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FruIngang?

Vi har i den senere tid hatt en større aktivitet innen vårt forbund enn noengang
før, og dette har gitt inntrykk av at vårt arbeide er i framgang. Dette er utvilsomt
riktig. Vårt arbeid i de senere år har båret frukter, og vi har oppnådd ganske gode
resultater.

Men ser vi på framgangen våre broderorganisasjoner i de øvrig(l nordiske land
har, så kan vi ikke fri oss fra at vi er i ferd med å bli akterutseilt. Våre broder
organisasjoner kan skilte med egne forbundskontorer, fastlønnede funksjonærer,
og en stor stab med hørende medhjelpere som går aktivt inn for å hjelpe de døve
fram til en plass i solen! Hva har så vi? Vi har vår forbundssekretær. Et ulønnet
verv og med et arbeidspress så stort at det er ufattelig at han kan overkomme
det! Ellers er vi døve henvist til å greie opp i våre saker selv, og det eridethele
tatt umåtelig stor forskjell på den hjelp de døve i våre broderland har utad,
sammenliknet med oss.

Spørsmålet blir: Skal vi følge de øvrige nordiske lands framgangsmåte, og
skaffe oss en mere utstrakt støtte utad for å sikre en bedre økonomi for vårt for
bund, slik at vi blir istand til å opprette et eget forbundskontor med lønnet
hjelp?

Det vil uten tvil bli en fordel for vår forbundssekretær å ha kontorhjelp til
det mest rutinemess~ge arbeid innen forbundet, slik at han derved blir frigjort
for de større oppgaver!

Det er ingen hemmelighet at våre foreninger nærmest står i kø for å få besøk
av forbundssekretæren, og hans reiser er alltid omfattet med den største interesse.
At disse besøk er av den største betydning for våre foreningers arbeid, vet vi, og
det er bare beklagelig at han ikke kan overkomme a1le ønsker på grunn av sitt
arbeid med ledelsen av vårt trykkeri.

Det er av stor viktighet at kontakten mellom våre døveforeninger og forbun
det holdes vedlike, og vi mener at her kan de øvrige forbundsstyremedlemmer
i større grad enn hittil gjøre sin innsats.

Men nå må også foreningene være våkne for de muligheter som byr seg og
ikke bare sitte med hendene i fanget og vente på at forbundet skal ta det første
skritt. Ønsker en forening besøk aven foredragsholder fra forbundet, vil de uten
tvil få det om de henvender seg til forbundets kontor.

Vi er selvsagt alle interessert i et godt samarbeid mellom foreninger og for
bundet, og ved felles arbeid skal det nok lykkes oss å oppnå framgang for saken
vår!

Red.



Rom. 13,8.

noe skyldig,
uten å elske hveru1,'td1re

Det var først meningen at jeg skulle
tilbringe julen hos min bror i Nantueket,
men det ble det ikke noe av da reisen dit
koster så forferdelig mye. For at julen
ikke skulle bli for trist for meg, hadde jeg
kjøpt et lite juletre, som ble pyntet med
glitter og fargede julelyst, og som fikk
hedersplassen på hybelen min. Så invi
terte jeg et «tysk» ektepar, Steve og
Ruth Sturm, samt min venn Marvin
Knopfler til juleselskap hos meg. Dette
gjorde jeg med glede, fordi jeg visste at
disse, som er jøder, ikke skulle ha noen
jul i sine hjem. Men da jeg fikk ordre om
å gå på arbeid selveste julekvelden, ble
selskapet utsatt til juledagens ettermid
dag.

Før jeg skulle gå på arbeid juleaften,
var jeg på farten i det norske strøk i
Brooklyn og kjøpte forskjellige norske
ting, norsk julemat, og med en iver som
forbauset meg selv. Dette er vel fordi
jeg alltid er stolt over å vise fram noe
som er norsk.

Etter en grundig forberedelse, var ti
men kommet da de innbudte skulle inn
finne seg her på rommet mitt, og de kom
presis. Både jeg, og juletreet som var
strålende pyntet og belyst, ønsket dem
velkommen til norsk jul. Det vakre treet
gjorde så dypt inntrykk på dem at de ble
blanke i øynene av beundring over jule
treets skjønnhet. Jeg bød tilbords på
kjøkkenet (jeg leier et ved siden av rom
met mitt, med stort kjøleskap, gasskom
fyr og alt tilbehør.) Det frydet meg å se
hvordan de smakte på den norske jule
baksten. De smakte og tygget på den
ene kaken etter den andre, og nikket
anerkjennende ledsaget av forskjellige
replikker. It is good (godt). It is too
sweet (for søt). Not bad (ikke verst).
It is spicy (krydret). Og enden ble at

Juleselskapet mitt. Fra venstre: Ule, IV/ar
vin Knopjler, Steve og Ruth Sturm.

•
l1/ltn

Conr. Svendsen.

Elsk din neste som deg selv.
Hvordan er det med oss i dette stykke?

Er vi begynt å betale av på denne vår
gjeld? Er vi begynt å se at vi er skyldig
å elske? Er vi begynt å se at det ikke står
rart til med vår kjærlighet? Er vi begynt
å sukke til Gud om at han vil gi oss kjær
lighet, hjelpe oss til å elske både dem vi
har lyst til å elske, og dem som vi ikke
føler noen kjærlighet til?

Vi gjør vel om vi tar oss dette ord:
Bli ingen skyldig uten det å elske hver
andre, og så ser vi oss om i vår omgangs
krets og så stanser vi ved hver enkelt og
sier: Jeg er skyldig å elske denne! Så
vil bønnen komme i vårt hjerte: Herre,
hjelp oss å elske, ta det ukjærlige bort
fra oss!

O, Herre Gud! Forbarm deg over oss!
Gi oss kjærlighet.

Amen.

virkelig hyggelig og morsomt å lese slike
hilsener, fordi jeg på denne måten føler
meg i kontakt med dere hjemme, og får
vite om den eller den er i live, eller er
blitt gift, eller kanskje ennå er ungkar eller
peppermø! Etter at jeg hadde lest dette
kjærkomne bladet, gikk jeg løs på dets
<<Julemoro», og oppgaven val' morsom.
Håper jeg blir en av vinnerne. (Dette
ønske gikk i oppfyllelse for Ole vant 1.
premie! Red.s anm.). Jeg håper dere har
hatt glede av mine tidligere reisebrev. Nå
er atter lysten kommet til å skrive i
bladet. Egentlig skulle jeg ha skrevet
mere om turen fm Vest til øst, om reisen
den motsatte vei, men lot det være av
forskjellige grunner. Kanskje kommer det
en annen gang.

Denne gang vil jeg skrive om julen
1958 som vil passe i et av de første numre
av bladet etter jul. Ja, nå er julen over
for denne gang og det ble en jul jeg vil
tenke tilbake på med glede. Det var en
god avslutning på det dårligste år i mitt
liv - med dårlig betalt arbeid i 4 måne
der, så 3 måneders arbeidsledighet, og
så til slutt et utrivelig arbeid som jeg
måtte ta for å få slutt på arbeidsløshten.

(jul flå kijbelen
AMERIKA-BREV FRA OLE REINEMO:

Bl': .., '~ngen

Ole leser Tegn og Tales julenummer.

Paulus sier i Rom. 13,7: Gi alle hva du
er dem skyldig, den skatt hvem skatt til
kommer, den toll, hvem toll tilkommer,
den ære, hvem ære tilkommer, den frykt,
hvem frykt tilkommer. l;Ian vil ikke at
Jesu disipler skal stå i gj eld til noen. Men
der er dog en gjeld som vi aldri kan betale,
det er den at vi er skyldig å elske hver
andre. Også den gjeld skal vi betale på.
Vi skal vise dem kjærlighet som livet
fører oss sammen med. Og det ikke i ord
og følelse alene, men i gjerning og sann
het. Men prøver vi det for Guds ansikt,
så lærer vi å se hvor mye vi er skyldig
å elske menneskene, og hvor lite vi gjør
for å betale av på denne vår gjeld. Ja,
vi vil snart se at der er mange mennesker,
som vi aldeles ikke elsker, at der kanskje
er dem vi har uvilje imot og som vi føler
ukjærlighet for.

Men Guds ord står der; de gjør ingen
unntakelse. De sier atvi er skyldig å elske:

J eg har for et øyeblikk siden hatt det
svært koselig, jeg har nemlig koset meg
med Tegn og Tale's julenummer! Og
ikke minst var julehilsene en kjærkom
men avveksling fra lesestoffet. Det er
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Oversatt fra «Der dentsche Gehorlose» av Torsar.

Møte med døvealle fatene ble tomme. Etter kaffen
fikk fru Sturm, som var eneste dame blant
oss, den ære å være«julenisse». Hun fry
det seg over rollen og delte ut julegavene
som var stablet under juletreet. De fikk
av meg et pent askebeger med norsk flagg
samt ordet «Norge» malt på, og en stor
fin adressebok hver. De ble meget be
geistret over å få disse gaver som var
norske.

Etter at dette var gjort, ble det plutse
lig stillhet blant oss. Jeg vet ikke hva de
tenkte på, men etter en stund brøt Marvin
stillheten og sa at han aldri i sitt liv
hadde opplevet "en slik juleaften med
juletre, julemat og julegaver, på grunn
av jødiske religionsregler, og han syntes
det var stas og hygge. Etter fru Sturms
ønske ble alle lys, unntatt juletreets sluk
ket, og vi benket oss om juletreet, pratet
litt, men mest satt vi og så på juletreet
med dets skjønnhet og magiske utfoldelse
av dets symbol. Som vanlig gikk mine
tanker hen til Betlehem og Jesu.barnet
i krybben, og jeg husket julebudskapet
som· vi lærte på skolen da vi gikk i 2.
klasse: Men det skjeddei de dager -
Og så gikk mine tanker hen til min kjære
familie og mine venner i Norge. Det var
ikke fritt for at det falt noen dråper fra
mine øyne.

Mens vi satt og koset oss rundt jule
treet, forsøkte jeg å synge norske jule
sanger med amerikansk tegnspråk, men
det var så vanskelig at jeg ga opp straks
etter. Senere ut på kvelden bød jeg på
aftensmat som besto av julebrød, smør
brød med egg og gaffelbiter, potetkaker
med godt smør og gjetost. samt kakao
til drikke. Jeg hadde igjen moro av å se
dem smake på dette. Potetkakene falt
best i deres smak, og de gikk fort unna.
De lurte på om jeg hadde laget dem selv,
men nei, de var kjøpt i en norsk butikk,
fortalte jeg.

Så ble det fotografering, framvisning
av bilder tatt i orge, og andre norske
ting, som de studerte med stor interesse.
Først langt ut på natt brøt de opp og gikk
herfra.

Endelig var dagen for vår reise kommet.
Mine døve foreldre tok avskjed med
min mann og meg med ønsket om at vi
måtte komme i kontakt med de døve i
Moskva.

En dag foretok vi en større utflukt til
slottet Archangelskoj e. Slottet ligger 30
km fra Moskva, midt i en vakker skog.
Da vi steg ut av bussen, gjorde min mann
meg oppmerksom på noen døve som sto
og snakket sammen i nærheten. Jeg be
hersker det russiske språk, og derfor tok
jeg nå mot til meg og hilste på de døve,
og det ble stor glede da det viste seg at vi
forsto hverandre. Jeg fikk adressen til
deres forening, og de ble glade da jeg sa
vi ville besøke foreningen.

2. september bega min mann og jeg oss
til foreningen for døve i Moskva. Vi ble
vennlig mottatt og vist omkring. Over alt
hersket travel virksomhet. I oppholds
rommet spiltes sjakk og domino, men
de fleste oppholdt seg i lesesalen, hvor det
var fjernsynsapparat. Vi ble nærmest
målløse da vi ble klar over at foreningens
bibliotek har over 20.000 bøker. Vi spurte
da hvor mange døve det bor i Moskva.
4.500, fikk vi til svar.

Flere rom var bestemt for forskjellig
gruppe-virksomhet, Vi merket oss et
rom beregnet for artistikk, et annet for
plakatmaling, et kostymerom for teater
gruppen. Et rom var for sportsklubben,

Og dermed var julen 1958 gått over i

historien som en hyggelig og meget vel
lykket julekveld.

Jeg lengtet allikevel hjem til en ekte
norsk jul, det må jeg innrømme, selv om
jeg hadde det riktig koselig her. Jål' dette
leses er vi inne i et nytt år, og herved vil
jeg få ønske dere alle et godt nytt år!

Ole-mo.

Moskva

og et var forbeholdt en professor med
kontortid to ganger ukentlig.

Det vakreste lokalet var teatersalen
med plass til 550 personer. Scenen var på
hele 100 kvadratmeter. Her framfører de
døve forskjellige stykker. Flere amatør
skuespillere har allerede 30 år bak seg på
denne scenen. Spesielt ballettgruppens
instruktør viste stor interesse for arbei
det i de døves dansegrupper i Tyskland.

Denne salen med klapp-stoler brukes
naturligvis ikke bare til oppvisninger,
men også til filmframvisninger. Det vises
film 3 ganger ukentlig. Som regel blir
filmene hvert 15. minutt avbrutt, da en
tolk kommer fram på scenen, forklarer og
gir opplysninger om forskjellig i forbin
delse med den delen av filmen som er
kjørt. På denne måten får alle større ut
bytte av filmene, og i passende porsjoner.

Alle døve viste stor interesse for sam
funnslivet og sin videre utdannelse. De
døve barna må i tillegg til sitt morsmål
også lære et fremmed språk, tysk eller
engelsk!

Mange døve er ansatt i innflytelsesrike
stillinger i produksjonen. Vi traff denne
kvelden en kvinnelig ingeniør, døv, som
har sitt arbeide på et bilverksted. Man
beklaget at vi ikke fikk anledning til å
være tilstede ved en sammenkomst av
døve studenter, da sammenkomsten
skulle finne sted fire dager etter vår
avreise.

Særlig interessante var en del opplys
ninger om livet blant de døve i Moskva.
Forbundet eier flere bedrifter hvor døve
gjør sin innsats i produksjonen. Over
skuddet tilfaller forbundet. Man fortalte
oss at det blir arbeidet meget flittig i
disse bedriftene, og derfor kan man også
gled"e seg over et pent overskudd. Disse
bedriftene setter forbundet i stand til å
klare seg selv økonomisk, slik at man ikke
er avhengig av bidrag fra staten. -+

A.s Arne Johannessens
ShoddyfabriKK

Spesialfabrikk i shoddy

Fargeri. Karbonisasjon
Garnettering

Strusshamn pr. Bergen

Simon Lohne
MØ-BELFABRIKK

Lonevågen
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Et vakkert og verdig jubileum. A. Møllers minneplate samtidig avduket.

Trondheims-foreningens 60 års jubileulll
8. november 1958

Tegn og Tale's lesere har sikkert med
forventning ønsket å se et mer detaljert
referat fra jubileumsfesten. Vedkommen
de som hadde oppdraget som referent var
lovlig unnskyldt på grunn av sterkt opp
tatthet. Undertegnede er isteden blitt
anmodet om å skrive, og her kommer
det nå.

Det skal først sies til festdeltakernes
ros, at alle møtte fram til det riktige tids
punkt, tross festens begynnelse var satt
så tidlig som kl. 18. Allerede i garderoben
kunne festkomiteens medlemmer merke
at det gode humør ikke var (dagt» igjen
hjemme. Og etterhvert som damene le
verte sitt yttertøy i garderoben, åpen
bartes damenes. elegante toaletter i for
skjellige variasjoner som et festlig inn
slag for aftenen. Herrene var heller ikke
så rent borte, enkelte var i smoking, men
de fleste i mørk dress. For utenforstående
var det ingen tvil om at på Bristol skulle
det være fest. Etter at alle var forsamlet
i salongene og hadde hilst på hverandre,
benyttet de ventetiden til en aldri så liten
prat før dørene til spisesalen ble slått
opp. Da det var nesten 100 festdeltakere,
var det for anledningen utarbeidet bord
plan, så alle greitt kunne finne sin plass
og bordpartner.

Med De Døves Forenings formann, H.
Greftegreff, i spissen, gikk alle til bords.
Bordene var skjønne å skue, vakkert og
hyggelig arrangert for· denne anledning

Vi fikk et bestemt inntrykk av at de
døve i Moskva får bedre undervisning og
videreutdannelse enn hos oss.I tiden fram
over skal det settes igang arbeid med 4
klubbhus.

Ved avskjeden måtte vi skrive oss inn
i gjesteboken. Samtidig la man oss på
hjertet at man ønsket en livlig forbindelse
med de døve i vårt land, da man sikkert
kan ha meget å lære av hverandre. Med
de hjerteligste ønsker og hilsener til de
døve i DDR (Øst-Tyskland) tok våre
venner avskjed med oss. Foreningens
formann var så elskverdig å gi oss siste
nr. av det russiske tidsskrift for døve,
«Døves Liv», hvor det bl. a. er bilder fra
teateroppførelser og idrettskonkurranser.
Av den hyggelige kvinnelige tolken Irina
fikk vi en bok om døveforbundets virk
somhet i de første 30 år med på veien.
Når jeg får anledning til det, skal jeg
oversette noen interessante artikler for
vårt døveblad. Eva Biirner.
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fra hotellets side. Kveldens toastmaster
ønsket alle på vegne av festkomiteen vel
kommen med bl. a. følgende: Komiteen
hadde satt seg det mål at alle skulle få en
hyggelig aften. Blant de innbudte var
fru Julie Hauan som var blant stifterne
av foreningen og hedersgjest for anled
ningen. Og videre skolestyrer Beyer og
frue, døveprest Sørensen, Anne Carlsen
med mann og Helmer Moe med frue. Det
var oss en glede å se at formannen i Nors
ke Døves Landsforbund, Nils Gjerstad,
og sekretæren i Jiimtlands Døvas Føre
ning i østersund, og formannen i Sveriges
Døvas Riksførbund, hr. Lars Kruth, kun
ne avse tid til å komme. De to respektive
forbundsformenn var et populært innslag
på jubileumsfesten. De Døves Idrettslag
var representert ved sin formann Oskar
Nilsen, og Døves Dameforening ved for
mannen, Kristine Marthinsen. De mange
døve utenbys fra som var kommet for å
ta del i jubileet, til hygge og samvær, ble
også ønsket velkommen.

Så ble alle ønsket velkommen til bords.
Menyen besto av bnljong, svinestek, øl
og til dessert krokanis. Hotellet hadde
sikkert satt inn hele sin dyktige kelner
stab, så serveringen gikk med en presi
sjon og hurtighet som restaurantgjester
ville ha misunt oss. God mat, hyggelig
stemning og blide fjes over den hurtige
og greie servise, var jubileumsmiddagens
fasit.

Ved isen ble ordet gitt form. Grefte
greff, som holdt festtalen for jubilanten og
ga en liten historikk og nevnte bl. a.:
Siden stiftelsen har foreningen gått jevnt
og sikkert framover til idag, og jeg kan
trygt si at foreningen nå står meget godt
hva samholdet og økonomien angår. Per
sonlig synes jeg at døveforeningen er en
av få foreninger som så heldig er for
skånet fra tidens kravmentalitet. Alle
medlemmer går inn for arbeidet som er
pålagt dem uten krav på lønn. Samarbei
det med underavdelingene er også meget
godt, spesielt framhevet formannen Døve
Dameforenings innsats for å skaffe penger
til nødvendig utstyr for De Døves Fore
ning, en innsats som ikke kan vurderes
høyt nok. For våre svenske venner håper
jeg at mellomriksveien som nylig er åpnet
vil bidra til å rive grenseskillet og gi et
bedre samkvem mellom Jiimtlands og
og Trøndelags døve. Formannens gode
og tankevekkende tale høstet applaus.

Nå fulgte alle talerne slag i slag, vel
signede korte og greie. Den første var

Nils Gjerstad på vegne av Landsforbundet
som hadde gode ord å si og overrakte ju
bilanten to tinn lysestaker. este taler
var Lars Kruth som hilste fra Jiimtland
og nevnte bl. a. at det bør bli en god for
bindelse og et fruktbringende samarbeide
til felles glede mellom de to landsdeler.
Som en hilsen fra Jamtlands døve over
brakte Kruth en kunstnerisk utført høv
dingfigur. O. ilsen brakte idrettslagets
hilsen, en krystallblomstervase. Dame
foreningens formann, K. Marthinsen,
hilste fra damene og overleverte et penge
beløp. Den største overraskelsen besørget
Ottar Martinsen for, som overrakte på
vegne av bridgeklubben en elektrisk
veggklokke til foreningslokalet. Døveprest
Sørensen hilste først fra De Døves Fore
ning i Oslo, hvor han nylig hadde vært
og overbrakte Oslo-foreningens hilsen:
et tinnfat med insluipsjon. Deretter talte
og hilste han på vegne av De Døves Me
nighet og nevnte det gode samarbeide mel
lom menighet og forening og som et hånd
fast bevis overleverte han et flott for
mannsklubbe. Jorulf Hjulstad brakte
Innherads Døveforenings hilsen, en sluive
bordslampe. Som avslutning på talernes
rekke holdt Helmer Moe en særdeles hu
mørfylt tale for d.amene, som det ville
føre for langt å gjengi her. Tilslutt takket
skolestyrer Beyer for maten og for det
helt gjennom vellykkede arrangement.
Så Val' det kaffe i salongene og et tre
manns orkester underholdt med noen
numre. Ved kaffen ble fru Julie Hauan
hedret med en tale og overrakt blomster
av form. Greftegreff. Et rørende 'vakkert

syn.
Umiddelbal·t etter kunne formannen

opplyse at Helmer Moe var innvotert som
æresmedlem for sine mange og store tje
nester for De Døves Forening, spesielt
ble framhevet hans arbeide ved innkjøpet
av foreningens eiendom, Erik Jarlsgt. 2.

Etter kaffen foretok forbundsformann
Nils Gjerstad på vegne av landets døve
den høytidelige avduking og overrekkelse
av minneplaten over landets første døve
lærer Andreas Møller. Skolestyrer Beyer
tok imot på Døveskolens vegne med takk
for den store ære, og lovet at minneplaten
skulle få en verdig plasering på skolen.
Helmer Moe og Josef Ankile hal' stått for
modellarbeidet, en oppgave de to har
skilt seg på en utmerket måte fra. Relief
fet er støpt i bronse av et støperi i Oslo.
Landets døve har her reist et verdig og
et varig minnesmerke.

Til 60 års jubilanten var det innløpt
en mengde telegrammer og blomster som
beviste at De Døves Forening har gode
venner rundt om i landet som husketjubi
lanten med hilsen. Festdeltakerne app
lauderte livlig for hvert telegram som ble
opplest, blant telegrammene val' også et



øverst fra venstre: Helmer Moe etter ut
nevnelsen til æresmedlem. Julie Hauan
mottar blomster av formannen, Greftegreff.
Nederst fra venstre: Nils Gjerstad overrek-

fra fhv. skolestyrer Anderson som i sin
tid som døvelærer her i byen tok aktivt
del i foreningens styre og stell, hadde for
fattet et vers som vi syns er verd å ta med
her:

En rekke år med stadig vekst i
gir rett til fest ved fylte seksti.
La også meg få gratulere.
Av hjertet vil jeg ønske dere
at dere må fremdeles gå
mot store mål og disse nå
så dere alle mann kan få
om ti år feste enda mere.

Man fortsatte nå festen, etter at alt det
programmessige var over, i mer utvungne
former. Musikken lokket mange til å ta
seg en svingom så gulvet var sjelden tomt
i de mange timene det varte. Det var en
fryd å se hvor scenevant de døve val' på
dansegulvet i de forskjellige stykker mu
sikerne spilte. Her gikk det med humør,
liv og lyst. R~ndt bordene satt mange i
grupper i hyggelig prat over kaffe eller
annen servering. Festkomiteen kunne nå
slappe av i vissheten om at jubileumsfes
ten var blitt en av de mest vellykte takket

ker skolestyrer Beyer minneplaten. Til
høyre: Skolestyrer Beyer takker etter over
takelsen av minneplaten, tolket av døveprest
Sørensen.

være greitt og forståelsesfulIt samarbeide
med hotellets leder og funksjonærer.

Festkomiteen vil her takke alle delta
kerne for hyggelig og verdig feiring av
jubileet. Komiteen har bestått av: Rei
dun Veddeng, Bj ørn Sørensen, rådgivende
medlem, Halvor Greftegreff og under
tegnede.

H. St.

SKIEN-TELEMARK DØVEFORENING

avholdt juletrefesten sin 27/12. Det viste
seg at nesten alle døveforeningene på
Østlandet hadde juletrefest på denne da
gen, og det var vel grunnen til at vår fest
ikke ble så godt besøkt som vi hadde ven
tet. Med stort og smått satt det likevel ca.
50 personer til bords da Olav Haug ønsket
velkommen. Pastor Vogt-Svendsen, som
var kommet til festen vår, hadde et kort
innlegg og overbrakte hilsener før maten
ble servert.

Både Vogt-Svendsen og Øistein Ording
hadde filmer med som de viste fram. Det
var noen morsomme filmer som både de
store og små moret seg svært over. Pastor

Vogt-Svendsen skulle dessverre reise vi
dere samme kveld, så han hadde ikke så
meget tid til overs. Men han rakk å lese
juleevangeliet for oss, og ledet også sangen
da vi gikk rundt juletreet. Hans besøk
hos oss denne gang ble noe kort, men vi
håper han kommer igjen.

Etter gangen rundt juletreet koset vi
oss i salongene, vi lekte, og vi hadde det
riktig hyggelig til langt «ut i de små
timer.»

DRAMMEN OG OMEGN DØVEFORE
NING

holdt juletrefest 4. januar i Folkets Hus.
Før festen var man samlet til gudstjeneste
i Bragernes kirke ved pastor Dueland,
med stor tilslutning av døve og hørende.
Der ble opptatt kollekt, og beløpet ble
overrakt pastor Dueland til Hjemmet for
Døves arbeid.

Etter gudstjenesten var man samlet
til en hyggelig fest i Folkets Hus. Dette
lokalet er lite tilfredsstillende, og man
hadde håpet ifjor å få et bedre, hvilket
dessverre ikke lykkedes. I år 'vil man

være tidligere ute og håper da at festen
kan feires i mere hyggelige lokaler.

Det var i alt ca. 85 personer tilstede da
formannen Ragnar Woll ønsket velkom
men til bords. Dueland med frue og sønn
ble spesielt ønsket velkommen. Etter at
pastor Dueland hadde sunget bordverset,
lot man seg den deilige maten smake.
Festkomiteen hadde ordnet med deilige
smørbrød og kaffe. Barna fikk brus og
smørbrød.

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
Forretningsfører: 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. Vikedalsgt. 1.
Drammen: Finn Johansen, Skippergt.

32.
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Formannen holdt så nyttårstalen og
kom spesielt inn på det gode arbeid som
var blitt gjort i foreningen i detforløpne
år. Han håpet at arbeidsforholdene for de
døve måtte fortsatt være gode og fore
ningen måtte få ytterligere framgang i det
år. En hilsen fra vårt medlem i Amerika,
Ole Reinerno, ble opplest og mottatt med
begeistring. Pastor Dueland uttrykte gle
den av å få komme til Drammen igjen,
og morsomt var det, sa han, at han denne
gang kunne uttrykke seg godt på tegn
språket. Han takket festkomiteen for
god servering.

Så var det gang rundt juletreet, og
pastor Dueland ledet sangen. Selvføgelig
var også julenissen ute og gikk med man
ge poser til barna.

Ut på kvelden var det framvisning av
film om Chaplin, likesom pastor Dueland
hadde med noen flotte fargefilmer, både
morsomme og lærerike. Den helt igjen
nom hyggelige fest ble avsluttet ved 23
tiden.

Fredag den 9. januar holdt Frelses
armeen juletrefest for de døve i Drammen
og omegn, som var meget godt besøkt.
Som vanlig var det frk. Galleberg og
medhjelpere som tilrettela det hele, og
da var man jo sikret en vellykket fest.
Det var god bevertning, gang rundt jule
treet, utdeling av gaver og godter til
barn og voksne. Festen ble ledet av frel
sesoffiseren for døvearbeidet på østlan
det, og ble en helt igjennom hyggeligfest.

*
FOREDRAGSAFTEN
ble holdt på Kafe Globus i Drammen, og
til foredragsholder hadde foreningen fått
Gunnar Vatn fra Oslo.

Til foredragsemne hadde han valgt:
«Arbeid». Formannen R. Woll ønsket alle
velkommen til møtet og introduserte afte
nens foredragsholder.. Yatnhadde- satt
seg godt inn i stoffet og fortalte om ar
beidets forskjellige faser gjennom tidene.
Om barnearbeid på fabrikkene, forbud
mot organisering, streiker og arbeids
kamper. I det hele tatt var det en meget
interessant aften Gunnar Vatn ga oss.
Formannen takket for foredraget. Fore
ningen bød så på kaffe og kaker. Finn Jo
hansen som hadde vært på foredragstur
i Vestfold, overbrakte en hilsen fra de
døve i Vestfold. Møtet var meget godt
besøkt, og alt tydet på at det er meget
populært med korte foredrag på fore
ningsmøtene.

Ref·

FRA ØSTFOLD. JULEFEST I HALDEN.

27. desember arrangerte Østfold Døve
forening i samarbeide med Halden og
Omegn Hjelpeforening for Døve. juletre-

fest for barn og voksne i lokalet Handels
stand i Halden. Festen fikk god tilslut
ning, og ble meget vellykket. Der deltok
26 barn og 69 voksne. Entre for voksne
3.- og for barn kr. 2.50. Festen begynte
for barn ved halv seks tiden med gang
rundt juletreet. Og innimellom ble der
underholdning, konkurranser med pre
mier, som ble ledet av Maj Britt Jensen.
Etter at barna hadde fått hver sin brus
og julekaker, kom nissene og tok seg av
barna, og alle både store og små fikk hver
pose som Hjelpeforeningen spanderte.
Ved halv ni-tiden begynte festen for
voksne. Etter først å ha fått kaffe og
julekake, holdt formann Odd Lohrmann
en takketale. Pastor Lillehaug var også
til stede som tolk. Deretter ble det frem
vist 2 vakre farvefilmer. Hjelpeforeningen
hadde også sørget for en tryllekunstner
til festen, som gratis fremviste 2 forestil
linger - en for barn og en for voksne.
Hans fantastiske kunster var enestående,
og ble hjertelig hyldet. Pastor Lillehaug
var også tolk for dennetryllekunstneren.
slik at vi døve kunne følge med i hva som
ble sagt. Musikk til festen manglet det
heller ikke på. Hjelpeforeningen hadde
også sikret seg 4 musikanter til denne
fest, som virkelig kunne spille. Og Peder
Nilsen (Pluto) trivdes svært godt, så det
ut til, der han svingte seg med damene
i den velkjente stilen. Så kom det store
øyeblikk som vi døve med stor forventning
hadde sett fram til, konkurransen «Det
spørs». Denne konkurransen har foregått
to ganger tidligere. Første gang ble den
tatt opp under stiftelsesfesten for Hjelpe
foreningen i april i fjor. Her tapte vi
døve knepent. Neste gang som var på
årsmøtet i Hjelpeforeningen i høst (okt.)
endte det uavgjort. Spenningen var størst
denne gang, og vi hadde på forhånd en
liten følelse at denne gang skulle de høren
de få bite i det sure eplet. Det var 5 mann
på-hvert lag, og Maj Britt ledet konkur
ransen. Vi trakk liste nr. l men det spilte
mindre rolle, da listene omtrent var like
lette å besvare. For å si det kort, så vant
døve denne gang overlegent med 18
mot 12 poeng. Premien var l konjak
sjokolade til hver på laget som vant. Etter
dette fortsatte dansen og leken til klokken
var så mange at vi måtte bryte opp og
gi oss på hjemvei. Alle var enige om at
det var en meget vellykket fest som frister
til gj entakelse.

Erling PeUersen.
Sekretær.

ODD DANIELSEN

er yngste medlem av Østfold Døvefore
ning, men en av de mest aktive i forenin
gen. Ved landslotteriet og salget av «Dø
ves Jul» har Odd vært en meget ivrig

hjelper. Etter endt arbeidsdag har han
om kveldene vart i travel virksomhet.
Odd Danielsen er fra Halden, og er en
vi venter oss meget av i foreningsarbei
det. Ute på vårt feriehjem «Fjellstua» er
han arbeidsvillig som få, og vi vil gi ham
honnør for hans gode arbeid.

E. P.

TEGN OG TALE'S JULEMORO
Tegn og Tale's julemoro hadde samlet

større deltakelse enn noensinne, og det
viste seg at mange hadde vært riktig
flinke til å finne de riktige personer som
skjulte seg bak forkledningene. Det
måtte derfo; selvsagt foretas loddtrek
ning blant de riktige løsningene.

Det var veldig spennende kan dere
tro, da den første lapp ble trukket. Det
viste seg å være ingen ringere enn vår
gode venn Ole Reinemo i Brooklyn,
Amerika! Dette var jo morsomt!

Premiene for julemoroen tilfalt føl
gende:

1. Ole Reinerno, 557 - 54 Th. St.
Brooklyn, N.Y. Amerika.

2. Mabel Birkenes, Dronningensgt. 75,
Kristiansand S.

3. Karin Jensen, Knut Alvssøns vei
31, I Oslo N. ø.

GJETTEKONKURRANSEN
Også her var det god deltakelse, men

mange var det som bommet på et eller
annet bilde. Blant de riktige løsninger
ble følgende to trukket ut til premiering:

1. Johan Fjellestad, Åsheim, Lånke,
Hell.st.

2. Mari Andersen, Ekebergveien 194,
r ordstrandhøgda.

Vi ønsker premievinnerne hjertelig
tillykke, og takker alle deltakerne for
den gode deltakelse og ønsker vel møtt
ved neste korsvei. Tilslutt vil vi takke
initiativtakeren til disse populære og
morsomme konkunanser. Premiene vil
bli sendt i posten.

Med hjertelig hilsen
Redaktøren.
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exd5
1. f 5
K. f 7
K. g 6
T.f4

Av Eilif.

e6
d5
S. f 6
L. e 7
S. f - d 7
D. x e 7

c 5
S. c 6
cxd4
e 6
d6

fxg5
L. f 7

D. c 5 t
T. c 7

L. x d 5
D. c 6
T. d 7
L. c 7
T. f 7
D. d 7
D. x f 5
T. g 8
d x c 5
K. e 8
T. d 7

Begge partiene er kommentert av E.
Ohna.

Hvis hvit absolutt vil ofre løperen for
å gjennomføre et angrep; så er de to siste
trekk med damen unødvendig. Det er
nok med 24. K. h l, L. f 8. 25. L. x g 5.
Fortsettelsen kan f. eks. bli: 25. - - -,
f x g 5. 26. f 6. T. g 8. 27. h 4, h 6. 28.
h x g 5, h x g 5. 29. T. f 5 og etter tårn
avbytte på g 5, står hvit sterk til tross for
en mindre offiser.

26. - - .
27. f 6
28. S. e 7
29. K. h l
30. S. d 5
31. T. x d 5
32. T. f - d l
33. D. f 5
34. D. x g 5
35. D. f 5
36. T. x eS!
37. T. x f 5
38. c 5
39. T. x c 5
40. e 5
41. T. x d 7?

Bedre er 41. T. d - cl. Når Ohna (hvit)
leder med l-O, burde taktikken være
klar, nemlig å ta det med ro.

41. - - - K. x d 7
42. e 6 K. d 6
43.T.xc7?

Hvit overser det enkle, men effektive
trekket 43. e 7, - - -. Hvis 43. - - -, T. e8
følges der 44. f 7!, T. x e 7. 45. f 8 - D.

43.. - - K. x c 7
44. e 7 K. d 6!!!

Et trekk i stormesterstil! Einar har
da også brukt 3 kvarter på det problem.
trekket. Hvit hadde ventet 44. - - -, K.
d 7 og derfor 43. T. x c 7 som først nå
viste seg å være avgjørende i sorts favør.

45.g4
Det hjelper lite med 45. f 7, - - -, som

blir besvart med det truende trekk 45.
---,T.c8!

45. - • - K. e 6
46. g 5 K. f 7.

Etter noen trekk ga hvit opp, og E.
Johannesen hadde dermed utlignet stil·
lingen i omkampen.

BEKJENTSKAP ØNSKES.

En glad og trivelig ungdom med ut
merket taleevne, ønsker å brevveksle
med grei og hyggelig pike i alder 22-30
år.

Svar sendes til: «Snild og lykkelig
1959» i Tegn og Tale's redaksjon,
Skippetgt. 32, Drammen.

26. T. g 3 S. d 4
27. f 3 ? S. x f 3
28. T. f 2 L. e 4
29. c 3 T. f 5
30. K. dIT. d 5 t
31. K. e 2 T. d 2 t
32. K. e 3 T. x f 2
33. K. x f 2 S. s h 2
34. K. e 2 S. f 3
35. K. e 3 S. x g 5
36. K. f 4 h 6
37. T. e 3 K. f 6
38. c 4 L. c 6

Her oversbed hvit betenkningstiden,
men som man ser av stillingen er slaget
tapt for hvit.

E. Ohna ledet etter dette partiet med
l-O i 2. omkampen.

Etter et kvarters kaffepause begynte
de med 2. parti.

Hvit: E. Ohna. Sort:. E. Johannesen.
Åpning: Siciliansk.

l. e 4
2. S. f 3
3. d 4
4. S. x d 4
5. L. e 2
6. c 4

Hvit utnytter sorts nøling med det
viktige trekket S. f 6 og partiet ledes inn
i Maroczy-varianten, hvor hvit kontrol
lerer det viktige centrumsfeltet d 5.

6. - - - L. e 7
7. S. c 3 L. d 7
8. L. e 3 a 6
9. O- O S. f 6

10. f 4
Teksttrekket forhindrer sort i å besette

e 5 med springeren som derfra truer bon
den på c 4 og kontrollerer feltet g 4.

10. - - - T. c 8
Il. b 3 D. c 7
12. L. f 3

Bedre er 12. D. d 2 og etterfølges av
13, T. a - d l.

12. - - - g 6
13. D. d 2 e 5
14. S. c 2 S. d 8

Ikke så bra. Nå får hvit besette d 5
med springeren.

15. S. b 4 aS
16. S. b - d 5 S. x d 5
17.S-xd5 D.c6
18. f 5 f 6

Ikke 18. - - -, g x f 5 som da blir be
svart med 19. e x f 5 og sorts dame står i
fare for avdekkersjakk, nemlig 20. S. f 6 t.

19. T. a - dIS. f 7
20. D. x a 5 L. d 8
21. D. d 2g 5
22. L. h 5 K. f 8
23. L. x f 7 K. x f 7
24. D. f 2 L. e 8
25. D. f 3 K. f 8
26. L. x g 5

l. parti:
Hvit: E. Johannesen. Sort: E. Ohna.
Åpning: Fransk.

l.e4
2. d 4
3. S. c 3
4. L. g 5
5. e 5
6. L. x e 7
7. D. g 4

Interessant, men ikke korrekt. Euwe
angir i «Åpningsspillet» at flere andre
trekk er å foretrekke, som f. eks. 7. D. d 2
eller 7. f 4.

7. - - - O - O
8. L. d 3 f 5
9. d x f 6 e p S. x f 6

10. D. h 4 D b 4 ?
Det er i det rette øyeblikket at sort går

til angrep, før hvit rokerer. Men bonden
på d 4 skal først angripes, derfor er 10.
- - -, c 5 det rette trekk som så etterfølges
av Il. - - -, S. c 6.

11.0-0-0
Dristig, men sterkt. Plutselig står sorts

dame særlig utsatt og kan lett angripes.

Il. - - - S. c 6
12. S. f 3 L. d 7
13. g 4 D. d 6

Hvit står fint oppmarsjert for angrep,
og det spøker stygt for sorts kongefløy.
Nettopp av den gru~n, måtte sort legge
om taktikken. å gjelder det å komplisere
spillet.

14. g 5 S. e 4
15. S. x e 4 d x e 4
16. L. x e 4 D. f 4 t
17. D. xf4 T. xf4
18. T. h - elT. a - f. 8

Til tross for en tapt bonde har taktikken
gått i sorts favør. Med dobbelt-tårn på
f-linjen går sort til angrep på springeren

på f 3 og bonden på f 2.
19.T.f3? T.xe4!
20. T. x e 4 T. x f 3

Istedenfor å gi bonden igjen, tviholder
hvit på merbonden, og det måtte da gå
galt. Hvit ble da utmanøvrert og sort
hadde ingen vanskeligheter med å vinne
partiet.

21. d 5
22. T. x dS
23. T e 2
24. T. dS - 2
25. T. e 3

D. M.1958.
Som kjent endte 2. omkamp uavgjort

med l-l. Kampen ble spilt i Stavanger
lørdag 20. september og na skal vi se på
partiene.

~ Sjakk
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FORLOVELSE

er inngått mellom frk. Johanne Hårstad,
Trondheim, f. t. Hamar, og hr. Olaf Mar
tinsen, Hamar.

JULEKRYSSORDET (Døves Jul)

En beskjeden elev-hilsen til

Styrer Per Anderson
5. februar 1959

Av Thorbjørn Sander

Det går de ord fra grend til grend 
på trykk det skrevet står
at Anderson, vår store venn,
er fem-og-åtti-årl
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Det kom inn en rekordartet mengde
løsninger denne gang, og mange av de
gamle traverne var representert. Trek
ningen ble foretatt 17/1, og premievinner"
ne ble:

1. premie kr. 50.- Liv Aamundsen,
Johan Øydegardsvei 57, Kristiansand S.

2. premie kr. 25.- Kjell Eide Johan
sen, Hanchegt. 4, Horten.

3. premie kr. 10.- Birgitte Brochmann,
Bakken, Levanger.

Det ble altså riktig. god avstand mel
lom de 3 vinnerne dennegang, sør, øst,
og nord. Litt merkelig er det nok at ingen
av premiene havnet i storbyene.

2. premievinneren er et kjent navn
innen Vestfold-foreningen, han har fått
mye ros for sin innsats i foreningen der.
Men det var vel ikke derfor han fikk pre
mie.

Premiene sendes i posten.
Julered.

Hertuginnen av Windsor
sto og ventet på sin mann i resep
sjonen på det flotte hotell i Wal
dorf-Astoria i New York. En av
gjestene stirret forbløffet på henne
og utbrøt:
~ Herregud hvor De ligner her~

tuginnen av Windsor.
- Umulig - svarte hertuginnen

Huil er mye yngre eiln meg.

Da slår jeg neven i mitt bord:
Nå skal han få på vers
hva ikke før jeg sa med ord,
nå skal min penn til pers!

Du rydningsmann med spett og plog
og krefter som en bjørn
i pedagogisk kratteskog
tok fatt på tyngste tørn.

Du ryddet jord, du sådde ånd,
som bonden sår sitt bygg.
Du grep ·din bør med sikker hånd
og tok den på din rygg.

Det var et slit, det var et strev,
men ikke ga du opp.
Med fulle seil du skuten drev
mot storm,. med flagg i topp.

Vel tok din lærergjerning slutt,
det er nå visst og sant,
men stadig har du kjempet trutt,
du staute jubilant.

*

Ja årene - de åtti-fem ~
har du benyttet bra.
Vi har så meget fått i dem,
mens intet selv vi ga.

Deg skånte alderdommens sverd,
din ildsjel var ditt vern
som fulgte deg i all din ferd,
dog maler tidens kvern . . . .

Det kjennes tungt, men vi er glad
hver dag du holder stand,
og kunne vi med kjempekvad
gi vern mot tidens tann -

- da gikk vi sammen alle mann,
vi kvad til stemmen brast.
Det fenget som en oljebrann
og raste uten rast.

Vi resolutt marsjerte opp,
en hær av gammel, ung,
i lange rekker, tropp i tropp,
den marsj var neppe tung.

Og vi tok fatt med liv og lyst,
med «hvert vårt nebb» vi sang,
om enn i utakt - sangerbryst
ble prompte skapt av trang!

Og sangen bruste som en foss
i elven bred og stri.
Du skulle høre det var oss 
vår kjenningsmelodi:

Et alle tiders «blandet kor»
i fistel, dur og moll.
Men ikke gjorde det det spor,
vår sæd ga hundre foll.

Da du sto blant oss, evig ung
i tanke, gjerning, ord -
en ridder rak med lanse tung 
en vokter for sin hjord.

I brodden for en human sak,
til kamp i samme blunk,
og selv du tok de tyngste tak.
Du sto der sterk og strunk.

En hilsen fra det ganske land,
fra døve fjern og nær,
med dyp respekt, med hatt i hand
vi samles til en hær,

hvis tanker flyr på vingehest,
på Pegasus, som lett
deg alles takk kan bringe best.
Vi samles nå med ett!

*

Når jeg takk og ønskers
ordlyd tenker på,

da, da blir dessverre
mine ord for små ...
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Skomakermester Jakob Hovland, Bel'
gen, døde lille julaften. Han ble 80 år
Begravelsen fant sted mandag 29. desem
ber fra Møllendal kapell.

Det var møtt frem en stor skare av
slekt og venner som fulgte ham til det
siste hvilested. Pastor Hammer forrettet
og la ned krans fra familien og leieboere.
Det ble også lagt ned krans fra Bergens
Døveforening ved formann Eilif Ohna,
som fremhevet Jakob Hovland som et
trofast og virksomt medlem.

Fra Døves Idrettsklubb møtte Harald
N esse, som skisserte Hovlands trofasthet
for døvesaken og idretten. Etter sørge
høytideligheten innbød familien på
kaffe og smørbrød. Da slekten måtte
ordne seg på kort varsel fordi de bor så
langt utenbys, var døveskolen så elsk
verdig å stille sin dagligstue og kjøkken
til forsamlingen og bevertningen. Her
ble ordet gitt til Eilif Ohna som i et
godt innlegg tolket døves følelser og
Hovlands virke for foreningen. Nils
Gjerstad fortalte om Hovlands yngre år.
Ved denne anledning talte også bestyrer
Eng om Hovland og alt det arbeide han
hadde gjort for huset og skolen. Fred
ved Jakob Hovlands minne.

Enkefru Martha Teige, Bergen, døde
torsdag 15. januar. Hun ble 90 år.

Hun var stifter av Døves syforening og
hadde formannsvervet der de første 24
år.

Tiltross for en barneflokk på 5, så for
sømte hun ikke sine verv i foreningen, og
oppgavene kunne være mange. Festko
miteens arbeide tok hun på seg med glad
iver, og var med på mange arrangementer
til inntekt for Døveforeningen.

I skrivende stund er det ikke kjent når
begravelsen finner sted, men vi vet at
mange vil følge henne til det siste hvile-
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sted. For i årenes løp har hun gjort mange
gode gjerninger og samlet seg en stor
venneskare.

Vi lyser fred over hennes minne.
H.N.

U-rE~LArcw()§~".T
vi y. W.A.

Verdensforbundet for døve.

Dr. Magarottos besøk i Amerika. Gene·
ralsekretær dr. Cesare Magarotto i Ver
densforbundet for døve avla et kort besøk
ved Gallaudet College. Washington, og
det sammen med sine venner Mario San
tin og J erker Anderson den 30. mars.

ybygningene, biblioteket og huset for
fysisk fostring (gymnastikk, turn, leker
osv) vakte hans særlige oppmerksomhet.
I kapellet holdt dr. Magarotto en tale og
fortalte om de døves samfunnsmessige
stilling og forholdet mellom hørende og
døve. Han brukte derunder de selvsamme
tegn som gjelder som enhetstegn på ver
denskongresser for døve, og som også
skal læres av studentene ved Gallaudet
College. Deretter overrakte dr. Magarotto
til Gallaudet College en bronsemynt og
et fat som enten var malt eller laget av
en døv italiensk kunstner. Ledsageren
Mario Santin skjenket en kopi i bronse av
«Kvinne og hjemlengsel», etter et billed
huggerverk i marmor av professor Gusti·
nus Ambrosi, og en bok med dikt og
bilder av (om) Ambrosi.

Gustinus Ambrosi er en berømt døv
billedhugger fra Østerrike. (Tegn og Tale
har i årenes løp hatt flere artikler med
bilder av håm og en del av billedhugger·
verkene hans.) Han har i sin hjemby Wien
fem kunstverksteder, og har i løpet av sin
51-årige kunstnervirksomhet skapt fler
enn fire tusen marmorverker. Blant hans
verker befinner seg også bystene av pa
vene Pius XI og Pius XII:

Under sitt besøk i klassene i høyskolen
talte dr. Magarotto om det storartede for
løp av Den første verdenskongress for
døve i Roma i 1952 og om de resultatrike
forhandlinger i «Verdensorganisasjonen
for de handieappedes vel» (World Orga
nisations Interested in the Handicapped),
som hadde funnet sted den 26. og 27.
hadde funnet sted den 26. og 27. mars i
hovedkvarteret til FN i New York. Til
disse forhandlinger ble dr. Magarotto
sendt som representant for Verdensfor
bundet for døve. E.B. i DGZ.

Minnesota-skolen for døve.

Red sendte meg for en tid siden «The
Companion», som utkommer en gang i
måneden og redigeres av Wesley Laurit
sen (dansk avstamning), settes og trykkes
ved skolens eget trykkeri. For ikke mange
ukene siden sendte jeg et brev til skolens
superintendent (styrer) H. M. Quigley,
og nylig fikk jeg en hilsen tilbake. I bre
vet mitt ga jeg uttrykk for at det var
svært mange skandinaviske navn i elev
fortegnelsen i Companion. Til det svarer
han ja, men tilføyer at det også er mange
av tysk avstamning. «Som De vil vite
har Minnesota mange skandinaver, tys
kere og irere.» Jeg nevnte fhv. superin
tendent Bjorlie, og til det opplyser han
at «Dr. Ignatius Bjorlie gikk av som su
perintendent for Maryland skole for døve.
Han hadde vært der i 32 år. Dr. Bjorlie
var en fetter av H. O. Bjorlie, mann til
mrs. Lorraine Bjorlie, som nå er hoved
husmor ved vår Tate Hall (et av skolens
store internater). H. O. Bjorlie var prest
for de døve og grunnla Ephphata Misjo.
nen som ledes av den Evangelisk Luthers·
ke Kirke.» (Er det kanskje denne Ephpha
ta Misjonen som opprettet den første
døveskole i Ghana i Vest-Mrika? YWA's
merknad.)

J eg nevnte også superintendent Victor
Skyberg som vi traff i Paris i 1937. Han
svarer: «Jeg kjente mr. og mrs. Victor
Skyberg meget godt. I virkeligheten had·
de jeg et hyggelig besøk hos mrs. Skyberg
for ikke så lenge siden. Det er merkelig
hvor mange fremtredende folk i arbeidet
for døve som har kommet fra dette
område.» (Fra Scandinavia ?)

«Vi har 11 lærere ved vår skole som er
døve. De fleste av dem er i håndverks·
avdelingene, men tre av dem er i teore
tisk avdeling" (academic department ),
hvor det er boklige fag). Vi føler at en
døv person, opplært til å undervise, kan
gjøre likså godt arbeide som en hørende·
lærer med samme opplæring.»

Mr. Quigley takker for brevet, som han
sender over til red. Wesley Lauritsen.

Dessuten nevner han at han har ført
meg opp på The Companions mailing
list (postadressefortegnelse ).

Fm en døv lærerinnes liv i Sovjetunionen

edenstående er .en artikkel fra det
russiske tidsskrift «De døves liv», over
satt til tysk av Eva Børner.

Kan den døve undervise? Dette spørs
mål beskjeftiger mange. I regelen arbeider
det hørende lærere i skolene våre. Imid
lertid vet vi at det fantes og finnes lærere
fra de døves egne rekker. "Hovedinnven-



dingen mot å bruke arbeidskraften deres
i skolen er at de ikke kan høre og rette
på den muntlige tale til de døve barn.
Dog til gjengjeld kjenner flertallet av
lærerne ikke tegnene, og derfor kan de
ikke fullstendig få innflytelse på utviklin
gen av barna.

Betydelig nærmere og mer «beslektet»
med barna er læreren uten hørsel. Han
kjenner alle finhetex i den mimiske (mine
spill) underholdning, styrker barnefelles
skapet. Barna gledel' seg når de erfarer
at de vil få «sin» lærer, fordi de i hans an
sikt finner en venn, en eldre kamerat.
Det er sant at den hørende lærer kan
lære mimikk og tegn. Men de vil ikke
være organisk beslektet med ham. I
praksis blir tegnene unngått, da de blir
betraktet som en fiende av undexvisnin
gen. Imidlertid for å kunne kjempe mot
fienden, er det nødvendig å kjenne ham.
Fox det hørende pedagogiske fellesskap
ville det være en uerstattelig berikelse
om man i enhver døveskole hadde en
eller flere døve lærere.

J eg vil nå ta stilling til mitt oppdragel
sesarbeide. Av fag er jeg kunstnerinne,
altså ingen spesiallærer. Ble døv i 10 års
alderen av meningitis (hjernebetendeIse),
lærte i et Leningradinstitutt. Krigen av
brøt den videre undervisning. Jeg måtte
evakuere til en liten by i Omsk-distriktet.
Der ble jeg oppdratt i et internat. Blant
elevene hersket det til sine tider stor
splittelse. Deres tegn var grove og ufox
ståelige. De hørende lærere og oppdragere
foxsto ikke elevenes samtaler, deres plut
selige stridigheter og uventede handlin
gex.

Jeg gjOl"de meg umak med åfinne et
enkelt tegnspråk, idet jeg ordnet bruken
av tegnspl"åket regelmessig i omgangen
med andxe, idet jeg viste dem lettfattelige
tegn for gjenstander og handlinger. :Enn
videre anstrengte jeg meg for å veilede de
eldre til formynderskap over dl' yngre.
Deres fritid utfylte jeg med leker, med
beskjeftigelse først og fxemst i tegnesirkel.
Alt dette ble tidligere undervurdert og
lagt liten vekt på. Skritt for skritt festet
barnefellesskapet seg, i det det kom inn i
dette fellesskapet en følelse av vennskap
og kulturell interesse. Barna ville ikke
skilles fra meg mer. Den samme hengi
venhet fant jeg i skoleinternat nr. l i
Leningrad. Der ga jeg undervisning i
tegning, og en lang tid var jeg guvernante
(oppdragerinne) i en jentegruppe. Det
var behagelig å oppdage hvor stor sans
og interesse de døve barn hadde for bil
dende kunst. Med beklagelse må jeg fast
slå at lærerne skiftet alt for ofte ved
denne skole, og at tegnerommet ble hen
lagt til kj elleren.

Man merker tydelig hvor barna gleder
seg når de døve gjester besøker skolen

deres. De omringex dem, og samtale og
spørsmål har ingen ende.

Kan man kanskje forbigå alle disse
kj ensgj erninger?

Enhver innen de døves rekker, som
føler en dragelse mot lærergjerningen, bør
finne sin plass i døveskvIene.

W. Petruchanowa.

Vi hadde forleden besøk av formannen
i Kristiansands Døveforening, Arne Birke
nes, og benyttet selvsagt anledningen til
en prat. Birkenes forteller at han har
vært på stipendiereise i Svexige.

Av«Varekrigs fond for døve og sterkt
tunghørte» hadde Birkenes fått et sti
pendium og benyttet derfor anledningen
til å videreutdanne seg i sitt fag. Han
er baker av yrke, og nå ville han også
tilegne seg de siste nyheter i konditor
faget.

Han dro altså over Kjølen og bestem
melsesstedet var Konditorskolan i Halm
stad. Det hadde vært en lærerik tur, og
han var meget fornøyd med oppholdet.

Han hadde også vært i kontakt med de
døve i Halmstad, som hadde vist en ene
stående stor gjestfrihet. Ved hjemreisen
hadde Birkenes blitt overrakt gave fra
døveforeningens medlemmer, noe han
selvsagt satte .stor pris på.

Som vi sitter og prater, dreier samtalen
inn på feriehjemssaken, og som ventelig
kan være blir Arne Birkenes i fyx og
flamme. Han sitter jo midt oppe i ax
beidet med å skaffe Kristiansands døve
et feriehjem. Vi ber ham fortelle litt om
deres arbeid med å løse denne viktige sak,
noe Birkenes gjerne gjør.

Det viser seg at de døve i Kristiansand
allerede er godt på vei, således kan for
mannen fortelle at tomten er innkjøpt,
og utgjør hele 26 mål. Kjørevei er lagt
fram til feriehjemmets tomt, og der er
oppført uthus med avtrede. Til våren
tar man fatt på støpningen av grunnmu
ren til hovedbygningen. Interessen er stOl"

(j)ølJl baut

Ingen anal' - ingen vet
tusen niitters ensamhet
Ingen vet hul' du kan våga
stiilla denna enkla fråga:
Mamma, varfør bara jag?

Som små glada pingpongbollar
tror du orden leker, trollar
øgat pendiar - skratt och gråt 
Mor! vad skrattar barnen åt ?

Kanske kunde jag dej svara
Du iir inte ensam bara,
alias våra tysta frågor
drivas som små vilsna vågor.

Oftast, barn, de ord vi høra
såra mer iin lyckliggøra
Oftast miinniskorna dømma
mera siillan de berømma.

Efter många långa strider
Du som jag får svar omsider
M iinniskornas skratt och gråt
måste alltid føljas åt.

Astrid Pettersson.

~._~-----~

blant medlemmene, siel' Birkenes, og det
å ha en felles oppgave å arbeide med,
sveiser medlemmene sammen og skaper
et godt foreningsliv.

Vi ønsker Kristiansands døve lykke
til med arbeidet!

Red.

Eitt av to.
- Korleis såg forbryteren ut?

Hadde han bart?
- Det veit eg ikkje, men der

som han hadde, så hadde han i
tilfelle raka han bort.

"Min far tjener sine penger på de
feil som andre gjør."

"Nei jaså, er din far advokat?"
"Å langtifra. Han fabrikerer vis

kelær."

"Det gjør meg ondt, Jensen, å
høre at kona di er reist fra deg."

"Å," sa Jensen, "hun kunne da
gjøre det som verre var."

"Hva da, Jensen?"
"Hun kunne komme tilbake vel,

tosken."
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NYTT FRA ALM SKOLE

NYTT FRA YRKESSKOLEN I BERGEN

ELEVENE 1958-59

Døveklassen :
Thore Kristiansen, Halden, Skådalen
J ens Thorstensen, Moss, Folkeskolen
Åge Lauritzen, Idd, Skådalen
Arne Stenberg, Gran, Skådalen
Sigmund Ness, Leirvik, Sogn, Skådalen
Ole Elvesveen, Kolbu, Skådalen
Børre Roås, Haavik, Skådalen
Egil Haugen, Nannestad, Skådalen
Johan Hoff, Spydeberg, Granhaug
Malvin Kvingedal, ord-Kvingo, Skåd.
Herbjørg Jensen,"Hadsel, Folkeskolen
Unni Meyer, Oslo, Skådalen

Tunghørtklassen :
Ivar Selstad, Åmotsdal, Folke- og frm.h.sk
Olav Valstad, Stjørdal, Folkeskolen
Leif Marius Wasa, Elverum, Folkevang,

Hedmark fylkesyrkesskole
Arild Berg, Oslo, Ila skole
Kari Lauritzen, Oslo, Ila skole
Astrid Sørlie, Sel, Skådalen
Sissel Bruflot, Florø, Folkeskolen
Berit Lien, Oslo, Ila skole
Torbjørg Røyseland, Valle, Skådalen
Haldis Framnes, Dokka, Skådalen
Else Marie Sandbekken, Eina, Skådalen
Ruth Musæus, Hønefoss, Holmestrand

døveskole.
Sigmund Ness.

VALGMØTE
Den 6. september hadde vi elevmøte

klokka 8 i dagligstua. Valgmøtet ble
åpnet av den nye styreren, hr. Bjørndal.
Ham kjenner jeg godt. Han har vært på
Skådalen døveskole, der jeg også har gått
på skolen. Hr. Bjørndal holdt en tale og
fortalte om en dame som heter fru Braae
Johannessen, som hadde samlet penger
til Alm skole. Da han var ferdig, fikk vi
se en film som var tatt på Alm. Jeg kjente
noen som var med i filmen.

Etterpå skulle vi velge en av oss til
formann, noen til nestformann, sekretær
og kasserer. Vi måtte skrive navn på
lapper. Da vi var ferdige med å skrive,
skulle vaktmesteren se hvem som hadde
fått flest stemmer, og styrer Bjørndal
skrev på tavla. Olav Valstad ble formann.
Etterpå skulle vi velge 3 til som skulle
være med i styret. De som fikk flest stem
mer var: Arild Nilsen, Else-Marie Sand
bekken og Torbjørg Røysland. De som
ble valgt, gikk inn i klasseværelset, og
der ble de enige om at Else-Marie skulle
være nestformann, Torbjørg sekretær og
Arild kasserer.

Vi gratulerer dem.
Børre Roger Haavik.
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ELEVMØTE

Vi har elevmøte annenhver lørdag, og
vi har hatt mange morsomme møter. Nå
vil jeg fortelle om et møte.

Den 9. november samlet vi oss i dag
ligstna klokka 8. Formannen, Olav, talte
og ønsket oss velkommen. Så leste jeg opp
protokollen. Det var mange folk på Alm.
Pastor Dueland, hans kone og deres sønn
besøkte oss, og foreldrene og søster til
Berit var med på møtet. Pastor Dueland
holdt et foredrag. Han fortalte om turen
til Finnland på prestemøte. Etterpå skulle
vi ha"Det spørs». Styrer Bjørndal spurte

VALG
Om morgenen, tirsdag den 9. septem

ber samlet bestyrer Eng oss alle i «Den
lille salen», og han holdt en velkomsttale
til oss. Han talte blant annet om høflighet
og orden på skole og internat. Høflighet,
orden, disiplin har mye å si når vi kommer
ut i det praktiske liv og selv skal tjene til
livets opphold. Det har også stor betyd
ning at vi er flittige og presise, så blir vi
avholdt og respektert hvor vi kommer.
Snart er skoletiden slutt, fortsatte be
styreren, husk bestandig på, at dere må
prøve å være snilde og hjelps~mme og
vær lydige mot bestyrer, lærere og hus
mor.

Etterpå orienterte hr. Moldekiev om
valget, og han ledet dette. Vi skulle jo
velge nytt elevstyre, og vi valgte noen
av de elever som hadde gått et år før ved
skolen, og noen av de som nettopp var
begynt. Valget fikk følgende resultat:
Formann: Toralf Ringsø. Varaformann:
Knut Hølen. Sekretær Lorentz Ness.
Varasekretær : Geir Jensen. Kasserer:
Ola Sande. Varakasserer : Kjell Fisker
gård. Redaktør Torfinn Trondsen. Vara
redaktør: Leif Emilsen. Sportsjournalist:
Johnny Olsen. Idrettsleder: Arne Karlsen
Varaleder : Svein Tømmerbakke. Ordens
leder : Ingolf Rønning og Oddmund Fos
sen. Teatersjef: Bjørn Halvorsen. Teater
maler: Tore Christiansen, Kåre Johan
sen og Bjørn Arnesen.

Lorentz Ness, sekr.

NYE ELEVER.
Ved skoleårets begynnelse ble disse ele

vene opptatt i jern- og metalklassen:
Tore Wilgård, Christensen, født 24/3-42,
Austagder.

oss i forskjellige fag, og mange svarte rik
tig. De fikk karameller i premier.

Vi hadde leik ~tterpå. oen elever fra
døveklassen og noen fra tunghørtklassen
konkurrerte med hverandre. De skulle blå
se i papirposer. Først vant døveklassen,
men til slutt vant tunghørtklassen. Etter
på lekte vi«Tyven, tyven». Styrer Bjørn
dal spilte på piano. Det var så gøy. Far
til Berit spilte et lite skuespill. Han var
så morsom at vi lo.

Vi spanderte deilig bevertning på alle
sammen. Vi satte oss rundt små bord og
spiste og koset oss. Men snart måtte vi
opp for å legge oss. Vi dannet «søsken
kjede» som vi pleier og sa: «Takk for
idag». Så gikk vi opp og la oss etter en
koselig kveld.

Torbjørg Røyseland (Fra Almposten).

Ola Sande, f. 2/12-39, Møre og Romsdal.
Bjørn Kihle Halvorsen, 16/6-42, Telemark
Geir Boye Jensen, 27/4-43~Sør-Trøndelag.
Toralf Magne Ringsø, 21/9-42, Møre og
Romsdal.
Leif Gunnar Emilsen, 18/12-41, Østfold.
Lorentz Palmer Ness, 30/6-40, Møre og
Romsdal.
Johnny Olsen, 5/12-41, Hedmal·k.
Roar Jarl, 14/6-38, Østfold.
Arne Karlsen, 18/9-40, Finnmark.

Fikk plass på yrkesskolen for hørende
i Bergen: Bjørn Ingar Arnesen, Telemark.

I snekkerklassen her ved skolen ble
opptatt en ny elev: Ragnar Petter Sø
rensen, Troms.

FRA ÅRET SOM GIKK
Skoleåret ble avsluttet med en utstil

ling. Egentlig skal vi bare ha utstilling
hvert annet år, men da det skulle være
landsmøte i Norges Døvelærerlag ved
skolen, laget vi utstilling.

*
På. N.D.L.'s landsmøte var det ca.

40 deltakere. Det var mange av våre
lærere fra før. Alle syntes vi hadde fine
undervisningslokaler. Rosene på Gylden
pris blomstret, og det var så flott vær
som vi sjelden kan huske.

*
I ferien foregikk den vanlige oppussing.

Men så ble veggene i jern- og metallverk
stedet malt nederst. I Vestre Torygt.
ble det satt opp sykkelskur på gårdsplas
sen, og laget dør ut dit. Vi hadde ikke
hatt et sted til sykler i huset før.

Like før ferien leiet skolen en leilighet
på Sydnesplass Il. Det bor«pappa Rende
dal» som har fåt 10 «barn» i sommer.



Se her!
Døves Kvinneforening i Oslo har gudstjeneste i Døves
kirke søndag 15. februar kl. 18 (6) ved pastor Due1and.
Etterpå blir det symøte samme sted. Bevertning.

Alle er hjertelig velkommen! Styret.

Der er det så koselig. 10 elever har alt
sitt der oppe, i sitt eget hjem. Bestyreren
har måttet kjøpe nye etasjesenger. De
gamle var for svake, vi lå og gynget.

*
Skoleåret 1958/59 ble åpnet med skole

gudstjeneste i døvekirken.

*
Da de nye elevene korn, var ikke Syd

nesplassen ferdig enda. Derfor måtte 10
av guttene bo på hotell i 4 netter.

*
Den første tiden gikk med til stand

punktprøving av elevene.

*
Bestyreren har i hele høst arbeidet med

å tilpasse Normalplanen for vår skole,
og så arbeider frk. Haave og han med ny
skolebrosjyre for yrkesskolene. Til våren
skal vi ha eksamen etter den nye planen,
og etter nyttår kommer den nye skole
brosjyren.

*
Garasjen brukes nå til parkering av

syklene, når vi kommer til skolen om mor
genen. Nå behøver de ikke stå ute i reg
net mer.

*
Nå er det høststemning på Gyldenpris.

Rosene sover under bar og einer. Det er
plantet 3 slyngroser der i høst.

*
Vår lærer i skredderi, Gjerstad, fylte

50 år i høst. En deputasjon av elever hyl
det ham på lærerrommet.

*
Elevlaget har arbeidet godt i høst.

Vi har hatt foredrag av disponent Albert
Breiteig om en reise i Tyskland. Av sekre
tæren i F.N., Rolf Schoder, som fortalte
fra Pakistan. Lærer Moldekiev forberedte
oss til keramikk-kurset ~ han hadde
tegnet lysbilder. Det var også en sketsj
på et av møtene. Siste møte var det film

aften.

*
Keramikkurset er begynt. Det meldte

seg 9 deltakere. Det pågår også et kurs
for voksne døve menn på snekkerverkste

det.

Avisen trykkes nå i det lille tegnerom
met, som er iorden. Det er bare en feil
med det. Det er alt for lite.

*
Vår lærer i jern- og metall, Skogseid,

har kjøpt seg leilighet.

*
Det har vært godt besøk i hytta i høst.

Noen av guttene har vært interessert
fiske. De har fått opp til 40~50 fisker.

*
Vi har begynt å samle penger til reisen

til Vier. Fru Eng har en stor sigarkasse,
som hun vil ha full.

*
Det siste klasserommet har fått nye

pulter, med sorte plater av respatex.

*
Lyset i klassene er ikke så godt som vi

vil ha det. 2 mann fra et elektrisk firma
var på skolen for å kontrollere det.

*
Pastor Bonnevie-Svendsen og flere

døveprester var her en aften. Han fortalte
fra arbeidet sitt.

*
Svært ofte er en mann på skolen for å

prøve høreapparater på oss. Det er
noen tyske, som er ualminnelig fine.

*
Vi har fått nytt fysikkutstyr, og film

band til undervisningen.

*
Vi har fått mange nye i internatet, da

flere har sluttet. Vi er ikke glade i styrer
Sæbø, for han tok fra oss kokka vår til
den nye skolen i Trøndelag, Vikhov. Vi
hadde lenge vikarkokke, men nå har vi
fått en ny, og vi håper snart vi får inter
natassistent igjen.

*
Bestyreren har vært i Stavanger og

Oslo, for å ordne med brosjyren og skole
planen.

Ingolf og bestyreren har vært på«Hen
ne» noen ganger for å ordne opp der, malt,
tapetsert o. a. Han og Kåre Johansen
har satt opp fransk vegg i et pikerom, og
malt.

Til jul skal alle elevene reise hjem, eller
på besøk, og vi håper juleferien blir fin.

SPORT
DANMARKS ARSBESTE 1958

100 m: Willy Pedersen 11.7, Gunnar
Jacobsen H.8. 200 m: Willy Pedersen
23.6. 400 m: Willy Pedersen 50.4. Wal
ther Norup 51.6. 800 m: Willy Pedersen
1.56.5, Walther Norup 2.00.0. 1500 m:
Walther Norup 4.10.8, Willy Pedersen
4.27.5. Høydesprang: Koefoed-Larsen
1.62, Vagn Dalsgård 1.60. Lengde: Åge
Andersen 5.90. Koefoed-Larsen 5.84,
Ole Artmann 5.83. Tresteg: Gunnar Ja
cobsen 12.10. Stav: Åge Andersen 3.00.
Kule: Ole Artmann 10.14. Karl Sørensen
10.10. Diskos: Ole Artmann 33.60. Spyd:
Ole Artmann 44.25, Jørgen, Majgård
43.18.

*
Det danske døveidrettsforbunds he

derstegn er tildelt det danske døves lands
forbunds formann, Ole M. Plum, for hans
innsats for døveidretten gjennom en år
rekke.

VEST-TYSKLANDS ARSBESTE 1958
100 m: Duschek 11.3, I-Iorand (jr.)

11.3, Kreutz H.4. 200 m: Schmidt 23.3,
Kreutz 23.4, Schubert 23.7.400 m: Kreutz
51.6, Wallach 52.7, 800 m: Thimm 1.59.8,
Wesch 2.00.2, Radtke 2.01.2. 1500 m:
van der Linde 4.10.0, Hahn 4.17.5.3000
m: van der Linde 9.17.6. 5000 m: van der
Linde 15.36.4. 400 m hekk: Wallach
59.4. Lengde: Schmidt 6.10. Duschek
6.09, Horand (jr.) 6.06. Høydesprang:
Radtke 1.66, Gerstner 1.65. Kule: Stacker
12.97, Popp 11.77. Diskos Stacker 40.16.
Spyd: Krupinski 40.97.

Syd.Amerika
avviklet 23.~25. oktober «L sydameri
kanske leker for døve», i Buenos Aires.
Fotballturneringen ble vnnnet av Urugu
ay etter følgende kamper: Argentina
Chile 4~1, Uruguay~Chile 4~0, Uru
guay-Argentina 1~0.

I basketball vant Argentina ov~r Uru
guay med 40-20.

I volleyball, damer, vant Uruguay over
Argentina 15-3, 15~8.

Argentina vant lagsskytningen foran
Uruguay, individuelt ble J. de Cabo,
Argentina best med 510 p. på 3 skytnin
ger med carabine 22, 5.6, 2.7 kg, 50 m
hold i 3 stillinger.

Endelig vant Uruguay sjakk-lagkam
pen. med D. Cayetaux som individuell
vinner.

Landskamp i svømning Tyskland-Polen
105~51 p.
Fotball Holland~Belgia 1~0.

Fotball Frankrike~Belgia 3-3.
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Redaktør:
Thorbjørn Sander

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

Verdensstatistikken for døve 1958
Mange fine norske plaseringer i fri-idrett

3. Fert, Polen 9.08.0 694
4. v. d. Linde, Tyskland 9.17.6 637
5. Wojtyniak, Polen 9.28.0 582
6. SundeIl, Sverige 9.29.6 574

Verdensstatistikken er kommet, og
med usedvanlig mange og gode norske
plaseringer. Hele 9 nordmenn er med, med
ialt 13 individuelle plaseringer. I tillegg
kommer 'så 3 stafettplaseringer, hvorav
en overraskende 1. plass i 1500 m sta
fett, overraskende fordi vårt landslag som
oppnådde dette resultat jo ble slått av
Danmark. Det er altså en plass vi har
fått fordi Danmark aven eller annen
grunn ikke har fått sitt resultat med.

Mest forbløffende er vel franskmannen
Aymozs glimrende 1500 meter, som er
klart beste res. av alle etter poengtabellen.
Aymoz vant EM for døve i terrengløp ifjor
- men han må være en gam1ekar, for han
vil huskes for sin langdistanseinnsats i
København 1949. Ellers er det altså vår
egen Brenden som kommer høyest i po
engverdi, med sin flotte 1. plass på 3000
m.

Vi må imidlertid være klar over at årets
statistikk gir et skjevt bilde av døve
idretten. Hvis det var blitt avholdt som
merleker i 1958, er det lite trolig at Norge
kunne hevdet seg så godt som det ser ut
etter statistikken her, for det er jo bare
7 land som er representert i statistikken.
De to største medalje- og poengplukkerne
i Milano - Sovjet og USA - glimrer ved
sitt fravær. Det er noe vi bør være opp
merksom på, og vi må stadig fortsette
framgangen for å ha sjanse til medaljer
ved neste sommerleker.

11.3 800
11.3 800

55.4 807
57.3 688
59.4 578
61.5 484
61.8 472
62.5 444

Høyde P.
1500 m løp 1. Saarikoski, Finnland 1.78 746
1. Aymoz, Frankrike ....... 3.59.8 907 2. Hille, Tyskland o· •••••••• 1.75 711
2. v. d. Linde, Tyskland .... 4.10.0 744 Sodergaard, Finnland .... 1.75 711
3. Reidar Brenden, Norge ... 4.10.5 736 4. Waukowski, Polen ....... 1.73 689
4. W. Norup, Danmark ..... 4.10.8 733 5. A. Pedersen, Norge ...... 1.70 656
5. Kuningas, Finnland .... .4.11.8. 719 U. Pedersen, Norge 1.70 656
6. Lepistø, Finnland ....... 4.12.6 708

Lengde
3000 m løp 1. Saarikoski, Finnland 6.40 613
1. Reidar Brenden, Norge ... 8.46.2 843 2. Kretschmann, Tyskland .. 6.39 610
2. Aymoz, Frankrike ....... 8.49.5 818 3. Suutari, Finnland ....... 6.33 595

808
788
739
734
730
728

3.41.1
3.42.5
3.49.7

15.18.0
15.22.8
15.35.2
15.36.4
15.37.4
15.38.0

5000 m løp
1. Lepistø, Finnland
2. Kuningas, Finnland ...
3. Reidar Brenden, Norge .
4. v. d. Linde, Tyskland ..
5. Fert, Polen .
6. Brzoska, Polen .

4 x 100 m løp
1. Hannover, Tyskland " 45.4
2. Norge, landslag . . . . . . . . . . . . . .. 46.4
3. Varsjava, Polen 46.8
4. Dresden, Tyskland . . . . .. . . .. 47.1
5. Kiel, Tyskland . . . . . . . . . . . .. 47.3
6. Frankfurt, Tyskland. . . . . . . . .. 47.4

(10.000 m mangler, hvor Per Sikko
antakelig ville blitt plasert, likeså 1500
m. hinder og slegge, hvor henholdsvis
Brenden og Olaf Garberg antakelig ville
fått topp-plasering. Resultatene for disse
ble sendt CISS.)

4 x 400 m løp
1. Hannover, Tyskland
2. Frankfurt, Tyskland
3. Diisseldorf, Tyskland

1.000 m stafett
1. Sverige, landslag 2.08.3
2. Dan, Danmark 2.13.6
3. Døves Sportsklubb, orge 2.18.0

1.500 m stafett
1. Norge, landslag 3.32.8
2. Hannover, Tyskland 3.36.0
3. Diisseldorf, Tyskland 3.37.3
4. Duisburg, Tyskland , 3.39.5
5. Wroc!aw, Polen 3.39.6
6. Kiel, Tyskland 3.40.7

751
706
706
691
691
663

814
807
772
730

730
660
660

768
768
768
737
737
737
737

803
700
694
689
673
662

686
650
628
580
573
488
488

3. Kolodziej, Polen 11.4
Kreutz, Tyskland. . . . . . .. 11.4
Kretschmann, Tyskland. .. 11.4

6. Schmidt, Tyskland 11.5
Lehti, Finnland 11.5
Nykvist, Sverige. . . . . . . .. 11.5
Golla, Polen 11.5

400 m løp
1. Willy Pedersen, Danmark 50.4
2. C. Hille, Tyskland 50.5
3. O. Lehti, Finnland 51.0
4. Kreutz, Tyskland 51.6

Norup, Danmark 51.6
6. Virtanen, Finnland 52.7

Wallach, Tyskland 52.7

200 m løp
1. Lehti, Finnland 23.0
2. Schmidt, Tyskland 23.3

Hille, Tyskland . . . . . . . . .. 23.3
4. Virtanen, Finnland 23.4

Kreutz, Tyskland . . . .. 23.4
6. W. Pedersen, Danmark 23.6

800 m løp
1. W. Pedersen, Danmark .. 1.56.5
2. Thimm, Tyskland 1.59.8
3. Norup, Danmark 2.00.0
4. Wesch, Tyskland 2.00.2
5. Kjell Larsen, Norge 2.00.8
6. Radtke, Tyskland 2.01.2

1000 m løp
1. Thimm, Tyskland 2.38.0
2. v. d. Linde, Tyskland 2.39.8
3. ykvist, Sverige 2.40.9
4. W. Pedersen, Danmark ;.2.43.4
5. Norup, Danmark 2.43.8
6. Mikolajczak, Polen 2.48.8

Heintiges, Tyskland 2.48.8

P.
673
473

359
228

77
69

15.6
16.7
17,5
18.6
20.3
20.4

400 m hekk
1. C. Hille, Tyskland
2. A. Pedersen, Norge
3. Wallach, Tyskland
4. Mikolajczak, Polen
5. Schubert, Tyskland
6. G. Jacobsen, Danmark

100 m løp
1. Duschek, Tyskland

Horand, Tyskland

110 m hekk
1. C. Hille, Tyskl. .
2. A. Pedersen, Norge
3. W. Walczak, Polen
4. Mikolajczak, Polen
5. J. StegneI', Polen .
6. Schafer, Tyskland
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2.53.3
3.26.5

Damer:

400 m løp
L Palkowska, Polen .
2. Morawska, Polen .

100 m løp
1. Zeughan, Tyskland .
2. Robie, Tyskland .

Woinska, Polen .

51.0
59.2

8.35.3
9.30.4
9.38.0

1.37.7
1.37.9
1.38.5
1.39.4

3.05.2
3.10.0
3.24.6

1.33.9
1.39.0
1.39.2

37.5
43.0
43.7

3.29.8
3.32.0
3.35.0

l.l5.6
l.l8.6
l.2l.l

5.38.7
5.47.4

4.42.1
5.16.2

2.52.0
3.00.9

2.50.3
3.02.9

1.21.7
1.22.0
1.22.8
1.26.7

50 m butterfly
L Ravn, Danmark .
2. Hunæus, Danmark .

200 m bryst
L Bock, Holland .
2. Lubitz, Tyskland .
3. Weiss, Tyskland .

100 m rygg
L Baudach, Tyskland .
2. Baudach, Tyskland .
3. Seliger, Tyskland .

100 m bryst
L Weiss, Tyskland .
2. Lubitz, Tyskland .
3. Dahm, Tyskland .
4. Brandstrup, Danmark

50 mfri
L Ravn, Danmark .
2. B. Hansen, Danmark .
3. L. Hunæus, Danmark .

400 mfri
L Miaczynska, Polen .
2. Walczak, Polen .
3. Lisowska, Polen .

200 m medley
L Smolinski, Tyskland
2. Biagosch, Tyskland

100 mfri
1. Baudach, Tyskland .
2. Seliger, Tyskland .
3. Klemke, Tyskland .
5. Ravn, Danmark .

Svømning, damer

200 mfri
L Seliger, Tyskland .
2. Baudach, Tyskland .
3. Baudach, Tyskland .

4 x 100 m medley
L Polen, landslag
2. Poznan,Polen

100 m butterfly
L Smolinski, Tyskland .
2. Kamerling, Holland .
3. Rechenberg, Tyskland

100 m rygg
L v. Hooven, Holland 1.18.8
2. Dette, Tyskland 1.19.0
3. Petersen, Danmark. . . . . . . . . .. 1.20.5

4 x 100 mfri
L Polen, landslag
2. Poznan, Polen

200 m rygg
1. Dette, Tyskland .
2. Kretschy, Tyskland .

4.88
4.87
4.80

9.82
9.39
9.12

55.2
56.0
57.4

1.46
1.42
1.41
1.40

31.96
27.95
27.23

200 m bryst
L Kamerling, Holland 2.59.9
2. Rechenberg, Tyskland 3.00.8
3. Goy, Tyskland 3.07.5

100 mfri
L Sobocinski, Polen. . . . . . . . . . .. 1.04.2
2. Biagosch, Tyskland 1.05.4
3. Albach, Tyskland 1.06.0
4. Petersen, Danmark. . . . . . . . . .. 1.07.5

100 m bryst
L Kamerling, Holland 1.19.8
2. Rechenberg, Tyskland 1.20.3
3. Goy, Tyskland 1.23.5

Lengde
L Richter, Tyskland .
2. Robie, Tyskland .
3. Jungel', Tyskland .

Spyd
L Malinska, Polen. . . . . . . . . . . . .. 36.35
2. Nieszporek, Polen 30.00
3. Tulinska, Polen "...... 24.96

Høyde
L Mayrhofer, Tyskland .
2. Jungel', Tyskland .
3. Muller, Tyskland .
4. Robie, Tyskland .

1500 mfri
L Stritzke, Tyskland 26.01.6
2. Storz, Tyskland 26.24.0
3. Freund, Tyskland 27.06.0

Diskos
L Zeughan, Tyskland
2. Gula, Tyskland .
3. Bøning, Tyskland .

400 mfri
L Sobocinski, Polen 5.20.0
2. Dachsel, Tyskland 5.39.1
3. Albach, Tyskland 5.39.8
4. Petersen, Danmark 5.47.5

Kule
L Malinska, Polen .
2. Zeughan, Tyskland .
3. Marecik, Polen .

200 mfri
L Petersen, Danmark , 2.40.2
2. Stritzke, Tyskland 2.43.0
3. Ewert, Tyskland 2.52.9

Svømning, herrer

4 x 100 m løp
L Køln, Tyskland .
2. Bremen, Tyskland .
3. Munchen, Tyskland .

696
669
607
594
593
568

658
595
570
560
546
533

631
560
505
490
481
480
480

620
576
400
364
364

567
565
557

838
798
601
584
575
568

28.0
28.5
29.8
29.8

68.8
84.4

13.3
13.5
13.5

6.22
6.21
6.18

Spyd
L Kujala, Finnland 56.60
2. Hiimiiliiinen, Finnland 53.47
3. J aszczuk, Polen 52.22
4. Ulfsparre, Sverige 51.69
5. Willy Johansen, Norge 50.99
6. Brynjulf Dammen, Norge . 50.27

4. Erling Eriksen, Norge .
5. Heikkilii, Finnland .
6. Waukowski, Polen

200 m løp
L Zeughan, Tyskland .
2. Woinska, Polen .
3. Gowkielewicz"Polen .

Jungel', Tyskland .

Diskos
L Stiicker, Tyskland 40.16
2. Janhonen, Finnland 37.54
3. Viinerskiir, Sverige 35.40
4. Øman, Sverige 34.81
5. Olaf Garberg, Norge 34.45
6. Kaisanlehti, Finnland 34.39

Walczak, Polen 34.39

Kule
L Kaisanlehti, Finnland .... 13.26
2. Stiicker, Tyskland. . . . . . .. 12.97
3. Janhonen, Finnland 12.28
4. Gaffke, Polen 12.14
5. Kujala, Finnland 12.13
6. Øman, Svel·ige. . . . . . . . .. 11.85

Stav
1. Suutari, Finnland 3.75
2. K. Levijoki, Finnland . . .. 3.65
3. Jussila, Finnland 3.20
4. Striing, Sverige. . . . . . . . .. 3.10

Fransson, Sverige. . . . . . .. 3.10

800 m løp
1. Palkowska, Polen
2. Gasiennica, Polen

Tresteg
1. HeikkiHi, Finnland 14.28
2. Saarikoski, Finnland 14.04
3. Walter Pedersen, Norge .. 12.68
4. Waukowski, Polen 12.55
5. Striing, Sverige 12.48
6. Hille, Tyskland 12.42
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3.30.5
3.47.4

100 m butterfly
1. Lubitz, Tyskland 1.40.1
2. Schmiedel, Tyskland 1.42.6
3. li'icek, Polen. . . . . . . . . . . . . . . .. 1.43.5

100 m medley
L Baudach, Tyskland 1.35.2
2. Stritzke, Tyskland 1.47.1
3. Klabinsky, Tyskland 1.53.0

200 m medley
L Lubitz, Tyskland
2. Weiss, Tyskland

3 x 100 m medley
L Døves I.F., Danmark 5.24.6
2. Poznan, Polen 5.43.3
3. Varsjava, Polen 6.27.0

TERMINLISTE
På styremøte fredag 16. januar ble det

satt opp følgende terminliste for Døves
Sportsklubb i Oslo for L halvår 1959:

7. februar medlemsmøte med hyggekveld
på døvehytta i Lommedalen.

8. februar, klubbmesterskap i langrenn
ved døvehytta.

28. februar, karnevalsfest på døvehytta.
Arr: Hytteutvalget.

L mars klubbmesterskap i slalåm ved
døvehytta.

14. mars klubbmesterskap i hopprenn,
Heggehullet.

30. mai fest på døvehytta. Arr.: Friidretts
gruppen.

20. juni St. Hans fest på døvehytta. Arr.:
Døves Sportsklubb.

sats i A-klassen var også meget gledelig,
og 6. plassen lover godt, spesielt når vi
tenker på at han er kombinert-løper og at
hans største styrke ligger i hoppbakken.

HOPP-PREMIERE:
Sikko nr. 5 A - Nyset nr. 3 B

Bergens-hopperne hadde sm første
konkurranse 8/1 ved Gulars kveldshopp
renn i Granbakken. Det var god deltakel
se utenbysfra.

Per Sikko viste fin form og plaserte
seg som nr. 5 i kl. A, men han var kanskje
nervøs, for de som har sett ham under
trening sier at han er meget bedre enn
han fikk vist denne dagen.

I B-klassen gjorde Peder Nyset om
trent hva vi hadde ventet (etter at han
hadde vunnet kl. B i et hopprenn hjemme
i Sogn i julen), men han måtte låne ski
dennegang, og det var svært uheldig.
Han kan sikkert ta mange premier hvis
han anskaffer seg nye hoppski og trener
alvorlig. Da blir han kanskje Norges
beste døve hopper, fort.

Gudmund Bratteng ble nr. 8 i jr.klas
sen.

Lie nr. 5 kl. A i slalåm
Brenden igjen nr. 3

Søndag Il/l startet Hans Lie i årets
f-ørste slalåmrenn. Han var uheldig i første
omgang, da han ble stoppet halvveis i
løypen fordi et stoppeur hadde frosset.
Han var andpusten da han kom opp og
startet påny, men i annen omgang kom
han meget sterkere, og var da bare l
sek. etter bestemann. Sammenlagt ble
det 5. plass, men rennet viste iallfall at
han er helt bra etter fotskaden, og at
han kan gå til topps når som helst.

*
Samme dag ble Reidar Brenden nr. 3

jr. i langrenn på Totland, hvor også Per
Sikko startet og ble nr. 10 i kl. A.

MEDLEMSMØTE MED
HYGGEKVELD

for Døves Sportsklubb på hytta
i Lommedalen lørdag 7. februar.
Klubbmesterskap i langrenn søn
dag 8. februar.

Arr.: Styret.

Vi minner om tørrtreningen.
Nå er tiden inne til å ta fatt på tørr

treningen. Alle skyttere bør vite hva tørr
trening er for noe, men det er jo mange
nybegynnere som ikke er oppmerksom
på hva det er. Derfor skal vi her minne
litt om det igjen.

Tørrtrening er å drive sikteøvelser
innendørs. Man fester en liten skive eller
lapp på veggen. Så tar man geværet og
begynnel' med avtrekk og sikteøvelser.
Her innøver man riktig avtrekk, noe som
er meget..nyttig. Likesom man øver seg i å
holde geværet i riktig stilling, og ikke
minst at man herved øyer seg i å holde
geværet støtt. Når man foretar avtrekk,
bør det være en tomhylse i geværet. Disse
øvelser bør man foreta helst når man er
alene i værelset, og helst ikke når barn
er tilstede.

Skulle svigermora eller kona plutse
lig overraske mannen, så kanskje de ville
tro at han hadde fått en «skrue løs».
Det er mange skyttere som driver slik
trening foran sesongåpningen, og det
koster jo ikke et rødt øre.

Med dette oppfordrer vi skyttere til å
ta fatt på tørrtreningen når de har noen
ledige minutter å avse.

NYTT NDI·STYREMEDLEM

BERGEN ~
~i~

Trondheims-Døve har på sitt årsmøte
valgt Tore Evensen som lagets repr. i
forbundsstyret etter Torstein Simonsen.
Varamann: Ely Myrvang.

KATASTROFE

LAi~GRENNS-PREMIERE:

Brenden nr. 3 jr. - Sikko nr. 6 A
Årstad Idrettslag arrangerte 4/1 årets

første skirenn i Bergen, med bra delta
kelse. Det var lite snø men skarpt føre,
og rennet gikk på Ulrikkens topp.

De to fra Døves L K. som startet, gjor
de fin innsats. Brenden bør vel være for
nøyd med 3. plass i jr.klassen, når en
tar i betraktning at han gikk feil og tapte
meget på det. Han fikk l 1/2 min. dårli
gere tid enn vinneren. - Per Sikkos inn-
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Fra Oslo Skyttersamlag
har laget mottatt meddelelse om at det
for året 1959 vil bli ytt medlemmer av
laget som i dette år legger inn nytt løp
i sitt gevær et bidrag av kr. 30.-.

Fra Oslo østre Skytterlag
har laget mottatt denne hilsen: Vi takker
for samarbeid i året som gikk og sender
våre beste ønsker for det kommende år.
Styret.

Ved brannen i De Døves Forenings lo
kale i Oslo ble omtrent hele premiesam
lingen fullstendig ødelagt. Samlingen,
som fylte en hel vegg, inneholdt mange
meget verdifulle premier, bl. a. Carl
Werners fra hans store kunstløpskarriere.
Videre hele Norges Døves Idrettsforbunds
samling av trofeer fra mange internasjo
nale stevner, samlingen til Oslo Døves
Sportsklubb, sjakklubben, bridgeklubben
og enda mere.

En virkelig katastrofe for de rammede!



PAPIRFORRETNI G

OSLO

Korgen Sparebank

Opprettet 1921
KORGEN

Forv. kap. 1{1 1958 ca. 5,5 mill kr.
Fonds ca. 250 000 kr.

A.s Mandal Papirindustri
POSER-KONVOLUTTER

Telef. 1023 - 1024

Å.s Det Norske I<'okosvæveri
MANDAL Kokosløpere og matter. Bukleløpere

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

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

*

Kronprinsease Marthas Plass l - OSLO

Norenberg & CO. Als - Oslo

MARGARINFABRIKK

Sentralbord 68 34 20
OSLO

Leverandør av den anerkjente«Noco»
margarin

Fotograf Ludwigsen

Telefon 1031 - LARVIK

ALT I FOTO

DE SPISER GODT OG BILLIG I
MELKESTUA
Larvik

Larvik Andelsmeieri

Wessel ex Co.
Elektroteknisk Fabrikk

Fyrstikkalleen 19, Grønvold
OSLO

Benytt

Gjøviks Sparebank
Opprettet 1865

Alltid til tjeneste

c. & C. Knudsen
KAFFE EN GROS OG BRENNERI
Apotekergt. 10 B, Tlf. 335118, 334121

OSLO

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



ø 4 Voss Hårdukveveri A.s
voss -Telefon nr. 80

Framstilling av hårduk

og vattolin

Hotell Gyldenløve
Nytt hotell

Alle rettigheter
Telefon 744
KONGSBERG

Skjøndals Slip & Mek. Verksted

BERGEN

Hopen & Solheiln
Skipsekspedisjon

Telefon 2306 Tlg.adr.: «Hopheim»
FLORØ

KJENNER DE VAR BANKS

BOLIG-SPARELÅN?

De sparer til halve innskuddet
SKILLINGSBANKEN låner Dem den
andre halvparten.

Be om brosjyre

A!S BERGENS SKILLINGSBANK
Opprettet 1857

Aut. rørlegger

Jacob Berntsen
Nye Sanc1viksvei 18 - Tlf. 10907 - Bergen

Sanitærvarmeanlegg - Centralvarmeanlegg

H. M. Wrangell & CO. A.s

SKIBSREDERI

HAUGESUND

Rogaland Fiskesalgslag SIL

Telefon 35 859

STAVANGER

A.s Norske Saltkornpagni
BERGEN

Døves Trykkeri A.s - Bergen


