo alltid. Vi vet at
hvis vi prøver å lære et fremmed
språk, så forstår vi i begynnelsen
mange flere ord enn vi selv kan
prestere.

Ved 2-års alderen kan et barn
som regel snakke i små setninger.
N år barnet er 6-7 år skulle dets
ordforråd gjerne være på ca.
2-3000 ord. Da kan man betegne
barnet som skolemodent. Da kan
det nemlig forstå så meget at det
kan følge undervisningen i første
klasse.

Før et barn lærer å lese, får det
så å si all lærdom inn gjennom
øret. Hører barnet dårlig, blir
det meget begrenset hva det får
lært.

Det er rart å tenke seg at et
barn som ikke har noe ordforråd
heller ikke kan føre indre samtaler,
som vi alle fører med oss selv hele
dagen igjennom, hvor hele vår
tankevirksomhet jo foregår i ord.

Døve barn er henvist til å tenke
i bilder, og på den måten tenker de
ofte fortere enn normalt hørende,
men til gjengjeld blir de meget ma
terialistisk innstilt, fordi abstrakte

begreper (godhet - hensynsfull
het) bare finnes i ord.

Selvom man kan lære døve å
snakke og lese, vil ordforrådet
deres være ytterst begrenset. De
fleste døve vil alltid ha vanskelig
for å glede seg over en bok, fordi
det i de fleste tilfeller vil forekom
me en masse begreper som må være
ukj ent for dem.

Det er svært tungt og vanskelig
å være døv eller tunghørt. Det ville
lette tilværelsen for disse våre
hardt ramte medmennesker, hvis
alle som hører nOl'malt, ville prøve
å forstå dem, og være meget tål
modige mot dem som hører dårlig.

Ill. Familieblad.

B·rll/n.n i døve
foren;1'~geni Oslo

Formannen i De Døves Forening, Oslo
hr. Rasmus Bjelland, opplyser at det den
6. januar kl. 4.30 om morgenen utbrøt
brann i foreningens gård Sven Brunsgt.
7. Det er i 2. etg. brannen brøt ut, og fore
ningens lokale er såpass skadet at det må
en omfattende reparasjon til før lokalet
atter kan tas i bruk. Man regner med flere
måneders avbrekk i foreningsvirksomhe~

ten på grunn av denne brannen, men for
mannen arbeider nå med å få leiet et an
net lokale inntil videre.

Man er klar over at det blir meget van
skelig å finne et passende møtelokale,
og foreløpig vil de faste onsdag og fredags
møtene bli innstilt.

Foreningens juletrefest som skulle
vært holdt den 10. januar, ble selvføgelig
avlyst. Heldigvis er gårdens 1-2-3 og 5.
etg. uskadd slik at leieboerne ikke blir
berørt av brannen.

Foreningens styre var innkalt til møte
onsdag den 7. januar for å drøfte situa
sjonen og de forslag formannen har å
legge fram. At foreningen kommer i en

vanskelig stilling sier seg selv, men styret
vil gjøre sitt beste for å finne en løsning
slik at foreningsarbeidet kan bli gjenopp
tatt snarest mulig.

Red.

I DGZ nr. 21 for 5. november står på
første og annen side en artikkel med bil
lede av instrumentmaker Sven Braathen,
innsendt av O. H. Overskriften er: "En
døv som vitenskapelig instrumentmaker.»
Artikkelen inneholder hovedpunktene i
Sven Braathens faglige karriere og litt
om hans vil"ksomhet som døveorganisa
sjonsmann.
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Til Deres tjeneste i alle banksaker

OSLO
SKIEN -STAVANGER- TRONDHEIM

For Iyd-, varme- og kuldeisolasjon

Våre produkter føres av de fleste av
landets bygn ingsarti kkelforretninger.

ELEKTROKEMISK AlS
Steinu IIfabrikken,
Karl Johansgt. 39 - Telefon 3311 80

Samvi rkelagets Kafe
STEINKJER

Kafe - og middagsrestaurant
ml selvservering

Halfdan Ditlev-Simonsen & Co.

SKIPSREDERI

Sjøfartsbygningen - OSLO

Markt&Co_
AGENTUR

Kirkegt. 6 b - OSLO

::A::LUND ~

A.s Thor Dahl

SKIPSHANDEL

SANDEFJORD

Halla Sparebank

ULEFOSS

HolInestrand &: Oplands
Aktiebank

Opp rettet 1895

Gudbrandsdal Slakteri
Slakteri og hovedkontor i Lillehammer
Nytt moderne slakteri med pølsefabrikk
på Otta.

INGENiØRENE

Bonde &. Co.
Rosenborggt. 19, OSLO-NV.
Sentralbord: 695925

Rådgivende ingeniører for byggeteknikk

Byggeartikler og Jern
Skippergt. 33 - OSLO
Tlf. 334080

M.N.I.F. M.R.I.F.



Fra Stavanger

«Varekrigs fond for døve og sterkt tunghørte»

Hva er feriefondet?

"------------------

Utdeling av stipendier 1959

beregnet. Fra 1953 ble det vedtatt nye
retningslinjer for innkreving av avgiften,
idet ordningen ble lagt under trygdekas
sene via Rikstrygdeverket. På denne må
ten ble innkrevingen effektiv. Ordningen
ble gjennomført ved at premien til ar
beidsløshetstrygden eller sykepremien
ble økt med 4 øre pr. uke. Halvparten be
tales av arbeidsgiveren.

Denne kapital som Feriefondet får inn
skal nyttes til støtte for tiltak som frem
mer en sunn og hensiktsmessig bruk av
ferien, og utvikler gode feriemuligheter
for større grupper av personer. Det er
her tatt sikte på støtte til fellestiltak, så
som støtte til feriehjem, rimelige over
nattingssteder m. v. Det blir videre gitt
støtte til tiltak som skaffer ferie til grup
per av personer som ikke makter å skaffe
seg ferie på egen hånd, til for eksempel

Statens Feriefond ble opprettet av
Stortinget i 1947. Det er således et offent·
lig fond.

Feriefondet har to hovedoppgaver:
l) Det skal gjennom et system med ferie
merker og feriebøker ta imot arbeidsta
kernes feriegodtgj øring til forvaltning,
og 2) betale den ut igjen når ferie skal
tas. Denne forvaltningskapitalen gir
årlig en større renteinntekt som tilfaller
Feriefondet.

Men Feriefondet har også en annen
inntektskilde. Det er avgiften til fondet.
Dette er den vesentligste inntekten (ca.
1,7 mill. kr. i året). Avgiften ble første
gang innkrevd i 1948. Den skulle inn
kreves av arbeidsgiverne som utbetalte
feriegodtgjøring i kontanter.

Denne ordningen viste seg å svikte, og
Feriefondet fikk ikke den kapital som var

Av varekrigs fond for døve og sterkt tunghørte skal i mars 1959 deles ut
en del stipendier. Etter fondets statutter skal midlene brukes til:

a) Stipendier til videreutdanning av døve og sterkt tunghørte, herunder
opplæring i praktiske yrker, utover den som kan oppnås i skoler og un
dervisningsanstalter som drives av stat og kommune eller med bidrag
fra disse. Stipendienes størrelse og varighet fastsettes av fondets styre
under hensyn til at stipendiatene skal få høve til å skaffe seg slik videre
utdanning som deres evner tilsier. Søknad om tilskott til å etablere seg
i et yrke eller starte egen virksomhet kan ikke etterkommes.

b) Stipendier til utdanning av spesialpersonale for opplæring av døve og
sterkt tunghørte. Det er også her en forutsetning at den særlige peda
gogiske utdannelse som søkeren tar sikte på ikke kan oppnås ved statlige
eller kommunale undervisningsanstalter eller anstalter som drives med
bidrag fra stat eller kommune. Søkere bør være tilsatt i eller ha mulig
heter for å kunne overta slik stilling at utdannelsen kan nyttiggj øres.

Søknad om stipendium av begge ovennevnte typer må inneholde.
1. Alle personlige data.

2. Opplysning om utdannelse og beskjeftigelse.
3. Plan for søkerens videreutdannelse.

4. Overslag over videreutdannelsens kostende.

5. Opplysninger om hvorvidt søkeren har fått eller søker stipendium, bidrag
eller lån annetsteds.

6. Opplysning fra søker i arbeide om det kan gjøres regning med at han
helt eller delvis får beholde sin lønn i utdanningstiden.

Søknaden vedlegges avskrift av eksamensbevis og attester samt<lignings
attest for søkeren eller for den som forsørger søkeren. Søknaden sendes
Styret i varekrigs fond for døve og sterkt tunghørte, adr. Helsedirektoratet,
Bj. Bjørnsons pl. l, innen 1. februar 1959.

O.M. i D.G.

Ecuador.
Det store ur på Vår nåderike

Frue kirke i Quito har i 65 år vært
holdt i god stand av den døve
Lereino Lomzo.

Med ovenstående ord tar jeg feil, vil
noen av leserne formodentlig si. Det rik
tige skulle etter deres mening være om
vendt, ifølge skolelærdommen. -år det

er middag i Norge, er det midnatt i Stille
havet, hvor ny dato begynner omtrent
langs 180. lengdegrad. Mens vi skriver
31. desember kl. 13 begynner 1. januar i
Asias østlige hj ørne ved Beringsstredet.
Tre timer senere er det årsskifte i Japan,
mens klokken er 16 nyttårsaften i Norge.
Fra kl. 18.30 er det nyårsdag i det som
mervarme India og i det vinterkalde
Sibirs midtre del. Når nyårsnattsgudstje
nesten avsluttes i noen av de norske kir
ker, er det 1. januar 1959 i nesten halve

verden fra Japan til Skandinavia,Mellom
Europa og yd-Afrika. Den 31. desember
1958 skrives og stemples enda i den vest
lige halvkule fra Storbritannia, Frankrike,
Spania, Vest-Afrika til ord- og Syd
Amerika. Mens vi står opp 1. januar mor
gen feirer amerikanerne nyårsaften med
fyrverkeri. Mens det gamle år ender 1.
januar kl. 1'3 norsk tid, begynner 2. ja

nuar i de tallrike øyer i Stillehavet vesten
for 180. lengdegrad.

NYÅRETBEGYNNERNYTTÅRSAF.
TEN, og det gamle år ender nyårsdag.

A.H.

O.H.

Opplysningskomiteen i Stavanger had
de foredragskveld søndag 16. nov. Vi var
så heldig å få tak i dr. Dahl, som er en
kjent foredragsholder i byen. Han fortalte
om medisin, dens bruk og misbruk, hvor
dan den skal oppbevares og hvor farlig
den el' for barna. Om renslighet og smitte

og meget annet. Vi fikk meget å lære og
meget å tenke på. Pastor Hammer tolket.

Det var planlagt at vi skulle få se fil
men fra Rosendal igjen, fordi den denne
gangen skulle væl'e bedre enn første. Men
A. Kallevig som har med filmen å gjøre,
reiste til Oslo og flyet hans kunne ikke
gå derfra p. g. a. tåke. Derfor ble det ikke
noen filmframvisning.

G. Rafoss reddet oss ut av situasjonen
ved å fortelle fra sine opplevelser i
Honningsvåg hvor han med familie var
et helt år<. Det var morsomt å høre noe
nytt og vi forsto de hadde opplevd litt
av hvert.
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Winge & Co.s Reisebureau A.s

Karl Johansgt. 33 - O S L O
Tlf. 332990

«ALLTID TIL TJENESTE»

Holms Bakeri & Konditori
TROMSØ

Karl J. Salvesen
Kjøtt- og Polsevareforretning

KRISTIANSAND S.
Telefon 3503

P. A. Ellingsen
Maskinforretning
Ingeniørfirma
Bygdøy Alle 19 - OSLO

Tromsø Sparebank

TROMSØ

Fritz Bergstrøm
Kjøtt- og pølsevareforretning

HALDEN
Festningsgt. 20 • Tlf. 1322 - Svenske
gate - Tlf. 1339 - Torvet· Tlf. 1673
Privat 1683

Henvend Dem til bransjeforretninger for nærmere
opplysninger.

Fabrikant: Berger Langmoen
Brumunddal

TI?EFI BER PLATEN

8RU~UNIT
Til paneling,
isolasjon,
lettvegger
osv.

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

TRONDHEIM

VARE UTSALG - VAR MELKEBAR

- DE GODE STEDER -

Elverum Meieri A/L

Er De i markedet etter

TREBEARBEIDINGSMASKINER
Spør da etter de kjente ~ I

kvalitetsproduktene fra ~

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

Skurlast og tømmer kjøpes.
Høvel/ast, bygningsmaterialer,
plater og finer selges.

DRAMMEN



husmorferier. Noe av midlene blir også
gitt til tiltak som fremmer fritidsbeskjef·
tigelsen. Feriefondet yter ikke støtte di·
rekte til enkeltpersoner, men kun gj ennom
organisasjoner og institusjoner.

Feriefondet foretok første utdeling av
midler i 1950. Siden er det foretatt årlige
utdelinger, de siste år er det delt ut ca.
1,8 mill kroner. Søknadsfristen er L de·

sember hvert år, og utdelingen blir fore·
tatt på vårparten året etter.

Feriefondet har et styre på fem med·
lemmer, oppnevnt av Kommunal- og
Arbeidsdepartementet. Som formann i
styret er for tiden oppnevnt formannen
i Statens Ferieråd, byrettsdommer Reidar
Friis Bull. De øvrige medlemmer består
av representanter fra departementet
(ekspedisjonssjef Berger Ulsaker), fra
arbeidstakerne (kontorsj ef Jens Bel"g),
fra arbeidsgiverne (overrettssakfører Kåre
Selvik ) og fra kvinnene (husmor Randi
Pettersen ).

Det er styret som avgjør om støtte skal
gis, hvor stor og etter hvilke vilkår. Styrets

vedtak må godkjennes av departementet.
Styret skal videre være rådgiver for de
partementet i prinsipielle spørsmål som

vedrører Feriefondet.

~
~-

UTE~L"~()S~"TT
vi Y. W.A.

Kjent engelsk kunstmaler
Den nå 56-årige døve engelske

maler Alfred Thomson er for tiden
i arbeide med å gjøre ferdig sitt
hittil største bilde. Hele den en
gelske kongefamilie og seks andre
medlemmer av kongehuset sitter
modell for ham til dette maleri.
Dette bilde skal vise festbanketten
i anledning 40-års jubileet for
Royal Air Force (kongelige luft
våpen) i april dette år i London.

DGZ.

Middelskole for døve i Sveits?
Styret for døvstummehjelpen

Oerlikon-Zurich besluttet den 19.
august 1958 å åpne en middelskole
for begavede døve våren 1959
(etter sveitsisk uttrykk: sekun
dærskole uten fremmedspråkun
dervisning). Den skal stå åpen
for alle godt begavete gutter og
jenter, som har gjennomgått en
av de tysk-sveitsiske døveskoler.
Lærestoffet eller pensumet for 7.
til 9. skoleår i sekundærskolen i
Ziirich skal være veiledende. I

stedet for fremmede språk vil det
bli øket undervisning i morsmålet.
Som hovedlærer er utsett en se
kundærlæl'er, som allerede er godt
kjent med døveundervisningen.

DGZ og SGZ 17 1958.

ENGLAND
En døv, som liker å gå på kino,

skreven gang til en avis og be
klaget seg over at han ikke kunne
ha den fulle glede av lydfilm, fordi
det stadig var vanskelig å følge
med og forstå handlingen i filmen.
Rank filmselskap (hvis kjennings
merke eller symbol i begynnelsen
av filmene er en atlet som slår på
en gongong) har tilbudt å sende
ham et sammendrag av de filmer
som går på kinoene i den byen der
han bor. Le Messager.

I de store filmland lar vel dette
seg lett gjøre, men det skulle heller
ikke være vanskelig andre steder.
Vi døve ville hilse en slik imøte
kommenhet med glede. (o.a.)

Pavebudskap til døve
En internasjonal pilgrimsreise

av døve til det franske valfartssted
Lourdes fant sted i begynnelsen
av august 1958. Det deltok ca.
2000 døve fra Amerika, Belgia,
Frankrike, Italia, Marokko, Spa
nia, Tyskland og Østerrike. De
ble hilst velkommen av den franske
biskop 1enard von Rodez. Pave
Pius XII har i sitt budskap til bi
skop Menard oversendt sin apos
toliske velsignelse til de døve del
tagerne. Det av Pius XII utsendte
opprop: "Kom til Lourdes og vær
med å feire den dag, hvor Guds
moder (jomfru Maria) viste seg
etter beretningen for første gang i
en grotte i Lourdes Il. februar
1858) for 1. gang for 100 år siden
viste seg i Lourdes", ble fulgt av
døve fra mange land.

Deutsche Gehorlosen Zeitung
har en lang og interessant beret
ning om pilgrimsferden i flere num
mer. fra en av deltakerne fra Tysk
land.

U.S.A.
Tre døve berømtheter i staten
Louisiana

To tidligere elever av døvesko
len i Baton Rouge, Barbara San
chez og Linda Lee, har fått tilbud
fra den verdensberømte filmby
Hollywood om å opptre for første
gang i film.

Den døve frøken Benoit (fransk
navn) er eier av gjestestedet "Den

grønne Port" i New Orleans, som
har gjort seg berømt ved sin hus
rett: Entrecote (oksefilet).

Kursvirksomheten
for voksne døve - som ledes av lærerne
ved døveskolene - el' meget omfattende
i Tyskland. Del' er det en masse store
byer med egne døveskoler, og antall dø
ve som bor i disse byene er stort nok til at
kursene nesten bestandig er fulltegnet.
Blant kursemnene finner jeg: «Utviklin
gen av film og fjernsyn», «Fra elektron
til elektrisk utstyr», Kommunist- og
nasjonal·J{jna» «Politiske dagsspørsmål».
«Fremstøtet i verdensrummet», «Den døve
i storbytrafikken." Men emnene er utalli
ge. I Bergen drev Thorbjørn Sander med
noe lignende. Men ellers?

Døv av medisin?
Om dette emne har Ernst Barth i

DGZ nr. 21 en oppsats som er utdrag av
et rettsreferat i «Hamburger Abenblatt».
Klageren - en riksbaneoversekretær 
påstår at han er blitt døv av legemidlet

eomycin. Dette legemiddel har reddet
hundrevis av liv siden det ble oppdaget
for ti år siden.

Historien er denne: I 1952 måtte den
høyre nyren fjernes på sekretæren. Men
sommeren 1956 brakte en nyrebetennelse
ham i høyeste livsfare. I det kom. syke
huset i Neumiinster fikk han i 7 dager
innsprøytninger med Neomycin. Da var
feberen sunket så meget at man kunne
operere ham. Enda tre dager til fikk han
innsprøytninger med legemidlet. Sekre·
tæren er reddet, men han er blitt døv.
For legene er det et klart tilfelle. Når en
slik følgevirkning av Neomycin inntrer,
så er det en skjebne (noe som ikke er til
å unngå).

Men sekretæren (Majewski heter han)
tror ikke på denne skjebne. Han hadde
allerede i de første dager av sitt syke
husopphold gjort oppmerksom på den
nettopp begynnende hørselskade. Derfor
mener Majewski at Neumiin ter kommu
ne er erstatningspliktig. Om han vil få
rett, blir det rettens sak å avgj øre.

Hvis en kvinne ikke får den man
nen hun ønsker seg, da blir det synd
på den hun får.

Det sies at kvinnene kler seg for å
glede mennene sine, men det kan
ikke stemme. Da hadde de brukt
klærne fra i fjor.

Far til sin unge datter: "Jeg for
står meg ikke på ungdommen for
tiden. I mine unge dager hendte det
da at de unge damene rødmet."

"Men fy da, far. Hva sa du til
dem ?"
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PAPIRFORRETNING

OSLO

Korgen Sparebank

Opprettet 1921
KORGEN

Forv. kap. l/l 1958 ca. 5,5 mill kr.
Fonds ca. 250000 kr.

A.s Mandal Papirindustri
POSER- KONVOLUTTER

Telef. 1023 - 1024

Arvid Bergvall A.s
BEFRAKTNING • KjØP OG SALG • ASSURANSE

*

Kronprinsesse Marthas Plass l - OSLO

Norenberg & Co. Ah - Oslo
MARGARINFABRIKK

Sentralbord 68 34 20
OSLO

Leverandør av den anerkjente«Noco»
margarin

Fotograf Ludwigsen

Telefon 1031 - LARVIK

ALT I FOTO

A.s Det Norske Kokosvæveri
MANDAL Kokosløpere og matter. Bukleløpere

og tepper. VelourIøpere og tepper.
Wiltonløpere og tepper.
Tlf. 1023 - 1024

DE SPISER GODT OG BILLIG I
MELKESTUA
Larvik

Larvik Andelsmeieri

Wessel & Co.
Elektroteknisk Fabrikk

Fyrstikkalleen 19, Grønvold
OSLO

Benytt

Gjøviks Sparebank
Opprettet 1865

Alltid til tjeneste

c. &. C. Knudsen
KAFFE ET GROS OG BREN TERI
Apotekergt. 10 B, Tlf. 335118, 334121

OSLO

H.Stensen & Sønner
Hemnesberget
BÅTBYGGERI
Nybygg og reparasjoner
Telefon 2 a og b. Telegr.adL: Stensen
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IDRETTSVERDEN

Redaktør:
Thorbjørn Sander

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

Friidretts-serien 1959
Som man vil se, klarte bergenserne å

score flere poeng før det gamle året krøp
sin vei. Det er dennegang brødrene Tøm
merbakke som med sine resultater viser at
det er liv i dem. De har skaffet laget
1284 p. siden sist.

1. BERGEN

1. Olav Espedal h.u/t. 1.45 653
2. Kjell Fiskergård l.u/t. 2.92 564
3. Arne Karlsen l.u/t. 2.76 458
4. Kjell Fiskergård h.u/t. 1.30 434
4. Sv. Tømmerbakke h.u/t. 1.30 434
4. Bj. Tømmerbakke h.u/t. 1.30 434
7. Bj. Tømmerbakke l.u/t. 2.69 416

Sum 3.393

Uttakings -langrennet:
Finn Gjøen overlegen

Det tillyste uttakingsrenn i Oslo 28/12
ble en stor seier for Oslos Finn Gjøen,
som straks tok ledelsen og økte jevnt
gjennom de IS km.Han slo nestemann med
nær 11 min.

Det var godt føre men nokså hard løype.
Uttakingen var innlagt i et renn for hø
rende. Skuffende var det at to av de ster
keste kandidater til lekene, Asbjørn Kjøs
nes, Trondheim, og Per Sikko, Bergen,
ikke møtte til start. Kjøsnes er enda ikke
helt bra etter sin skade sist sommer, men
trener jevnt. Sikko ønsket ikke å starte,
da han denne sesong først og fremst har
tatt sikte på kretsmesterskapet i Bergen,
kombinert, som skal gå samtidig med
vinterlekene. En kjedelig historie, men
han har sine grunner. To andre kandida
ter som er falt ut, er Oslos Angeltvedt og
Landehagen, som ikke har det nødven
dige treningsgrunnlag i orden.

Det ble derfor ingen vellykket general
prøve. Oskar Nilsen fra Trondheim kom
nemlig med nattoget og hadde ikke fått
nattesøvn. Reidar Brenden fra Bergen
hadde hatt ski på bena bare 6 ganger før
han her startet på sitt livs første 15 km.
Han smurte seg dertil bort, så skiene ikke
fikk feste. (Og til overmål er det etter
rennet kommet skriv fra Skiforbundet om
at han som junior ikke har lov å starte

på distanser over 10 km.) - Ellers legger
man spesielt merke til Osvald Olsen, som
tydeligvis er i langt bedre form enn ved
DM i Trondheim. Han er kombinert
løper. Erik Andresens 2. plass synes rime
lig. Skal han få si tt virkelige gjennombrudd
i år?

Finn Gjøen.

Resultatene fra rennet:
1. Finn Gjøen, Oslo. . . . . . . . . . .. 1.05.09
2. Erik Andresen, Oslo 1.16.00
3. Osvald Olsen, Oslo 1.16.12
4. Reidar Brenden, Bergen 1.18.06
5. Oskar Nilsen, Trondheim 1.19.07

LEDERE TIL LEKENE

Forbundsformannen Fridtjof M. Ten
den og sekr. Kåre Kvalness er oppnevnt
som ledere for den norske troppen til
vinterlekene i Sveits.

Man vil forsøke å få avtale med Mten
posten og NTB om daglige meldinger om
lekene så lenge de holder på.

Hamar Døves Idrettslag
er stiftet

Arne Olsen formann

Fra forbundet har vi fått følgende korte
og gledelige opplysning:

Hamar Døves Idrettslag ble stiftet
16. november 1958. Lagets første styre

består av: Formann Arne Olsen. Nest
formann Jan Refsahl. Sekretær Gunvor
Ruud. Kasserer Per Hauklien. Styremed
lem Per Byvold.

Laget vil gå inn for ski, friidrett, fot
ball og håndball, damer.

*
Vi ønsker det nye laget velkommen i

bladets spalter!

Sportsred.

BERGEN

FLOTTE PLASERINGER

N orrøna arrangerte årets siste friidretts
stevne i Bergen 16/12. Deltakelsen var
ikke stor, men de døve gjorde fin innsats,
bortsett fra Olav Espedal, som dennegang
skuffet oss med «bare» 1.35 i høyde ult.
I lengde ult. klarte for en gangs skyld
Walter Pedersen å straffe Kjell Fisker
gård, men klarte ikke Kjells norske jr.
rekord fra forrige stevne. Det manglet
bare l cm på tangering. Walter er i ka
rantene på grunn av overgang til Trond
heims-Døve, og nå lurer vi på om hans
resultat på 2.91 m kan godkjennes som
klubbrek. for Trondheim, selv om resul
tatet ikke teller med i serien. Trondheims
klubbrek. er på 2.85, satt av Arvid Røstad
i 1938.

Det mest bemerkelsesverdige ved årets
siste stevne, er de flotte plaseringer som

de døve oppnådde. Resultatlisten i avise
ne viser nemlig at Døve har flere plaserin
ger enn noen av de andre lagene, så nå
begynner vel folk å tro at vi hører til de
store lagene.

Resultater og plaseringer:

Lengde ult. jr. Nr. 2 Walter Pedersen
2.91 (pers.), nr. 3 Kjell Fiskergård 2.88.

Lengde ult. sen. Nr. 3 Bjarne Tømmer
bakke 2.69.

Høyde ult. jr. Nr. 3 Olav Espedal
1.35, nr. 5 Svein Tømmerbakke 1.30
(pers. ).

Høyde ult. sen. Nr. 5 Bjarne Tømmer
bakke 1.30.
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Sportsredaktørens norske fri-idretts-statistikk 1958

Døveidretten i orge hadde et
meget godt år i 1958, med fram
gang i alle friidrettsøvelser. Sports
red. har gjennom hele sesoltgen
ført opp alle res. som er oppnådd
av våre idrettsmenn, og på grunn
lag av dette skal her bringes års
statistikk for alle øvelser etter tur.
Så langt som mulig skal også tas
med bemerkninger om nye pers.
eller tangeringer. Bokstaven P et
ter Tesultatene betyr altså at res.
er ny pers. rek., og T betyr tan
gering av pers. Tek.

Obs.! Resultater som er oppnådd
ved stevner uten krets- elleT for
bundsdommere, godkjennes ikke
her, og ved løp må det minst ha
vært en krets- elleT fOTbundsdom
mer som tidtakeT for hver løper.
Dette mener jeg el' et rimelig kTav.
Det er best å være streng helt
fTa begynnelsen av, elleTs bliT det
til slutt bare lapskaus av alt sam
men. Et resultat av denne bestem
melsen el' at Oslos fine tider på 60
m ved klubbmesterskapet ikke
kommeT med. Jeg beklager!

60 ill løp
1. Walter Pedersen, B. 7.6 P
2. Kjell Fiskergård, B. . 7.7 P
3. Jan Pettersen, B. . 8.1 P

Olav Espedal, B. 8.1 P
Walter Pedersens tid el' ny

klubbTek. i BeTgen. Alle fire er
juniors.

100 ill løp
l. Arnulf Pedersen, S. '... 11.6
2. EinaT Wa1bakken, O.. 11.9 P
3. Bjørn Bekkevold, O 12.0 P

Jarle Lid, B. 12.0 T
5. Eding Eriksen, B 12.2
6. Harry JegeTsen, B 12.3

Harald Angeltvedt, O. 12.3 P
8. Henry Lillejord, O.... 12.5 T

Walter PedeTsen, B. .. 12.5
Kjell FiskergåTd, B. 12.5 P

Il. Erik Andresen, O 12.6
12. Oskar Nilsen, T. . 12.9

TOT Harper, T 12.9
Best tid 1957 hadde Arnulf Pe

dersen med 11.8. Vi hal' her tatt
med alle under 13 sek. Bergenserne
har skuffet stort iår, mens A. Pe
deTsen og Oslo-guttene vel bør
være fornøyd med sine res. Vi
har tro på klar framgang på 100
ill i 1959.

200 ill løp
L Arnulf Pedersen, S 23.7 P
2. Bjørn Bekkevold, O 24.5 P

3. Henry Lillejord, O.. ,. 24.8 P
4. Harry JegeTsen, B. .... 25.1 P
5. Einar Wa1bakken, O. . 25.2

Lorents Ness, T. . 25.2 P
7. Erling ETiksen, B 25.4

Kjell Larsen, O 25.4
WalteT Pedersen, B. .. 25.4 P

10. Erik Andresen, O 25.7 P
Jarle Lid, B 25.7 P

12. Kjell Fiskergård, B. 25.9 P
Beste tid 1957: Erling Eriksen,

24.8. De mange personlige rekorder
fOTteller tydelig nok om framgan
gen, med Amulf Pedersens fine
norske TekoTd på toppen.

400 ill løp
1. Arnulf Pedersen, S 53.2
2. Kjell Larsen, O 54.5
3. LOTents Ness, T. . 54.8 P
4. Erling ETiksen, B. 56.0

Harald Angeltvedt, O. 56.0 P
6. Harry Jegersen, B. . .. 56.3 P
7. Reidal' Brenden, B. 56.8
8. Erling Buanes, B. 57.3 P
9. Peder Nyset, B. 57.7 P

10. ETik AndI'esen, O 57.9
Il. Henry Lillejord, O 58.5 P
12. OskaT Nilsen, T. . 58.6
13. Kjell FiskeTgård, B. .. 58.7 P

Beste tid 1957: Kjell LaTsen,
54.6. Arnulf PedeTsen val' nok god
for TekOTd, men fikk ikke sjanse på
distansen ut på høsten. De andTe
bør kunne fOTbedTe sine Tes. klart
i 1959.

800 ill løp
L Kjell Larsen, O ..... 2.00.8 P
2. Reidar Brenden, B .. 2.02.5 P
3. Lorents Ness, T .... 2.06.0 P
4. Oskar ilsen, T. . .. 2.06.6
5. Amulf Pedersen, S . 2.07.7
6. Harald Angeltvedt, O 2.07.9 P
7. ETik Andresen, O .. 2.10.4
8. Asbjøm Kjøsnes, T .. 2.12.0
9. Eding Buanes, B 2.13.5 P

10. Per SIkko, B 2.13.6 P
Best 1957: Kjell LaTsen 2.01.7.
Larsens res. er dessverre ikke

godkjent som norsk rekord, på
grunn av manglende anmeldelse.
Men det er klubbTek. for Oslo
Døve. Reidar Brendens tid er
juniorrekOTd, og klubbrekord for
Bergens-Døve. Det er nå bare
spørsmål om gode bane- og vær
forhold før den første norske døve
til sommeren løper under 2 min.
De to som ligger øverst på listen
bør klare det, og Ness er en coming
man som kan blande seg i leken
mellom de to.

1500 ill løp
L Reidar Brenden, B 4.10.5 P
2. OskaT Nilsen, T 4.16.1 P
3. Harald Angeltvedt, O 4.27.7 P
4. Asbjørn Kjøsnes, T .. 4.29.8

Best 1957: Finn Gjøen, BeTgen,
4.10.8.

Brendens tid er både senior
og juniorrekord. Nilsens tid er
klubbrekord. Det er å håpe at vi
får større bredde i denne øvelsen,
for 5. mann har ikke bedre enn
4.45.2.

3000 ill løp
l. Reidal' Brenden, B . .. 8.46.2 P
2. Asbjørn Kjøsnes, T .. 9.30.6
3. Harald Angeltvedt, O 9.44.0 P

Best 1957: Kåre Smedsgård,
Oslo, 9.02.8.

Brendens Tesultat er både senior
og juniorrekoTd, og topper re
kOTdlisten.

5000 ill løp
L Reidar Brenden, B ... 15.35.2 P
2. Asbjørn Kjøsnes, T .. 16.44.8
3. Per Sikko, B 18.00.6 P

Best 1957: KåTe SmedsgåTd,
Oslo, 15.55.4.

BTenden har også på denne di
stanse satt dobbelt-rekord, som
dertil også er Norges beste jr.
Tcsultat 1958 (for hørende med
regnet).

10.000 ill løp
L Per Sikko, B 36.41.4 P

Resultatet el' klubbTek. for BeT
gen.

Best 1957: Kåre Smedsgård,
Oslo, 33.53.6.

4 X100 ill stafett
l. BeTgen (Lid-B. Tømmer

bakke-Jegersen-Eriksen) .. .48.2
Best 1957: Bergen 47.6.
Det er i 1958 noteTt landslags

rekOTd med tiden 46.4 (som også
er godt under rekorden for klubb
lag). Laget besto av Bekkevold,
Oslo - Wa1bakken, Oslo - Erik
sen, Bugen - A. Pedersen, Sta
vanger.

1000 ill stafett
l. Oslo (Landehagen-Lillejord-W al
bakken-Andresen). . . . . . 2.18.0

Resultatet er klubbrekord.

1500 ill stafett
Det er notert landslagsrekord

med tiden 3.32.8 (godt under
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klubblags-rekorden). Laget besto
av Brenden, Bergen - Pedersen,
Stavanger - Bekkevold, Oslo 
Walbakken, Oslo.

110 mhekk
l. Arnulf Pedersen, S. .. 16.7 T

Best 1957: Arnulf Pedersen
16.9.

Resultatet er nOTsk rekord, men
"bare" tangering av hans pers.
rek.

400 m hekk
l. Arnulf Pedersen, S 57.3 P
2. Lorents ess, T ..... 62.6 P
3. Reidar Brenden, B... 64.4 P

Best 1957: Arnulf Pedersen 61.1.
I 1958 ble det en meget sterk

norsk rek. Dessuten er Tess' og
Brendens res. klubbrek. i hen
holdsvis Trondheim og Bergen.

1500 m hinderløp
1. Reidar Brenden, B ... 4.37.6 P

Denne distanse er ikke løpt før,
så det er ingen som har notering
tidligere, men Brendens tid er me
get sterk. Klubbrekord.

Høydesprang
l. Arnulf Pedersen, S 1.70 P

Ulf Pedersen, O l.70 P
3. Olaf Garberg, l' 1.60

Johnny Olsen, B 1.60 P
5. Bj. Tømmerbakke, B 1.56

J arIe Lid, B 1.56 P
7. Tor Harper, l' .. . .. . 1.55

Roar Pedersen, O .. 1.55 P
Henry Lillejord, O. 1.55 l'
Endre Grytnes, S . . . 1.55

11. Harald Angeltvedt, O 1.54 P
12. Willy Johansen, B .. 1.53

Best 1957: Olaf Garberg, Ber
gen, 1.66 m.

Arnulf Pedersen har her tangert
klubbrek. i Stavanger. Ulf Peder
sen har forbedret klubbrek. i Oslo.

Lengdesprang
1. Erling Eriksen, B 6.22 P
2. Walter Pedersen, B 6.12 P
3. Arnulf Pedersen, S. 5.99

Kjell Fiskergård, B. 5.99
5. Jarle Lid, B 5.64 P
6. Bjørn Bekkevold, O. 5.58 P
7. Henry Lillejord, O. 5.54 P
8. Harry Jegersen, B .. 5.52 P

Endre Grytnes, S . . . 5.52
10. Bj. Tømmerbakke, B 5.49
Il. Einar Walbakken, O 5.48 P
12. Harald Angeltvedt, O 5.34 P
13. Willy Johansen, B . . 5.14
14. Odd Landehagen, O . 5.00 P

Best 1957: Erling Eriksen, 6.17
m ..
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Fiskergård har hoppet 6.02 for
Ålesund 1. L., som er pers. for
ham, og han er utvilsomt den mest
lovende lengdehopperen vi har.
Flere av de andre kan også øke.
Sterk norsk øvelse!

Trestegsprang
1. Walter Pedersen, B 12.68 P
2. Bj. Tømmerbakke, B 12.35 P
3. Arnulf Pedersen, S . 12.32
4. Endre Grytnes, S . .. 12.16
5. Eding Eriksen, B .. 12.07 P
6. Kjell Fiskergård, B. 11.51
7. Harald Angeltvedt, O 11.41 P
8. Andr. Kallevig, S .. 11.32 P
9. Thore Chl'istiansen, B 11.20 P

10. Bjørn Halvorsen, B. 11.11 P
Best 1957: Walter Pedersen

12.21 m.
Hans res. er ny jr.rekord. Kjell

Fiskergård har 11.99 ved start for
Ålesund, som sin pers. Denne
øvelsen er blitt svært Vestlands
preget. Også Halle er jo vestlen
ding.

Stavsprang
1. Henry Lillejord,O 2.20 P

Så vidt vi vet har ingen andre
oppnådd målbare res.

Kulestøt
1. Olaf Garberg, l' 11.53 P
2. Brynjulf Dammen, O 10.70
3. Jarle Lid, B 10.66 P
4. Einar Koppen, B 10.00
5. Sv. Tømmerbakke, B 9.80 P
6. Endre Grytnes, S . . . 9.50
7. Erling Eriksen, B .. 9.38 P
8. Arnulf Pedersen, S. 9.24
9. Willy Johansen, B . . 9.22 P

10. Sverre Johansen, B. 9.09 P
11. Ulf Pedersen, O .... 9.02 P

Andr. Kallevig, S .. 9.02
13. Per Sikko, B ..... 9.01

Bjørn Bekkevold, O. 9.00 P
Best 1957: Olaf Garberg 10.99

m.
Han har i 1958 flyttet både se

nior- og jr.rekorden, og bør nå
ta sikte på å passere 12 må denne
sesong. Det er å håpe at han får
godt følge.

Diskoskast
1. Olaf Garberg, l' 34.45 P
2. Brynjulf Dammen, O. 30.31
3. Per Sikko, B . . . . . . .. 27.25
4. Einar Koppen, B .. .. 26.72
5. Sv. Tømmerbakke, B. 24.41 P
6. Peder Nyset, B ..... 23.46 P

Best 1957: Brynjulf Dammen
33.42 m.

Garbergs res. 1958 er jr.rekord,
og dessuten klubbrek. for Trond-

heim. Denne øvelsen blir kanskj e
hans beste. Rekrutteringen er ikke
bra i øvelsen. Garberg må få følge
av andre muskel-menn.

Spydkast
1. Willy Johansen, B 50.99 P
2. Brynjulf Dammen, O 50.27 P
3. Kåre Johansen, B. .. 41.49 P
4. Per Sikko, B . . . . . .. 41.41
5. Sv. Tømmerbakke, B 39.01 P
6. Sverre Johansen, B . 38.41 P
7. Odd Landehagen, O. 35.45
8. Sem Bratland, S 34.40 P
9. Ola Sande, B 33.74 P

Peder Nyset, B 33.74 P
10. Olaf Garberg, l' 33.40 P

Best 1957: Brynjulf Dammen
50.04 m.

Willy Johansen har nå' overtatt
rekorden etter Dammen, og den er
også juniorrekord. Det kan bli et
flott oppgjør mellom disse to ved
DM i Stavanger. Andre lovende
spydkastere kommer også. Dam
mens res. er klubluekord.

Sleggekast
1. Olaf Garberg, l' ..... 26.89 P
2. Brynjulf Dammen, O. 22.74 P

øvelsen er "ny" for døve. Gal'
bergs res. er notert som norsk bes
tenotering, senior og jr. Begge
mann har vel fått notert sine res.
som klubbrekorder .

•
Finnland

Mauno Lepisto har løpt 10.000
m under gjeldende verdensrekord,
men det ble bare brukt to klokker,
og rek. blir derfor ikke godkjent.
Hans tid var 32.06.0.

Sverige
Trollhattan vant lagmesterska

pet for døve i friidrett.
Rune Nykvist har løpt 200 m

på 24.1, 800 m på 2.02.2 og 1000
m på 2.40.9.

Gøsta Svedjeby fra Ørebro vant
det svenske DM i orientering foran

ils Jordansson og Sven Backman.
Stig Jakobsson, Stockholm, vant

det svenske DM i skytning med
297 p. foran Arne Snitth 291 p.

Neste års DM i friidrett og
svømning er lagt til Kristianstad.

Tyskland
Ved et jubileumsstevnefor døve

i Frankfurt kom også Christian
Hille fra Øst-Tyskland (som vi
ikke har hørt noe om på lenge).
Han vant 200 m suverent på 23.3
og hoppet 1.70 i høyde~ ·
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