
Landsmøtedeltakerne ser på stupeoppvisningen ved Langesund bad. '(Foto: Sander)
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Det er to slags opplysningsvirksomhet. Den ene gjelder opplysningsarbeidet
innen våre foreninger og det er en viktig del a'v foreningens arbeid. Den har
til hensikt å spre kunnskaper blant foreningenes medlemmer ved hjelp av studie
sirkler, film og foredrag. Det er ikke tvil om at denne del av foreningsvirksom
heten fortjener en bred plass på programmet.

Men vi haren annen forlnfor opplysningsvirksomhet som er minst like viktig,
men som hittil har vært drevet i en mere beskjeden målestokk. Og det er opp
lysningen om de døve og deres problemer i samfunnet.

Det er dessverre fremdeles et stort flertall av mennesl{.er her i landet som har en
ganske skjev oppfatning av de døve, eller døvstumme som de fleste hørende ennå
ynder å si. Jeg har inntrykk av at vi ennå ikke er fullt ut likestillet med hørende,
og at der fremdeles er mange vansker som må overvinnes før vi kommer så langt
at døvheten bare blir regnet for et mindre handieap, og ikke spiller noen rolle i
arbeidslivet og ellers i det daglige liv.

Hva er så grunnen til at det brede lag av befolkningen vet så lite om oss døve?
Sikkert den at vi har forsømt å gi de hørende tilstrekkelig opplysning om de døves

_evner og dyktighet som arbeidere, og.~m ·de problemer man har å kjempe med.
Nettopp her har vi en stor oppgave, å utføre. Vi må lære de hørende hva det vil

si å være døv. Lære dem hva de døve kan og hva de viL Kort og godt, vårt mål
og våre midler til å nå dette målet. •

På landsmøtet var sak:en om opplysning om de døves problemer oppe· til be
handling, og det varet framtredende ønske blant representantene om at for
bundet i større grad enn før bør benytte de moderne hjelpemidler for opplysning,
så som: radio, film o. l. i propagandaens tjeneste, og så selvfølgelig dagspressen,
som jo er uunnværlig om en sak skal vinne fram!

Vi har sett andre yrkesvalghemmede benytte seg av dette for å gjøre sin sak kJent,
og det sier s,eg selv, at også vi døve må følge llled tiden-og henytte oss av den pro
paganda som radio, film og presse byr på., for på denne måte nå fram til den store
almenhet med våre problemer. Det er nemlig slik at ingen sak vil kunne vinne
fram om man ikke selv setter noe inn på å få den fram i lyset.

Det erenkjen~sgjerning.at det 'ennå er svært mange som har lite kjennskap til
oss døve, og som går rundt me-d en forestilling om at vi døv,e ,er noen rare skap
ning.er som er vanskelig å omgås med. Vi må få slutt på disse galnle fordommer,
men skal det lykkes., så må vi sette igang en opplysningskamp.an}eeom kan nå
fram til den enkelte, og som på en overbevis'endemåt,e sier at det igrunnren ikke
er 'noen annen forskjell på oss og d.eh(ørende~enn :en manglende h,ørsel, men at
,denne m:anglen:de hørsel skaper så store problemer for oss., at vi må ha hj~lp for
å løse dem. Red.



Av døveprest Ragnvald Hammer

12.-14. juli 1956

Referat fra landsmøtet

Bergen:

Trondheim:

Aud Grut Lø
vig
Eil;fOhna
Th. Sander
I(jell Håland
R, Bjelland
M. Strømme
S. Bråthen
Halvor Gref
tegreff
Th. Simonsel'l
Kr. Sliper

Drammen: F. Johansen
Hama! og Om.: J. M. Dahl
Harstad: H. Sørensen
Haugesund: E. Eriksen
Innherred : A. Søraker
Kristiansand S. A. Birkenes
Møre: Magne Lid
Ofoten: K. Lundquist
Salten: . L. Nilsen
SkienjTelem. : Olav Haug
Stavanger: K. Samuelsen
Vestfold: C. Peterson
Østfold: E. Pettersen
Forb.styret: N. Gjerstad

A. Melgaard
H. Størkersen
F. G. Løvig
Lilly Foss
T. Eikj eland
Alb. Breiteig

Oslo:

"

."

."

"

"

"

"
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"
"

"

"

"
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.,.,

Fra Aust-Agder:

Som varamenn for T. Sander og
1(. Sliper fungerte periodevis Marta
Sander og Trygve Veddeng.

Oppropet viste at det var bare
to av forbundets foreninger, nem
lig Helgeland og Tromsø, som ikke
var represe~tert på møtet, som
derfor må regnes som det mest.
fulltallige i forbundets historie.

ForbundsfDrmannen, Nils Gjer
stad, ledet forhandlingene. Den
oppsatte saksliste ble godkjent
uten endringer.

fra foreningene. Fullmaktene var
på forhånd gjennomgått aven
fullmaktskomite og funnet i or
den. Følgende møtte som represel1.
tanter til forhandlingsmøtene:

Sak nr. 1: Treårsberetning.
Forbundsstyrets beretning for

perioden juli 1953jjuli 1956 var på
forhånd trykt og sendt ut til samt
lige foreninger. Beretningen ble
.gjennomgått punktvis, og det ble
fremsatt en del spørsmål fra repre
sentantene angående de forskjelli
ge saker.

Beretningens gjengivelse av for
holdet til Landsnemnda for yrkes
valghemmedes organisasjoner av
fødte uttalelser om at vårt for-

. . I

uttrykte håpet om at alle måtte be
finne seg vel i Skien, og at lands
møtet måtte bli av betydning for
de døve.

Formannen i Norske Døves
Landsforbund, Nils Gjerstad, tok
så ordet og takket de to foregående
talere for de pene velkomstordene.
Han takket Skien-Telemark Døve
forening for at den hadde tatt på
seg arbeidet med å stelle til lands
møte, og han håpet for sin del at
de kommende dager måtte bli
glade og positive for Norske Døves
Landsforbund og for de mange
landsmøtedeltakerne.

Formannen gikk deretter over
til opprop av de utsendte mandater

hørt bønnen., 'sier Jesus: Effata 
lat deg opp. Med troens blikk opp
fattet deri .døve. ordene på Jesu
lepper. Og straks ble hans ører
opplatt og hans tunges bånd løst,
og han talte rent.

Vi har alle våre vansker å dr~ges

med, ja, noen av oss har tunge hyr
der å bære. Vi blir ofte misforstått.
Mange har vanskelig for å forstå 
oss når vi snakker, ja, forstå

• oss i det hele tatt. Da fristes vi til
å bli bitre, bitre mot Gud og våre
medmennesker som er heldigere
stilt enn vi.

Nettopp til oss er dagens glade
budskap sendt. Der er en som fullt
ut forstår oss. Han heter Jesus.
Han er glad i oss og vi trenger ikke
å være redd.for å komme til:,ham."
Han støteringen Bort~ Han kjenn,er
til din nød endog før du selv er
klar over den. Han innbyr deg
kjærlig til å komme, til ham med alt.
La i alle ting eders begjeringer
komme fram for ham! Fold dine,
hender og tal med ham. Også du
sk.al få oppleve hans virkekraftige
Effata. Det er ikke din tro som
skal gj øre underet, men hans ord.
Kom da til ham med alt. Og du
skal få se at han har gjort alle ting
vel.

Amen.

Les Markus ev. 7.,32-37.

Kl. 10 formiddag den 12. juli
samlet utsendingene fra foreninge
ne seg til åpningsmøtet, som ble
holdt i Turnhallens store sal. Her
ble også de øvrige forhandlings
møter holdt. På åpningsmøtet had
de de allerfleste av de 270 lands
møtedeltakere samlet seg.

På vegne av arrangøren, Skien
Telemark Døveforening, ønsket
formannen i hovedkomiteen, Øi
stein Ording, alle landsmøtedel
takerne velkommen til Skien og
til et landsmøte, som han håpet
ville bli positivt og hyggelig.

Deretter holdt Skiens varaord
fører en kort. og inspireFt tale til
landsmøtedeltakerne. Også han

I år har vi de døves søndag 18.
august. Det er 12. søndag i trefol
dighet. Første tekstrekkes evang.
forteller at en døv ble ført til J e
sus. Jesus tok seg av ham og den
døve kunne prise Gud av et takk
nemlig hjerte.

Denne teksten viser hvor godt
Jesus forstår den enkelte og hva
den enkelte betyr for ham. Den
viser at Jesus fullt ut kjenner den
døves sjeleliv og tenkemåte og at
han tar hensyn til dette. Ingen døv
liker å være "utstillingsvare". Der
for tar Jesus ham avsides fra fol
ket. Hva og hvor mye den døve
hadde lært om Jesus får vi ikke
vite. Men det var neppe mye. Ri
meligvis hadde han sett at Jesus
hjalp syke og -andre som hadde det
vanskelig. Den døve kom ikke
av seg selv., men gode venner førte
ham fram for Jesus. Jesus spurte
ikke etter tro eller lærdom. Han
så nøden og hjalp ut av den. ~

Ved tegn lar Jesus den døve få
vite at han fullt lIt forstår hans
stilling. Så ser han oppover. Den
døve følger hans blikk. Ovenfra,
fra Gud, er det altså hjelpen må
komme. Jesus ber, taler med Far
i himmelen. Og fordi Faderen har
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bund burde melde seg ut av nemn
da, hvis dens arbeide ikke var av
nevneverdig betydning for for
forbundet. Flere talere mente imid
lertid at man burde bli stående,
både av praktis'ke og taktiske hen
~yn. Det ble ikke satt frem noe for
slag om utmeldelse, slik at beret
ningen bie godtatt uten endringer
på dette punkt.

Under punktet Legater nevnte
Sander at det visstnok ikke var
korrekt at det flere ganger var
kunngjort i "Tegn og Tale". at det
var leg~:~porsjoner ledige vedr,,"
Angell-Petersens legat. Han kunne
ikke huske å ha sett sådankunn
gjøring.

Forøvrig ble den utsendte, try~
te beretning godkjent i sin helhet
av samtlige representanter.

Sak nr. 2: Regnskaper.
I forbindelse med· landsfor

hundets regnsk'ap'er for de tre for
løpne år kom det spørsmål på
enkelte punkter fra' T. Sander (om
Beckers fond og tapsavskrivninger
på Døves Jul), fra Carina Peterson
9m filmfondet og fra Rasmus Bjel
land om det lån Trondheimsfore
ningen har på kr. 500.-. Alle spørs
mål ble' besvart tilfredsstillende,
og landsforbundets regnskaper ble
deretter godkjent enstemmig.

"Tegn og Tales'" regnskaper ble
~eretter gjennomgått. T. Sander
kom med et spørsmål i forbindelse
med året 1953 angående posten
.."N.D.L.s innsamlingsaksjon, et
spørsmål som Breiteig besvarte.
~t spørsmål fra Finn Johansen om
hvorfor 1953 brakte 'et'underskudd'

.på over kr. 3000..~. ble,besvart av
~reiteigmed at man nevnte år gikk
over til å sende ut bladet.hver fjor
tende dag. Det tok sin tid før an
nonsemengden kom opp i den nød
vendige 'høyde, slik at først på slut
ten av 1953 kom det driftsmessig
balanse igjen. Regnskapet for 1953
ble deretter enstemmig godkjent.

I forbindelse med regnskapene
for 1954 redegjorde Breiteig for det
syn som lå til grunn for, at for
bundsstyret' av årets overskudd
først hadde dekk.et underskuddet

, i 1953 (slik at kapitalen igjen ble
kr. 10 000.-.) før man delte ut
overskudd til landsforbundet og
Døves Idrettsforbund. Han leste
opp beretning fra den statsauto
riserte revisor som støttet dette
synet. Breiteig meddelte at idretts
forbundet var uenig i' dette synet,
i det man der mente at man skulle

ha andel i hele overskuddet for 19
54 uten at underskuddet for 1953
skulle dekkes. Breiteig henviste
til at forholdet til idrettsforbundet
skulle behandles som en egen sak
senere på dagsordenelI, og anbe
falte at "Tegn og Tale"s regnskap
for 1954 ble godkjent med forbe
hold om evt. endring i samsvar
med utfallet av den senere behand
ling av kontrakten med idrettsfor
bundet. Dette'ble enstemmig ved
tatt.

,Regnskapet for 1955 viste min
dre bra kontingentinnbetaling. Et
ter en del innlegg fra representan
tene . Ohna, 'Bjellana', Bråthen,
Greftegreff, Dahl, Melgaard,
Strømme samt tilskuerne G~n'Y0r

Skog Carlsen";og y ngv~r" Andresen,
ble det vedtatt at man for etter
tiden ~kulle prøve d~n ordning
at man kun hadde kommisjonærer
i de større byer, i alt 5 stykker.
For resten-av landet sørget forret
ningsføreren selv direkte for in
kasso av bladkontingenten. Etter
forslag fra Sven Bråthen ble det
vedtatt at det til neste landsmøte
skal legges frem forslag om at
hladkontingenten skal inkluderes
i forbundskontingenten. Det er da
forutsetningen at den komite som
skal revidere forbundets lover, tar
ovennevnte' spørsmål med i lov
utkastet. Det syntes dog ikke å
være stemning for at bladkon
tingenten skal med i forbundskon
tingenten, men man mente det
kunne være praktisk å prøve denne
sak på neste landsmøte.

Regnskapet for 1955 ble deretter
enstemmig vedtatt.

Sak nr. 3: I nnkomne lovforslag.
Det var innkommet to forslag

angående ilovbestemmelsene an
gående valgordningen. Fra Dram
men forelå dette forslaget: "Man
foreslår at lovenes § 3 endres dit
hen at man kun har tre landssoner,
med to representanter fra hver
sone i forbundsstyret (0stenfjeld
ske, Vestenfjeldske og Norden
fjelske sone). Etter at disse 6 er
valgt, velges ytterligere en repre
sentant fra samme sone som for
mannen, slik at det tilsammen blir
7 medlemmer i styret, som nå."

Fra Oslo forelå forslag om at man
ikke skulle endre selve loven på
dette punktet, men at man skulle
foreta en protokollasjon på lands
møtet om hvilke foreninger som
hører hjemme i hver av de fem
landsdeler som er omtalt i lovens

§ 3. Oslo foreslo samtidig følgende
fordeling av foreningene. Øst-Nor
ge: Døveforeningene i Østfold,
Drammen og omegn, Oslo, Hamar
og Omegn. Sør-Norge: Døve
foreningene i Skien/Telemark,
Vestfold, Aust-Agder og ~ Kristi
ansand. Vest-Norge: Døvefore
ningene i Stavanger, Haugesund
og Bergen. Midt-Norge: Døvefore
ningene i Møre, Trondheim og
Innherred. Nord-Norge: Døvefore
ningene fra og med N'ordland og
nordover.

Oslo motiverte sitt forslag såle
des': "Hittil har det vært en del
misnøye med at et par landsdeler
er overrepresentert i styret fordi

ø de~ står et meget lite medlemstall
bak vedkommende representan
ter. Dette gjelder i særlig grad
Sør-Norge, som hittil har bestått
av Kristiansand og Aust-Agders
foreninger. Loven· sier -ingenting
om at det kun er disse' to forenin
ger som skal høre til Sør-Norge.
Det er forøvrig her kun tale om en
valgteknisk .fordeling av forenin
gene, 'og den"Vil neppe få noen be
tydning for det daglige samarbeide
mellom foreningene. Oslo mente at
ved å Hytte Skien-Telemark og
Vestfold Døveforeninger til Sør
Norge,'ville denne landsdelen møn
stre flere foreningsmedlemmer bak
sine evt. forbundsstyrekandidater.

Oslos forslag ble lagt fram av
Rasmu~' ,Bjelland. Deretter tok
Finn Johansen ordet på vegne av
Drammen og sa at hans forening
gjerne' trakk sitt forslag tilbake,
dersom Oslos forslag ble vedtatt.
Forbundsformannen gjorde opp
merksom på at forbundsstyret
støttet Oslos forslag med den en
dring at foreningen på Møre ble
betraktet som. tilhørende Midt
Norge.

Aud Løvig fra Aust-Agder gikk
imot Oslos forslag, og ønsket ingen
forandring i bestående regler. Ca
rina Peterson, Arne Birkenes, Olav
Haug og Albert Breiteig støttet
Oslos forslag med forbundsstyrets
tilføyelse.

Avstemningen viste så at Oslos
forslag med nevnte tilføyelser ble
vedtatt med 28 mot 2 stemmer.

Eilif Ohna, Bergen, kom med
forslag om at lovens § 5 på ett
punkt burde forandres. Det het nå:
."Foreningene har rett til å sende
en representant for hvert påbe
gynt 50-tall medlemmer, dog ikke
over 3 representanter". Han fore
slo det endret til: "Foreningenes.
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tett. til å sende ·representanter til
landsmøtet., reguleres' slik: l repre
sentant for l-50 medlemmer.,
2 representanter for 51~100 med
lemmer., 3 representanter for 101 og
flere medlemmer."Dette er klarere
formulering mente Ohna., selv om
meningen fremdeles er den samme.
Han foreslo videre at siste setning
i § 5., sålydende: ."Ved stemmelik
het gjør formannens stemme ut
slaget""., burde sløyfes.

Disse forslag om endring av
lovens § 5 ble,' enstemmig vedtatt.

Fra Bergen forelå også forslag.vl
Eilif Ohna om at det burde opp
nevnes en lovkomite med henblikk
på å få 'gjennomført en revisjon
·av forbundets lover. Dette ble
enstemmig vedtatt, og forbunds
styret fikk i oppdrag å oppnevne
sådan komite.

Sak n.r. 4:, Va 19.

Før vålge~emeddelte formannen
.at samtlige' forbundsstyremedle:t;n
mer kun#e ta imot gjenvaJg, der~

.som man' ønsket det.
, Før, valg på formann tok Mel
·gaard ordet og foreslo Nils Gjer
stad gjenvalgt som formann. Det
kom ingen andre forslag, og Gjer
,stad ble·. valgt med 29 stemmer.
l stemte bl~nkt. I

Før valget på Øst~Norges repre
·sentant utspant det seg en livlig
.debatt omkring Alf Melgaards
valgb.arhet. Han hadde nemlig
,opplyst at han om kort tid ville
flytte til Larvik., slik at han ,da ble
.hoende i det distrikt som Sør
:N orge. omfattet. Bjelland mente
.at Melgaard da,ikke ville være valg
:har fra Oslo. En del talere hadde
()rdet., og det ble deretter slått fast
,at Melgaard burde være valgbar
fraSør-Norg~. Deretter, ble Ras
.mus Bjelland., Finn Johansen og
Yngvar.Andresen (H·alden) fore
:slått som kandidater for Øst-Nor
ge. Avstemningen gav følgende
.resultat: Finn .Johansen 12 st.
Rasmus Bjelland 9 st. og Yngvar
.Andresen 9 st.

Ved valget på Sør-Norges rei
'presentant ble følgende foreslått:
Alf Melgaard., Arne Birkenes., Ca
rina Peterson. Avstemningen ga
·dette resultat: Melgaard 16 st..,
Birkenes 11 st. og Peterson 2 st.

Fra 'Midt-Norge ble Harald
'Størkersen og Halvor Greftegreff
foreslått. Avstemningen viste at
'Størkersen fikk 20 st.., Grefiegreff
"9 st., mens en stemte' blankt.

De to nye forbundsstyremedlemmene, Finn
Johansen (øverst) og Karl Lundquist.

Fra Nord-Norge ble I(arl Lund
quist og Lilly Foss foreslått.
Lundquist fikk 21 st. og Foss fikk
8, st., mens en stemte blankt.

Varamannsvalgene ga dette re-
sultat: .

Øst-Norge':' Rasmus Bjelland.,
enstemmig.

Sør-Norge: Arne Birkenes 18 st.,
Finn Løvig 8 st. og Carina Peter
son 4 st.· hvoretter Birkenes var
valgt.

Vest-Norge: Karsten Samuelsen
enstemmig. .

Midt-N'orge:' Greftegreff 25 st.
og Arne Søråker 5 st.

Nord-Norge: Lilly Foss 24 st.,
Ludvik Nilsen 48t.., mens 4 stemte
blankt, hvoretter Lilly Foss var
valgt.

Deretter skulle det velges ytter
ligere to representanter fra. samme
sone som 'f~rmannen., altså fra
Vest':'Norge. Albert Breiteig ble
foreslått som sekretær og Torl(el
Eikjeland som kasserer. Begge ble
enstemmig gjenvalgt.

Etter dette har forbundsstyret
denne sammensetning:

Formann: Nils Gjerstad (Vest-
Norge)

Sel~retær: Albert Breiteig., do.
Kasserer: Torkel Eikjeland, do.
Alf Melgaard., (Sør-Norge).
Finn Johansen., (0st-Norge).

Harald Størkersen., (Midt-Norge..
.I(arl Lundquist., (Nord-Norge).
Som revisor ble gjenvalgt·Ber

gens Revisjonsinstitutt. Som for
retningsfører for .,.,Tegn og Tale'"
ble gjenvalgt Døves Trykkeri A.s.

Sak nr. 5: .Bidrag fra Statens
Feriefond.

Etter en kort oversikt fra for
bundssekretær Breiteig om de ret
ningslinjer forbundsstyre:thadde
fulgt i den forløpne treårsperiode,
ble det· en til dels meget livlig
replikkveksling. Den begynte med
at Arne Søraker på vegne av sin
forening, Innherreds Døveforening
- satte fram forslag om at de min
dre foreninger burde ha større hi
drag enn de store foreninger, da
det er enkjennsgjerning at små-o
foreningene arbeider tyngre, og
at, et feriehjem har meget større
betydning for de små foreninger,'
fordi det som regel er deres eneste
sanilingssted~

Størkersen, Sander., Bjelland,
Dahl., Samuelsen, Johansen, Si
monsen, Melgaard og Bråthen had
de også ordet, og det viste seg etter
hvert at man stort sett ikke hadde
særlige innvendinger mot den for
deling forbundsstyret hadde prak
tisert. Det viste seg dog at mange
av representantene var litt usikre
på hvordan det skulle gås fram
m.h.t. innsendelse av søknad, og
likeledes m.h.t. innsendelse av
regnskap over anvendte bidrag.
Følgende forslag fra' Thorbjørn
Sander ble vedtatt :.,.,Forbundssty
ret utarbeider klare retningslinjer
for søknader om bidrag fra Statens
Feriefond og Statens Husmorferie
utvalg, som så trykkes og sendes
foreningene."

Under debatten k.om man også
inn på spørsmålet om man skulle
ta hensyn til søknader innkommet
fra de døves forskjellige idrettslag..
Det ble meddelt at Feriefondet for
øvrig ikke tilgodeså idrettslagenes
hytter eller hus., men forbundssty
ret hadde likevel hittil fulgt det
syn at idrettslagenes hytter brukes
av mange døve utenfor lagene, og
at det derfor er i forbundets in
teresse at hyttene blir drevet godt.
Det var alminnelig tilslutning' til
dette syn, men forbundsstyret ble
likevel pålagt for sikkerhets skyld
å ventilere dette spørsmål overfor
Feriefondet.

Det ble også nevnt at idrettsla
get i· Trondheim hadde .mottatt
bidrag både fra Tippeselskapet og
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Feriefondet, og fra et par hold ble
dette kritisert. Man var enige om
at døveforeningen i Trondheim
burde ha gjort forbundsstyret
oppmerksom på dette forhold da
søknad om bidrag fra Feriefondet
ble innsendt.

Sak nr. 6: Bidrag fra Statens
Hus morferieutvalg.

Bjella-nd ønsket å vite hvordan
de forskjellige foreninger har for
delt pengene blant husmødrene.
Albert Breiteig ga en kort rede
gjørelse for hvordan pengene hittil
var brukt, og pekte på at forenin
gene måtte være helt klar over før
de søkte om bidrag, at de selv
måtte yte en del penger til for at
husmødrene skulle få gratis ferie.
Sander pekte på at foreningenes
egen andel godt kunne skytes inn
ved at foreningene stilte sin hytte
eller sitt feriehjem til disposisjon.

Sak nr. 7: Utgivelse av norsk
tegnspråkhåndbok.

ForbundsformanJ1.en tok ut
gangspunkt i beretningen fra den
norske· tegnspråk-komite, der det
heter at man ,hør gå til utgivelse av
en norsk tegnspråk-h~ndboksna
rest mulig, da man nå har tilsam
men omlag to tusen felles nordjske
tegn å bygge på.

Sander mente at en sådan bok
neppe vil få noen særlig betydning
for de døve, men medga at når det
inntil nå var lagt temmelig mange
penger ned i tegnspråkarbeidet,
var man vel nødt til å ta skrittet
fullt ut og pr~ve å få ut den nevnte
bok.

Sven Bråthen mente at en tegn
språkjilm ville være av stor verdi,
men hans forslag vant ikke terreng
blant representantene, bortsett fra
det at man var enig i at filmen kun
ne være nyttig i instruksjonen.
Dette gjorde Gunvor Skog Carlsen
seg til talsmann for.

Etter en del replikker ble det en
stemmig vedtatt å gå til utgivelse
av sådan bok så snart den norske
tegnspråk-komite var ferdig med
sitt manuskript.

Sak nr. 8: Representasjonen
ved de nordiske døvekongres
ser.

Basmus Bjelland tok på vegne
av Oslo opp forslag om at forbun
det for fremtiden betaler alle re
presentasjonsutgifter ved de nor
diske døvekongresser. .Han be..
grunnet det med at det ikke er sine
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foreninger utsendingene represen
terer, men forbundet, og da bør
også forbundet betale utgiftene,
ikke minst fordi det jo er forbun
det som utpeker representantene.

Gjerstad meddelte at som ord
ningen nå er, så har hvert av de
nordiske land 10 stemmer, og har
altså rett til å møte med inntil 10
representanter. Han nevnte at
om man f. eks.. sendte bare 5 repre
sentanter, så ville de likevel ha
10 stemmer (f~ eks. 2 hver).

Ohna mente at Bjellands forslag
burde vedta.. Ved reise til Finn
land, som ligger lengst borte, ville
utgiftene ikke beløpe seg til over
5-600'k;r. pr. deltaker, så han
mente at forbundet burde avsette
så meget hvert år at man fikk nok
til å bære alle utgiftene ved kon
gressene, som jo ikke holdes oftere
enn hvert 5. år. Ohna foreslo at
forbundet skal avsette kr. 1000.
pr. år, dersom økonomien tillater
det. Det ble deretter enstemmig
vedtatt at forbundet skal bære
utgiftene,' og at det skal søkes
gjennomført en årlig avsetning til
dette formål, med henblikk på å
sende fullt antall (10 representan
ter) til hver kongress.

Sak nr. 9: Reisevirksomheten i
forbundet.

På vegne av Drammen foreslo
Finn Johansen at forbundet hvert
år avsetter en bestemt sum til rei
sevirksomhet' (f. eks. kr. 3000.-);;
Han understreket den betydning
forbundssekretærens besøk hadde
for de foreninger som hadde fått
besøk av ham, men mente samti
dig at det var altfor få foreninger
som hadde fått slike besøk. Slik
reisevirksomhet ville også styrke
samarbeidet mellom foreninger og
forbund.

Rasmus Bjelland tok på vegne
av Oslo opp forslag om at forbun
det skulle ansette egen reisesekr.
lønnet av staten. Gjerstad."og -Brei
teig sa seg enig i behovet for egen
reisesekretær, men forbundet har
ikke råd til å gå til slik ansettelse,
og det er nokså utelukket for tiden
å regne med at staten vil bekoste
sådan sekretær. Oslos forslag ble
derfor ikke fremmet.

Det ble frisk .debatt omkring
reisevirksomheten, og flere repre
sentanter hadde ordet. Det ble
tilslutt enighet om ,at forbunds
styret skal bruke en del pengerhvert
år til denne virksomheten, og at
forbundssekretæren (og også de

øvrige styremedlemmer om 'mulig)
skal reise mere enn før.

Sak nr. 10: Forslag om reise
kasse for ")"Tegn og Tale".

Finn Johansen bar på vegne av
Drammen frem forslag om, at det
skulle opprettes en egen reisekasse
for ,.,Tegn og Tale" slik at redaktø~'

ren kunne få anledning til å være
tilstede ved viktige begivenheter av
interesse for leserne.

Forbundsstyret var av det syn
at sådan reisekasse ikke var nød
vendig å opprette, men at redak
tøren kunne stå i kontakt med ar~

beidsutvalget m.h.t. de reiser han
ønsket å foreta. Styret mente at
det var enklest å ordne det på den
måten, og forslaget fra Drammen
ble deretter trukket tilbake.

Under behandlingen av denne
sak la Erling Pettersen, Halden,
også fram forslag om at det burde
ansettes medredaktør for bladet,
slik at han kunne rykke inn under
sykdom m. m. Forslaget ble ikke
bifalt, da man jo for noen år ,siden
hadde praktisert re-daksjonssekre
tærsordningen, men forlatt den
igjen, da den viste seg tungvint i
praksis.

Sak nr 11: 'Landslotteri.
Finn Johansen la frem forslag

fra Drammen om at forbundet med
regelmessige mellomrom skal av
holde landslotteri, stort anlagt,
og med al~e foreninger aktivt(med.
Forutsetningen må da være at
nettooverskuddet fordeles mellom
forbundet og foreningene, f.eks.
1/3 del på forbundet og resten på
foreningene etter deres innsats.
Bråthen og Dahl mente at det ikke
ville 'være særlig lønnsomt med
sådant lotteri. Flere andre var av
den mening at det koster uhyre me
get arbeide å avvikle et sådant
lotteri med godt resultat, men at
det var vel verd' å overveie saken
nøye. Man ble deretter enige om
at' forbundsstyret får fullmakt til
å sette i gang et landslotteri, der
som det ser anledning til det, og
dersom arbeidspresset forø-vrig til
later det.

Sak nr. 12: Opplysningsarbei
det iforbundet.

Rasmus Bjelland la på vegne av
Oslo fram forslag om at forbundet
nå skal intensivere opplysningsar
beidet. Han foreslo at det oppnev
nes en komite på 3 medlemmer som
får i oppdrag å utarbeide planer
for opplysningsarbeidet i forenin-
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Sak nr.1S: Arbeidsgivernesfor
hold til døve arbeidstakere.

Kjell Håland meddelte at Ber
gens Døveforening var av den opp
fatning at arbeidsgivere i Norge

idrettsforbundets_ .ønsker .bortsett
fra andelen i uthyttet og spørs
målet o~; avlø,unirig _av sportsre
daktøren kunne 'modereres en del.
Enden på visen' ble at begge for
bundsstyrer' sk'al arbeide videre
med saken og søke på å finne fram
til en bra ordning.

Landsinøtet foretok deretter vo
tering ov'er spørsmålet om idretts
forbundets andel skulle forhøyes
til 30% ~ 6 stykker. st~II;lte, for
dette forslag, mens 22 s<temte imot.
En 'representant var fraværende.
(Torkel Eil(jeland.)

gepe, Jede, dette.arbeidet og hjelpe .
foreningene med r,åd ~g ~åd. Ha~

menteatkorhiteeri skulle undersø~

ke h,vilke utdannelsesformer ' som
egner seg, best for døve forenings
le~ere~ undersøke nødvendigheten
av eget;' brevkur's,~ sanit undersøke
muligheten for å avholde fast årlig
leoersamling, f. eks. på Alm skole
i sommerferien.

Samuelsen., Ohna og M,elgaard
støttet forslaget, og mente at vi
her hadde meget ugjort.

Breiteig pe~te ;p,å a~ 'det vel her
var mest praktisk å hygge på' de
erfaringer opplysningskomitee,ne i
foreningene i Oslo og Bergen hadde
høstet. Han mente at Oslos forslag
burde 'godtas hva angår å få fart i
opplysningsarbeidet, men mente
at det var bedre at eJ1. mann fra,
hver av de lokale k'omiteer;i 'Oslo '
og Bergen samarbeidet sil~eerfa

ringer og sendte en rapport'til for
bundsstyret om det. Deretter kun
ne. forbundsstyret treffe de nød
vendige tiltak for å få arbeidet i
gang.

Deretter ble Oslos forslag med
Breiteigs ,e:ndf~ngsfors~ag;vedtatt
enstemmig. 'Det ble da 'meddelt at
formennene i de to lokale opplys
ningskomiteer hadde sagt 'seg vil
lige til' å utarbeide en rapport
(Gunnar Vatn, Oslo og Thorbjørn "
Sander, Bergen).

Sak nr. 13: Kontrakten mellom
La~dsfoTbundetog Norges Dø
ves Idrettsforbund angående
,., Tegn og Tale". '

Forretningsføreren, ,for bladet,
Alh,ect...Breiteig', ga en oversikt over
det problem som oppsto ved at
regnskapet for 'bladet ,i 1953 viste
et underskudd på over kr.' 3UOO.~.
Kontrakten med idrettsforbundet
viser at det skal ha 20% av bla'dets
nettooverskudd. Da bladet i 1954
igjen gIkk med overskudd, . hadde
forbundsstyret etter revisjonens
forslag, først dekket underskuddet
fra 1953, før det gjenværende over
skudd ble fordelt mellom landsfor
hundet og idrettsforbundet. Det
ble lest opp en beretning fra' Ber
gens Revisjonsinstitutt, der det
het at revisjonen så det som det
rette - etter å ha lest gjennom kon-

~,il

trakten - at unde:rsku.ddet for"
1953 ble de~ket før utbytte ble for-
'delt foi 1954. '

Breiteig meddelte deretter at
fotbundsstyrets"synpå dette spørs- "
mål var det samme som revisjo
nens. Styret mente dog at ettersom
idrettsforbundet var aven helt
annen mening, og slett ikke Ville
akseptere revisjonens ·syn, så ville
det foreslå landsmøtet at regnska
pet' for 1954' hle endret dit hen at
hele overskuddet for 1954 ble for
delt ,mellom landsforbundet og
idrettsforbundet, uten at under
skuddet for 1953 først ble dekket.

Ohna og Bjelland uttalte seg
imot denn'e ordning., og menie at Saknr.14:0pplys'ningsarbeidet
'underskuddet fra 1953 først måtte utad.
dekkes. Etter' en del debatt ble T-horbjø-rn Sander-la på vegne
,s~y~ets _for~lag vedtatt medt21 :'1f~IV;. ~,~r~ge~s. P~ve:f?~,ev~~gfra~ for
'inn'!' 4' stemmer. 5 stemte blankt. 'slag om at forbundet nå må gå mer

Deretter m~ddelte Gjerstad at aktivt inn for å spre opplysning om
det fra idrettsforbundet forelå en de døve og deres problemer, f. eks.
søknad om å få andel i nettoover- gjennom radio og NTB samt dags
skuddet for bladet m~d30% mot, pressen. Han viste til hva f. ~ks.
nå 200/0. Han meddelte at etter at 'Hørselvernet utfører avptopagan
idrettsforbundet hadde fått mel- daarbeide, og minnet ellers om at
ding fra landsforbundet om at sa- forbundsloven forplikter styret til
ken vill,e' 'bli forelagt landsmøtet å arbeide for sådan opplysning.

~ og' 'at'forbundsstyret neppe ville, gå Gjerstad meddelte at forbunds-
inn for forslaget, var det koinntet .. styre~ s~lysagt e{ oppmerksom på
et forslag fra idrettsforbundet om forholdet, og at det i tiden fram
endring aven del punkter i kon- over må gjøres mere på dette feltet.
trakten. Gjerstad opplyste at dette Vi skal dog ikke 'være blinde for at
forslag var framkommet fra idretts- forbundss~yreti de forløpne årene
forbundet etter at landsforbundet har hatt en rekke andre saker å ta
hadde bedt om det. Hovedpunkte- ,seg av, slik at opplysningsarbeidet

har måttet vente.ne i det nye forslag var disse: For-
høyelse av andelen i overskuddet Gunvor Skog Carlsen leste en
fra 20% til 30%, at bladet skal notis fra en Nordlandsavis, der de
lønne sportsredaktøren (nå skal døve og deres tegn blir omtalt på
idrettsforbundet egentlig lønne en noe ringeaktende måte.' Hun

mente at forbundet måtte væreham selv) - at bladet skal være ,.
På vakt mot feilaktig omtale av,.,organ for" landsforbundet og,. id-, '

rettsforbundet". - Gjerstad med- ,i)'døve og'deres "prohlem~r i'dags-
delte at forbundsstyrets syn var at pressen, og gripe inn med korrekte
alle disse ønsker fra idrettsfor- opplysninger der det var anledning
bundets side måtte avvises, da til det.
man ikke mente at de· var beretti- Representantene ga deretter sty-
gede nok. ret i oppdrag å ta seg av opplys-

I den etterfølgende diskusjon nings'arbeidet i særlig grad i kom
deltok Bjelland, Melgaard, Ohna, roende styreperiode.
Sander, Gjerstad, Breiteig., samt
idrettsforbundets formann., Hauke
dalen., og <;lets sekretær, Landen.
Til en begynnelse så det ut til at
partene sto langt fra hverandre,
men etterhvert viste det seg at
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ofte viser ,en sørgelig mangel;.p~tfo~

ståelse av de døve og deres spesi
elle vansker., i "a-rDeidslivet. Han
mente at et fornuftig opplysnings
arbeide fra, landsforbundets side
kunne rette på meget her, ,og mente
også at forbun'det bur'de drive pro
paganda for å stimulere arbeids
givernes lyst til å ta døve inn i ar
heide.

Breiteig' m'eddel~e at' forbunds
styret gjerne ville arbeide medsa-'
ken, og nevnte at deimuligens ville
være' riktig å' utarbeide en liten
trykksak o'm problemet, og spre
den ut f. eks. som bilag til bladet
"Arbeidsgivereti". .

Landsmøtet ga styret i oppdrag
å arbeide' med denne saken.

S'aknr.16: Økt klassefradrag
for døve. " '

Sven Bråthen la på vegne av
Oslo fram forslag om at forbundet
skulle arbeide for at de norske døve
skulle få et 'ekstra klassefradrag
vedskåtteberegningen. Han mente
at de døve har sa mange vansker
å 'stri med sammenliknet med hø
rertde', og at de døve må unnvære
ffere samfunnsgoder som de høren
de har, og at alt dette gir grunn til
et fradrag. 'Johan M. Dahl, 'Bjelland
og Ohna ga i sine innlegg uttrykk
for enighet med forslagsstilleren.
Halvor Greftegreff mente at der
som en sådan aksj on ikke førte
fram, så burde iallfall staten kun
ne y~~ tilskudd til forbundets drift
på en eller 'annen' måte. '

Man· ble deretter enig om at for
hundsstyretskal ta seg av saken
og -rette ell' henvendelse, til de sty
rende myndigheter om å gjennom
føre 'ct' ekstra skatteklassefradrag
for døve.

Sak nr. 17: ,,-Dobbeltmedlem
mer" i forbundet.

Fra Oslo korn Marit Strømme
med et forslag i forbindelse med
,døve som sto som medlemmer av
mere enn en forening. Hun pekte
på at all den stund repesentasjons
retten til landsmøtene var basert
på foreningens medlemstall, burde
man sørge for at den enkelte døve
ikke figurerte som medlem i mere
,enn en forening når denne bereg
ning ble foretatt. En forening med
f. eks. 49 medlemmer, vil lett
kunne nytte anledningen til å
tegne inn 2 fjerntboende døve som
medlem, 'for på denne måte å få
,rnedlemstallet over 50, slik at fore
ningen får rett til å sende 2 repre-

sentanter ·til· landsmøtene. Hun
mente, at det burde slås fast en
gang for alle at mo. h.' t. representa
sjonsretten., på landsmøtene, burde
for~ningene' kun -regne dem som
medlemmer, som b,odde i forenin
genes eget distrikt.

Flere talere, hadde ordet i denne
sak, men, man fant det vanskelig
å forme ,noe -y-edtak. Konklusjonen
på spørsmålet ble at man ikke skul
le,foreta -seg noe så lenge man ikke
kunne, bevise at noen forening be
visst spekulerte i forholdet. Det
ble sterkt understreket at det måt
te sees som et positivt trekk at en~

kelte døve' på grunn av spesial
interesser sto som medlem av
flere døveforeninger.

Sak nr. 18: Videreutdannelses
vilkårene for døve.

På vegne av Vestfold Døvefore
ning tok Carina Peterson opp for
slag om at landsforb'undet skulle
rette'henvendelse til myndighetene
for å få' bedre vilkår for de døve
hva angår yrkesutdannelsen.' Hun
mente at'.det burde bli meget hedre
muligheter for de døve på dette
området. Videre pekte hun på at
det var uhyre vanskelig for døve
å få lærerposter ved døveskolene
for de praktiskefagsvedkommende.
Flere talere som; hadde ordet etter
på, pekte på at -hva angår de al~

minn'elige lærerposter ved døve
skolene, så krevdes det i dag lærer
skoleeksamen, hvilket medfører
at de døve som 'ønsker sådanne
poster, må gå /gjennom vanlig
lærerskole. Dette er en meget van
skelig oppgave å gjennomføre for
døve, slik at det vel bare er de aller
ferreste som kan klare det.

For de' praktiske fags' vedkom
mende kreves det i dag både sven
nebrev og god og allsidig praksis.
Men mulighetene for døve til å bli
lærere er atskillig større på dette
området, hvilket bl. a. bevises av
det faktum at vi i dag har flere
døve faglærere i døveskolen.

Man ble enige om å pålegge for
bundsstyret å vie denne saken stor
oppmerksomhet, og være særlig
våken for å bedre utdannelsesvil
kårene for døve.

Sak nr. 19: M innetav le for døve
lærer A ndreas Møller.

På 'vegne av Trondheim la Ha
rald Størkersen fram forslag om
at man burde gå inn for å hedre
minnet om den forlengst avdøde
døvelærer Andreas Møller. Møller,

som selv var:døv, var Norges aller
første døvelærer " og' hadde sitt
virke i Trondheim.

Størkersen mente, at forbundet
i samarbeide med foreningen i
Trondheim hurde gå inn for å sam
le midler til en minneplate i bronse,
og at denne plate burde ha sin
plass på døves,kolen i Trondheim.
Han hadde allerede snakket med
skolens styrer som stilte seg meget
positivt til tanken.

Forslaget ble grepet 'med be
geistring av landsmøtedeltakerne,
og man ble enig om at foreningen i
Trondheim skal samarbeide med
forbundet om saken, og at minne
platen i sin tid skal overrekkes
skolen som en gave fra forbundet.

Sak nr. 20: Hobbyutstillinger.
Finn, Grut Løvig b3;r på' yegne

av Aust-Agderforeningen fram for
slag om at det for framtiden burde
arrangeres såkalte ~obbyutstillin~

ger i forbindelse med landsmøtene.
Han, hevdet at mange, døve var
meget flinke håndverkere, og at
de i sin fritid syslet med mange
prakti~ke ting, samtidig som de og
så "i sin fritid sy~let med kunst
maling, treskj~riJ:~g m. v. - Lø
vigs forslag ble enstemmig vedtatt,
og søkes praktisert allerede fra
neste landsmøte.

Sak nr. 21: Filmarbeidet i for
bundet.
So~ forinann i den av forbun

det nylig oppnevnte' filmkomite
hadde Alf Melgaard ordet til et
innlegg, 'der, han fortalte om komi
teens arbeide. Han kunne fortelle
at den nå konsentrerte sitt arbeide
om et manuskript som foreligger
ferdig, men til dels i ubearbeidet
stand. Det skal skildre døve men
~eskers liv, og det er meningen
at det skal tas opp en spillefilm
over dette manuskript. Denne film
vil bli en mektig propaganda for
døvesaken, og lære hørende å for
stå de døve bedre enn før, håper
man. Otto Schrøder har skrevet
manuskriptet, og det ble meddelt
at han i sommer har vært på sti
pendietur til København for å lære
mere om filmmanuskript og
liknende emner. 'Landsforbundet
dekker utgiftene til komiteens ar
beide, og når filmmanuskriptet
foreligger ferdig, er det så tanken
å vende seg til de rette myndighe
ter med anmodning om økonomisk
hjelp til å få tatt opp filmen.
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Melgaard understreket at' ~omi
teens arbeide ~åtte legges an "på
meget langt s~kt,' og .at -de døve
ikke måtte v~nte resultater aller
ede i første omgang.' Han nevnte
at komiteen pekte på b'ehovet for
at det ble gitt stipendier til døve
som har vist anlegg og evner for
filmarbeidet, og 'håpet at forbundet
ville tenke nøye over dette. ,

Man ble enig om ,at forbunds
styret skulle være våken for fil
mens betydning i arbeidet, og at
det skulle overveie nøye \mulighe
ten av å opprette slike arbeids-" og
studiestipendier.

Sak nr. 22: Ste'dfor neste lands
ungdomsleir.

Fra De Døves .Forening, .Trond
heim og fra' Innherreds Døvefore
ningforelå ønsk.e om at forbundets
neste ungdomsleir måtte bli lagt
nordover. Man har sett seg om et
ter passende steder i Trøndelag,
og mente at _det skulle bli råd å
finne et tilfredsstillende arrange
ment.

Landsmøtet vedtok enstem.mig
,at forbundsstyret skal samarbeide
med de to nevnte foreninger med
henblikk på å få avviklet lands
ungdomsleir i Trøndelag i 1957.

Sak nr. 23: 'Tid og stedfor neste"
landsmøte. .

Det forelå innbydelse fra :De
Døves .. Forening, 'Oslo om lands
møte der i 1958 i forbindelse med
foreningens 80-årsjubileum, samt
fra Østfold Døveforening om lands
møte der i 1959 (eller 1958). Det
ble en meget livlig diskusjon om
denne sak, for det viste seg snart
at Oslo meget gjerne ønsket lands
møtet lagt til 1958, mens mange av
representantene uttalte seg for at
det burde være tre år mellom
landsmøtene, både av hensyn til
økonomien for de døve, og av hen
syn til at forbundsstyret skulle få
bedre arbeidsro. Bjelland pekte
på at det flere ganger før var holdt
landsmøter med bare to års mel
lomrom, og på at loven også åpnet
adgang til så hyppige møter. Han
nevnte også at hans forenings re
presentanter ikke hadde mandat
til å påta seg å innby til møte i
1959, men bare i 1958.

Deretter gikk man over til av
stemming over om man ønsket
landsmøtet lagt til 1958 eller til
1959. Det viste seg at 17 represen-
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l 'tanter 'Ville ha :1'959, mens 9 st~inte

fo~ 1958~ Resten stemte blankt.
'Dere~t~r f~rtsaite 'åiskiisjon'en

om hvor møtet skuIleholdes'. Man-
"ge. ønsket Oslo og henstilte' tlI Os
los' representanter at de skulle 'ta
imot møtet med forbehold av god
kjenning på et senere medlemsmø-

'te i foreningen. Dette gikk Oslos
representanter med på,: da man
da visste at hvis for~ningensm'ed

lemsmøte ikke ønsket å være ar
rangør i 1959, så kunne foreningen
si a~rangementet fra seg. Under dis
kusj onen hadde' også Drammens
og Stavangers representaIiter er
klært at deres foreninger var villige
til å stå som arrangør i 1959, der
som ingen annen tok på seg arran
gementet. Man gikk deretter over
til avstemming,. som ga følgende
resultat: Oslo 17 stemmer~ Østfold
9 stemnler~ Stavanger 2- stemmer
og ,Dr'am:me:r;t' ~ stemme. En' repr.
var fraværende. '

Etter dette skal altså landsmøtet
i 1959 'holdes i' Oslo, dersom fore
'I1ingens 'medlemsmøte i løpel av
høsten 1956' godkjenner 'det~' Hvis
ikke, ~ykker de tre",andre forenin
ger inn som arrangør r ovennevnte
refkefølge.

Dermed var landsmøteforhan'd
lingene slutt. Under stor jubel leste
Gjer~,tadopp ~t telegram,. sendt fra
landsmøtet til H. M. Kongen:
"Norske Døves Landsforbund sen
der fra sitt landsmøte i Skien Deres
Majestet en ærbødig og hjertelig
hilsen med ønske om fortsatt god
hedring." .

Gjerstad takket deretter repre
sentantene for god "sports'ånd"
under forhandlingene, for saklig
og grei debatt, og for stor utholden
het ved gjennomgåelsen av den

_meget lange saksliste~ Han takket
de uttredende 'styremedlemmer,
Lilly Foss og Finn Løvig for hygge
lig samarbeide i' styret, og ønsket
Finn Johansen og I(arl J-Iundquist
vel møtt'til fremtidige styremøter.

På vegne av landsmøtedeltaker
ne takket Bjelland forbundsfor
mannen for rolig og saklig ledelse
av forhandlingene.

Så takket Gjerstad til slutt
Skien-Telemark Døveforening for
at den hadde lagt alt så vel til rette
for alle de tilreisende gjestene, og
erklærte deretter landsmøtet for
hevet.

(Referatet er inntatt med forbehold om forbunds
styrets godkjennelse.)

Lå'n;d~for'bu"de.t'l h"ed'r~r

,; "sine "'\;eteraner
:./, ,ilt

F()rhenv.' s~oiebestyr~r Johs. B~rge
tildelt heder~n:ted(lljen f' gull.

På landsmøtet i Skien ble for
bundets hedersmedalje utdelt, for
første gang, og en rekke' av våre
mest trofaste foreningsle.dere ble

'1dekorert·for sine store fortjenester
i forbund 'og foreninger. Da Norske
,Døves Landsforb'und' innstiftet dis
,se ,medaljer~ var' det med tanke på
at de som hadde ne'dlagt store for
tjenester i forbund og foreninger,
burde 'få et synlig hevis p~å forbun
.dets takknemlighet overfor disse
'døvesakensforkjempete og venner.

Hedersmedaljen utdeles i to
grader -'sølv,og forgylt sølv. -Den
første for fortjenestfullt virke in
nen foreningene eller 'på, en annen
måte et' fortjenstfullt arbeide
nedlagt for de,'døves"sak~-Medaljen

-i- forgylt sølv' utdeles til. personer
-som har gjorien fremragende' inn-
sats innen Norske D,øves Lands
forb'unds organisasj on eller .som
har gjort Norske Døves; Landsfor-

,.hund 'særlig stirre· tj enester. Lands
forbundets ,styre har tildelt.:

f.hv. skolestyrer ,:JOHS. ·BERGE
heder~medaljen'i forgylt søly:. '

Johs. Berge er Norske Døves
Landsforbunds stifter og sto som
forbundets formann i hele 15 år,
fra 1918 ~iI1934. En meget stor del
av "æren for at forbundet kom så
pass bra gjennom den første van
skelige tiden har utvilsomt' Berge.
Ved siden av å være forbundets
leder, var også Berge redaktør for
Tegn og Tale, og han hadde såle
des ledelsen av de viktigste orga
ner innen forbundet i alle disse år.
Han har'ofret en meget stor del av



Ansgal" Breiteig er en kjent mann
'innen de døves foreningsliv og en
meget benyttetmanninnen Bergens
Døveforening. Han har vært -styre
medlem 1927----46 og' har fungert
som' kasserer i foreningen fra 1919
til 1947, og har utført et trofast
og uegennyttig ,arbeid, for "sin fore
ning. Breiteig ha~ også vært for
mann og kasserer i'idrettsklubben,
og var i sin tid en meget flink
idrettsmann. Han har represen
tert foreningen ved en rekke lands-

, møter og kongresser, ,: og_c har også
i flere år sittet i styret for Norske

,Døves Landsforbund. For tiden er
Ansgar Breiteig land~forb,undets

representant i den Nordiske Tegn
språkkomite. Han sitter, også i sty
ret for Konows legat, og er æres
medlem av, Bergens Døveforening.
Breiteig har gjennom alle disse år
nedlagt et fortj enstfullt arbeide
for døvesaken og hedersmedaljen
er en verdig belønning og en popu
lær påskjønnelse.

Jakob Hovland er en av de som
har gjort størst innsats i Bergens
Døveforening. ,Like fra han i unge

JAI(OB HOVLAND, Bergen.
Hedersmedaljen i sølv.

ANS'CAR 'B1{EITEIG:, ~eTge~."
,Heder~medålj~n i sølv. J

,

Lunde johanseIl' :har gjennom
årene vært Moes beste med'arb'ei
der, og har i dennes formanIlstid
vært Norske Døves Landsforbunds
kasserer, ~g har her nedlagt et for
tjenstfullt arbeide. I sin f~rening

har J...Junde Johansen vært en me- .
get benyttet mann. Han har hatt
en egen evne til å få ungdommen
med seg, og på landsmøtene har
han 'vært en av våre beste debat
tanter. Mange er' de ti~litsvervhan
har hatt i sin, forening, men det er
tross alt innen husadministrasjo
nen han har sitt lengste virke. Han
har nemlig vært gårdens forret
ningsfører i en lang rekke år, og er
det fremdeles. I en menneskealder
har Lunde Johansen tjent sin
forening, og når han nå ble be
lønnet med forbundets hedersme
dalje, så var det en fortjent og
populær påskjønnelse,!

LUNDE JOHANSEN,' Trondheim
Hedersmedaljen i sølv.

Landsforbund, og var forbundets
;',første døve formann. Han inne
"hadde 'formannsvervet fra 1934
:::til194'(j,,~'o'g_'h~dde sål~~e~ 'e~ funk-
sjonstid,;'på-:' hele '12,' år... ;Moe ledet

'forbundsarbeidet '; videre i Berges
:' ,:'and, og med sitt klare sY'II 'p'å 'sa-
ken; og sitt likevektige vesen, har

:)l3:P: yær:t,"e.n meget god mann for
,~Jandsforhundet",'ID'e Døves Fore
;',:';:din'g/:~i:ondJi~~m, ,h'ett Mo~' gj ort, en
~,:~~or ,; itln~~ts" og" 'h~r" praktisk talt
: ln'neh'att~ ',ålIe de tIllitsverv som' er
a~" 'no,en";betyd1i~ng.'Han~ er ()gså
medlenii ~v menighetsrådet og',Dø

, vesr"AI<d,ershjems styr{'. Hall ei::øgså
,':m~edle~' av' -- la:p'dsforbti~;d'et.s'< Inn
~ ,s~il:iif1,g~k;'o~it.e,Jorp,eder~nfedaljen.
;'yanasfQrbti,na~!~ styre h~ir, 'trOss
~ >'Moe .erinå-er''I fullfvirke i sine man
~g~":,,ti1lits~~1~, "funnet - at:·, han' har
gj ort en så betydningsfull innsats
for døvesaken 'at han har gjort
seg fortjent til hedersmedaljen.

Hel~er"Moe, avløste Johs. Ber
ge som 'formann i Norske Døves

HELMER MOE, Trondheim.
Hedersmedaljen i sølv.

HENNING DAHL, Oslo:. Heders
mel}aljen i sølv.

, " .~

Henning 'Dahl har gjennom et
langt liv nedlagt et stoi"t arbeide
for \'de 'dø~e. D'et 'er' særlig i Oslo
Dahl har hatt sitt virkefelt; og i
døveforeningen 'der har han vært
en meget benytte't mann. Han tok
initiativet ,til Lars 'Havstads 'min
nefond, og har selv I vært fondets
fotretningsfører hele tiden. Hen
ning Dahl har også'nedlagt et stort
arb'eide mnen de døves' ffi'enighet
i Oslo, og nar vært kirkens klokker
i m'ange år., 'Henning Dahl har
vært døvesaken en tro ,tjener" og
hedersmedaljen var en fortjent
og' populær påskj ønnelse.

sin arbeidskraft og tid 'på de dø~e,
og har vært banebrytere~"innen
N orsk~'~'"'~~Y:~~'I' ,~~n,~~f~)];~u~d.

"Når JoH's. Berge idag bærer
Norske DøveE Landsforbunds høy
este < utn;terkelse, på sitt bryst, så

,er det en foitjent påskjønnelse' og
en 'takk fra' Norg~s døve for en
uegennyttig' innsats for' de døves
sak! " ': i, ;
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år kom med,.i :arbeidet, -gikk h'an
med sin eksplosive. energi inn. for
oppgavene. Overalt i foreningens
mangesidige arbeid har han satt
spor etter seg. Ht>,yla'nd var fore
ningens sty:r,emedlem fra 1905/
1930. I(asserer for Døves Hus 1911
-15 og 1923~25.. Ellers har Hov
land vært en framsynt 'mann som
aldri var redd f()r å ta en sj anse som
bød seg. Det var han' som tok ini
tiativet til kjøp av det første døves
hus i Bergen, og med ved reisningen
av hytten. D;;t Bergens Døvefore
ning kjøpte V. Torggt. 20, var
Hovland husets kasserer: fra 1925/
1948. På vår~"landsmøterhar han
vært en trofast deltaker, og har
vist en' enestående' interesse for
landsforbundets: arbeide, -og' har
representert sin forening' ved Inart~

ge landsmøte't' og' kongresser. Han
ble æresmedlein av BergensDøve~

forening i 1948. Få har velfor~jent

denne hedersmedalje bedre" enn
Hovland, og det' var en meget for~
tjent belønnin'g for et langt ~rk~
i døve~akens: tjeneste. ., {-

Red.

DE~NVÆRE RARE de voksne også da;

i ~ai 1952 hadde O~lo og alldre hoved
steder i" Vest-Europa 'hes~k av et britisk
heliko'pter. Flyveren hadde med en skrift
lig hilsen fra borgermesteren i den engel
ske byen Bristol til ordførerne i de byene
helikopteret :bes~kte. De a~ dere som ex:
fra Oslo vet ,at flre~ landet midt på Råd~

husplassen, hvor ~~yveren overrakte. ord,:
fører Bun brevet fra den engelske borger
mesteren. Dette var jo. et riktig morsomt
påfunn. Ja, det var så morsomt at man
ikke skulle tro at voksne kunne' finne på

slike festlige ting.
Men vi vet at ofte er det slik at er det

noe vi synes er riktig morsomt, så er det
alltid nok av voksne so:rp. finner ut at det
er galt. Og slik er det nå gått her også. Nå
er det så at i de fleste land er det slik at .
det bare er postvesenet som har lov til å
ta seg av forsendelser av post. Og nå har
det engelske postvesenet funnet ut at
føreren av helikopteret ikke hadde lov til
å ta med seg brev til ordførerne, så nå vil
de anlegge sak mot ham!

TAKK!
, I anledning Norske Døves landsforbunds

landsmøte i Skien som nå er avviklet, vil

jeg og min frqe fr.am~ringeen' takk til Skien!
Telemark Døveforening, for den' gode mot

takelse vi fikk, og samtidig m.ed dette også

takke alle for det gode s~mværet, under

landsmøtet. Erling Pettersen.

Egon Pettersen•.

En sprek.- kar

Den 51 årige Egon Pettersen fra
Stjørdal' har i s()~,mer vært på
en langtur pr. sykkel,. som ikke
mange 50 åringer gjør ham etter.
N å var det ikk'e Egons mening å
konkurrere med ,de store rasere
i landeveisritt. Nei da, han var på
ferie og hadde planlagt en tur til
Drammen for å se på feriehjemmet
Skogheim, samt tilbringe noen da
ger der. Vel, Egon la trøstig i vei
på den lallge str~kning,'som gikk
over Trondheim;:'Dovre,. gjeJi,nom
Gudbrandsdalen til Hamar ,:hvor
han besøkte dø~eforeningensferie
hjem "Mjøsgløtt". Derfra gikk tu
ren videre til Drammen og da Egon
besøkte meg, hadde han brukt fire
dager på. den lange turen, og var i
fin ·form ved· framkomsten. Han
ble med oss ,ut til Skogheim og fei
retSt. Hans kvelden der. Etter en
ukes opphold her i byen, dro Egon
tilbake til Trøndelag på samme
måte SOIn han startet. Selv ikke,et
øsende regnvær kunne få Egon til
å skilles fra sin kjære sykkel! Han
gjennomførte turen tross uværet og
kom hjem i fin kondisjon. Dagen
etter hjemkomsten var han atter
på sykkelen og tråkket den fil"e mil
lange strekning til Levanger og til
bake for å arbeide på Innherred
Døveforenings nye feriehjem. Hat
ten ay for den fine prestasjon 51
åringen Egon Pettersen her utfør-,
te!

Red.

Dagens ,·petit.·

Jeg har vært på· landsmøtet, i
Skien, og opplevd store dager med
taler, sang og medaljer! Men nå er
det engang· slik at medaljer også
kan ha sin bakside, og baksiden
denne gang var noe man kaller for
"bamblesyken". De som har hatt
den kan bevitne at 'den er alt annet
enn behagelig. Det begynner ,med
at en føler seg "snyta full" ja, akku
rat som om~manhadde'sa~t:tillivs

en flaske' ildvann f~a B'orregård.
Litt etter littfUarner det for en og
man oppdager at man er e~ru, men
istedet føler. en seg hensatt til
NordsJøen under. full orkan.: Det
ruller ~g skvulper og man': lider
sjøsykens kvaler, og' bena ~kj'elver

som gele. Halvtisvime~sttiperman
tilkøys . oggl~tters'åvidt på aua
når noen s:riafker til en. .

Vel ---.-j.eg var, en av de. heldige
som slapp unna, men så fikk jeg jo
ikke noen medalje heller. Men det
var såmen ikke· langt unna' at jeg
hadde' fått, den (bamblesykenalt
så ) - og 'det hendte til og med på
avslutnin'gsfesten.' . Jeg .sto i prat
med pastor Stokk.e da Melgaard
blek om' nebbet kom· bort og' be~
trodde oss at han hadde "ofret" på
et "visst" sted, og idet hele tatt
hadde alt annet·enn lyst· på noen
festmid·dag. '-Da følte jeg noen rare
fornemmelser i mellomgulvet, og
jeg ilte bort til n' Rolf fra Dram
men for å få en- hjertestryker,og
det hj alp! Men det var ikke bare
Melgaard og meg som ,var 'ille ute.
Nei, sjølveste forbundsformannen,
han Nils fra Bergen var også gærn
i magan og han presterte det kunst
stykke 'å gå på do 17 ganger'på et
par dager, sikkert ny verdensre
kord! Men legge seg, å nei, far, det
hadde n' Nils ikke tid til. Kanskje
gjorde han som j-eg og skylte svi
neriet ut med et par reale drammer.
Han Torkel kasserer hang også
med hue de siste dagene, men han
var lurere enn de fleste, han dro
nemlig resolutt til Paris både med
forbundskassa og bamblesyken!
Antakelig mente den gode Torkel
at Paris' deilige småpiker var den
beste medisin. Og' der skaJ jeg
ikke si ham imot..

Nåvel, tross alt greidde ikke
bamblesyken å legge noen demper
på humøret under landsmøtet, for



det gikk ikk~ lenge før:', :r;n:~,n opp-"
daget den ,\ rette Inotgifteh, "og
således tok knekken på n' i tide.

Red.

nordiske ungdømsleFr'jor' ····'døve
~nfin leir med svak norsk deltakelse

·FRA REDAKSJONEN.

Neste nu,mIll;erav~~Tegnog T~le"

vil utkomme. omkring den 15. sept.
Stoff som skal inn' i dette nr. må
v~re redaktøren ihende senest 5.
,september. Vi har hatt brev fra vår
gode venn, Ole Reinemo som har
lovet oss ·å fortelle fra sirt ferie i
,Amerika ,sammen med tre kamer
,ater. Leserne ,har nå ferien litt på
av~tand, ,og det er ,da passe:n;de tid
å' skrive litt om sine opplevelser i
ferien. Altså tar vi pennen fatt!·

Red.

PASTOR BAGNVALD HAMMER
: J ~ ~

besøkte Drammens Døveforenings
feriehjem søndag l~.,.'august 1956.
Vi hadde ~ge:ut1ig avtalt med Ha-
"ma:r, og .Q'lll,egns Døveforening '; om
et be~økpå vår foreningsJeriehjem
"lJ'.-12.,~u,g,. -",: Qg i den anled
ning h~dde,presten, reservert ,disJ~e

,to, ~age~ fo~ el1;Drammenstur. ,M:en
dessverre sendte Hamar avbud slik
at det samvæ~et viha~degle.det
oss til ikke ble,noe~v,.Pastor Ham-
.mer ville imidle~tic:l.,ho~de sitt'. løfte
"om å" kom,:n;t.e,_, til Drammen, og
han tro~set regn ,og blest og bega
s.eg avsted ,på sin motorsykkel. Vi
hadd,e fyr:t opp på peisen, så det
var godt, og va,:r.mt dah3:n kom, og
en god kopp" kaffe kvikket ham
sikkert opp etter turen. ,Det ble. et
hyggelig samvær. Takk for besøket

, Fi.-Jo.

HÅRET VOKSER omtrent.,,2 cm i mnd.

Håret vokser 1,9 cm pr. måned. Hur
tigst vokser det i periodenmars~juli.

Klipping og barbering har ingen he;.
tydning for veksten.

Maksimumslengden for hår so~ har lov
til å vokse uten klipping, er 62,5 cm. Bare
meget sjelden blir håret ca. l, ITleter langt.

140 000 hårstrå finnes på et ,blondt
hode. Brunetter har ca. 109 000 og rød
hårete individer 90 000.

Hvert hårstrå «lever» i vel 6 år.

- Hvorfor gråter du,' lille' venn?
..:- Vi skal ha is til middag.
- Men det er da ikke noe å grå,te for.
- Jo, for jeg kan ikke finne veien hjem.

i ~.

Den' 2. "Nordiske Ungdomsleir"
ble holdt på ~;Storeseter"n 'i Sve~

rige'i tiden 22'.-----30~ juni.' Svenske
ne var ypperlige verter, o'galt'var
lagt 'godt tilrette for deltakerne.
Leiren ble \åpnet på selveste midt
sommerkvelden og ble et rikt~min-

ne {orde som deltok! '
Som eneste" deltaker fra Norge,

-og helt ukjent med veien, ble ~det

endel vansker med å finne fram'.
Jeg hadde jo ikke ,fått 'beskjed 'om
reiseruten, og stolte på at jeg ville
treffe sammen med norske ·venrter.
Men· det skulle vise seg at i jeg ble
eneste nordmann!

Reisen gikk bra til, jeg'kom til
Kongsvinger, men hervist~ det
seg at det ikke gikk noen rutebil
videre den dagen, så jeg lå ive~ til
fots! Jeg måtte gå et langt stykke
av veien, og overnattet underveis.
'Onf morgenen var jeg' tidlig ute,
o'g var så heldig å treffe 'en drosje
,bil s?m jeg stoppet. Den viste 'seg
å væte fra:Norge,-og jeg var så
held.1g '<1 få sitte på 'da det',barev~lr

2 'voksne og:2 barn i ·den - og så~

ledes også, plass til meg. Meddthl
kj-ørte jeg helt til i Littvatnet, hvor
'fra jeg tok rutebil:' til Torsby, og
derfra" til Mora~ Da 'var klokken
alt blitt 20.30 så jeg"måtte tå nok
en o'vernatting.' . ,

Nesteniorgen tok jeg t~tebilen

til "Storeseter"rt 'hvor jeg hIt} hilst
velkommen' av' en masse ungdom.
Det'var festlig Inottakelse jeg fikk,
og som eneste'nordmann måtte jeg
hver dag heise det norske flagget.
Det var et betagende syn å se
de fire lands flagg vaie~er oppe i
'den vakre naturen med snøkledte
fjell i bakgrUnneil~

, Leiren var hyggelig fra først til
sist. En av dagene hadde vi en ut~

flukt til fjells. Det:var enriatur sa
vakker at det kan ikke beskrives.
Foran oss lå fjellverdenen åpen
med snøen glitrende i solskinnet~

Det var så vakkert ! Vi kastet snø':'
ball og hadde det veldig moro.
Solen stekte fra klar himmel, og
brune og fornøyde dro vi om kvel
den tilbake -til leiren etter 'en strå
lende dag. Om kvelden hadde ,vi
teaterforestilling og'karnevalmed
premie for beste forkledning. Jeg
var 'utkledd som dame og fikk 4.
premie! '

slik gikk dagene ,m'ed stadig nye
opplevelser. Samværet mellom ~e

fire' lands døve var det aller"hes~te"

og ~angevennskapsbånd ble k'ilyt
tet" over ,landegrensene. Leitl~del'!'

sen var utmerket og vi som var til'":
reisende gjester ble vist, all mulig
oppmerksomhet, og ble under qele
leiren møtt, med en e;riestående
gjestfrihet. De~' er har~" synd, at
ikke mange, mange 'flere norske
døve hadde anledning til 'å væ~e

med. Dagene gikk.så altfor fort 'og
sn.artsto hjemreisen før ,tur. Jeg
tok' da farvel med alle mine nye
ve~ner ~g sattes:å ,:,"~ie-n hj~mtil
Norge~ D~t var en strålende xe~

lykket leir, og jeg vil herved rette
en hilsen ,og takk til leirledelsen
for de minnerike, dager på den 2.
Nordiske Ungdomsleir for døve på
~,Stor,seter"n~,'
";, På hjemr~~s.~n kom jeg at,ter ll~
for yansk~Hgheter og måtte gå, et
langt,stykk~.. M;e~ jeg, kom da
hjem~ sårbent og tre,tt! Allikevel
yar det en fin tur,so~..jeg.vilkol,Il-
~e,t~l å"husk~ lenge! ':" '::
' lGunvald Martiniusen.

-pNDERLIG ZOOLOGISK HA-GE.

, -

,En ~ndedig,zoologisk hage e,r n,ettopp
åpn({t iR~o, de laneiro i Brasil. Det er, en
z?ologis~ .hage for nnkrober. Mikrobene
l~ver ,mell~m glassplat~r og besøkende
får ~tlevert :et mikroskop når de kommer.

'f Her er alle slags mikrober, både «gode»
og «onde», de som hjelper oss i ~atpro"7

duk-sjonen og de som er ~nsvarlige for e~

rekke i smittsomme syk40mmer. Det er
tatt alle fqrholdsregler for, å beskytte
~unksjonæreneog de besøkende fra m~g
i,nfeksjon.

Mikrober er bakterier, lavtstående plan,,:
ter og dyr.

SLEM FORGLEMMELSE
En liten gutt som, ferierte på landet ble

sendt avsted til l~n4handleriet,som lå
langt borte, for å hente noen varer.
Gutten labbet i vei, men etter en stund
kom han tilbake igjen.

- I(an dere tenke dere,- sa han, jeg
var kommet omtr,ent : halvveis da jeg
kom på at dere 'hadde glemt' å si at jeg
kunne kjøpe meg''Cn ispinne for de pengene
jeg fikk tilhake .... ~ .
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Sølvbryllup feires den 28. aug. av ,SigAY
og Hans Bjørkå, Bjørkheim, Råde st. Men
selve dagen blir feiret den '1 ..sept~ (lørdag)
i deres eget hje'm, Bjørkheim på Råde' i

Østfold.
Hans er ekte" østfolding, mens hans

make Signy er vestlending fra Bergen. De·
har i alle år vært foreningens trofaste støtte
medlemmer, og de har bestandig vært hjelp
som og greie å ha med å gjøre. Og til møter,
fester, utflukter har de nesten bestandig
vært å se. Så interessen har 'vært god fra'
den kanten. Når det gjelder boligforhold
i sitt private, så har nok de vært av de mest
uheldige da. Hele 8 ganger i løpetav~ 15...,....16

år har de måtte flytte på grunn av slette bo
liger. Men nå har de et pent hjem hvor de
selv 'er husverter. Men dette har de iallfall
ikke fått gratis da. Det ligger mangfoldige
timers slit bak dette arbeide med å få reist
sitt eget hjem. Hans og Signy har også en

, sønn som de kan være stolt.e av. Han hjelper,
dem der hvor det trengs. Signy og Hans hø
rer til de gjestfrie mennesker, som er glade
i å få besøk og alle er velkommen til dem.
På deres,25 års dag vil det sikkert strømme
inn mange lykkønskninger.

Erling Pettersen.

Magnus Leivestads notis 'om
AndersI(andals alder og fødsels
dag (96 år 13. sept. 1956) er tatt
inn i DGZ.

- Når ble-du morfar, morfar?
- Da du ble født, vennen Inin.
- Og før det var du altså ikke morf~r?

- Nei, det var j eg ikke.
- Hva får j eg for det da, morfar?

Den :pye' ~~spedisjonshjelpenvar
et vakkert pikebarn, velskapt og
a:psol~t~.avdem m~nnfolkeneplys
tret ~øyt' og aneikjen:h:end~,etter. ,
Me~ butikksjefen, en, sp.l" 'gamm'el .
ungkar med m'agesår delte på ingen
måte en slik oppfatning. I;Ianvar'
forlengst kommet fratrl til at hali
hadde gjort litt aven bommert ved
å ansette den unge piken, som etter
hans mening,: h~dde "en hørise-'
hjerne av aller trangeste s~rten.
Hans tålmodighet" var nær ved, å:
briste' titt o,g' ofte; ,men verst var
det 'den dagen' fru direktør' Smith'
hadde gjort sin entre.'Hun var.en
av. firmaets 'beste kUnder ~,; ~g' en.
av' de 'vanskeligste. Uheldigvis
ble unge Topsy N~lsen satt til å ek
spedere henne. Bare det kunne gi
en 'forutanelse av at r noe måtte'
heiide.:Og det gjorde q.et da og~å. '

Butikksjefen gikk ,sin' vanlige
inspe~sjonsru!1?e"antefred og in
gen fare.da en rasende kvinnestem
me 'fikk' ham. til å' glepime mage:'
såret' <;>g. stirre i retniJ?g 'av ly'den~ \

Ved'glasstøyavdelin'genfikk han'
øye på' unge T'9PSYS ildrøde an~ikt
bak et håv av dansende krølle:t;~ og ,
d~~ hre~e ryggen til fru Smith som
skalY,av indignasjon "og vtede.

Butikksjefen 'var en handlingen~

manll;, og etters~in han.ikke 'Vflr i
tvil om at dette bar galt 'av 'sted" '
ilte han til unnseining. ,Fru Smith
fikk øye på hapl og' det" ra,sende
uttrykket i øynene hennes fikk
butikksjefen til å føle et visst ube
hag. Han satte ~midle,rtid. o'pp sitt
perfek~e smil og sa vennl~g: ~ Er
det meg tillatt å hjelpe Dem på
noen 'måte, frue? .

Fru, Smith pustet tungt .og hi-'
vende i det hun s'atte noen argus
øyne mot den unge piken. -Jeger
blitt fornærmet på det skammelig
ste, fnyste hun. -.Tenke seg til at
et aktverdig gammelt firma tar sli
ke folk i sin tj eneste.

Dette hørtes riktig ,ille ut, og
butikksj~fen snudde seg mot den,
unge piken. - ,Jeg ønsker en for
klaring, sa han iskaldt.

Topsy skjøv krøllene tilbake med
en Ilter bevegelse og. sa heftig:
Denne damen påstår at krystall
fatet jeg solgte til henne for knapt
en time siden var knust da hun
mottok det, noe som er absolutt
umulig, ettersom - - - "

- Det er d,et ve!ste! Fru ,Smith
stønnet og grep seg til pannen. ,-

"

De påstår i rene ord at jeg er en
bedrugerske!

- Jeg påstår ikke annet enn at
fatet var helt, .:og~jieg.,7;":-' G:r- et.
fort og altdrepende blikk fra bu
tikksjefen fikk unge"ropsy til å
tie med det hun. h~døe :tenkt å si.
~ Selvfølgelig var, fatet, knust,

sa butikksjefen til fru Smith. Det
sk~l være oss en fornøyelse å, bytte
det., H:V9rpå det ble gjort.

D,a fru Smith· ..seilte ut døren
fylt av: hellig vrede, satte,butikksje~
fen sin~ øyne i ,unge Topsy og sa
iskaldt.: ---;,:Ep. slik t~bhe ;til fra
pem, unge danI,e, og.De kan regne
Dem .som oppsagt! :For ettertiden
bør De. ha klart for Dem at kunden
alltid har rett, uansett om de har
det eller ikke. Forstått!

:Dette" v;ar j<;l ~ lett' fo,rståelig :' tale
og Topsy nikket om enn noe ra
sende, og butikk~jefe,nfjernet ~eg.

med' forte .s~ritt.

Et-par d:a:ger senerekoIll ,kas~
serersken inn på kontorsjefens
private ,kontor med et mildt ,sagt
fortv~let uttrykk i ansiktet. Hun
la en femhundrekroneseddel på
bordet og sa med gråten i stemmen:

-Jeg måtte' ~dessverre, ,ut et
ærend i dag og lot unge Topsy
overta .kassen ,en halvtimes tid.
Da-jeg kom tilbake lå denne ikas
sen. Den er ..ubrukelig. Det er en
av ,de gamle sedlene: som er utgått.

Uten 'et ord reiste butikksjefen
seg, kastet et bli~k på seddelen,
og ,medet bistert ;uttrykk i'ansik
tet satte-ha:n. kursen mot unge
Topsys disk, og stakk de~ skjebne
svangre seddelen oppunder, an
siktet hennes.

- .De har Inottatt d.en,,8a han,
hvorpå Topsy nikket.
~ Den er.· ubrukelig!
- Jeg vet det!
- Hva! Butikksjefen steilet

og så ut ,som om han ikke ville tro
sine egne ører.

Topsy smilte uberørt. En' ung
mann'kom hit for en halvtimes tid
siden og ville ha den vekslet. Jeg
gjorde ham oppmerksom på at den
var ubrukelig.

- Hvorfor i allv~rden tok de så
imot den, brølte butikksjefen full
stendig i affekt.

Han påsto det motsatte, hvor
på jeg vekslet den for ham. Topsys
smil vokste. - Jeg ville ikke ulei
lige Dem en gang til. De vet -
kunden har alltid rett~ GJG.



met,' for pressen, høytstående per
soner, foreldre til døve harn og dø
velærere. I forbindelse med lands
møtet var det også utstilling av
formblader, skjemaer, tegninger,
talloversikter og diagrammer (sta
tistikk) og en samling av døvebla
der fra hele verden. - Forslag fra
oversetteren: Arrangøren av neste
landsmøte i Norge skaffer til veie
og stiller ut så mange som mulig
av verdens døveblader.

Lnteressant hilsen fra en jubilant

Det' verdenskjente firmaet In
ternational Farv~fabrik A.s har i
anledning sitt 50-årsjubileum latt
utarbeide et historisk-maritimt
kart, som bl. a.er sendt til alle
landets skoler. Kartet er godkjent
av departementet til bruk i un
dervisningen.

Også undertegnede fikk tak i et
av disse kartene, idet forbunds
sekretær' Breiteig overlot meg et
sådant og ba meg undersøke om
det var noe som kunne ha interesse
for vår opplysningsvirksomhet. Og
det tok meg ikke lang tid å bli klar
over at kattet var litt aven godbit.
Breiteig henvendte seg da til fir
maet med anmodning om å få til
sendt flere kart, slik at de andre '
døvefor~ningene <,lgså kunne få
hvert sitt, og så sant ikke firmaet
glemmer oss, vil de; når et nytt
opplag 'av'·' kartet er trykt, sende
oss det ønskede antall for forsen
delse til foreningene. -

Kartet viser oss meget av in
teresse. Først og fremst båttyper
fra vikingeskip og stolte seilskuter
til våre dagers semidieseldrevne

DGZ nr. IS/56 - Ved Y. W.A.

Verdensforbundet for døve
Etter de italienske døves uke

tidsskrift "La Settimana del Sor
domuto" er Verdensforbundet for
døve blitt anerkjent av Forente
Nasjoner som Verdenshjelpeinn
retning og' har hlitt innført i FN
hovedfortegnelse.

lastebåter, med navn på alt fra
mastetopp til- kjøl. ,Videre: De
viktigste oppdagelsesreiser til sjøs,
havstrømmer, havfiske-metoder,
bruk av ekkolodd, radar, hvordan
stjernehimmelen ser ut, tidsfor
skjellen rundt om i verden, de vik
tigste sjømannsknuter og meget
annet. Det er virkelig et kart til
å få forstand av. (Illustrasjonen
ovenfor viser et utsnitt av kartet).

Det kartet jeg fikk vakte stor
oppmerksomhet og interesse da det
ble satt opp i Bergens Døvefore
ning, og interessen vil sikkert bli
like stor andre steder. De andre
foreningene får forhåpentlig snart
sine kart, og jeg går ut fra at rette
vedkom.mende vil sørge for å gjøre
disse lett tilgjengelige for medlem
mene ved å slå dem opp i de res
pektive foreningslokaler, feriehjem,
eller ved å la dem sirkulere hlant
medlemmene. '

I alle tilfelle skal International
Farvefabrik A.s ha hjertelig takk
for dette ,.,bidrag til vårt opplys
nings'arh-eide."

Thorbjørn Sander.

De danske døves landsforbund
vil neste år holde landsmøte i

Herning i tiden 17.-19. mai. Dan
skene håper på deltakelse fra Nor
ge og Sverige og gjetter på et del
takerantall på 5-600. Idrettstev-

..linger er tenkt arrangert. Herning
har eget døvehjem. Fra norsk side
blir det vel neppe stor deltakelse på
den, tiden. Vi har jo vår nasjonal
dag den 17. mai.

3. landsmøte for Israels døve
holdtes i Tel Aviv fra 24.-26.

mai 1956. Tilstede på åpnings
møtet var representanter for myn
dighetene, for Helen Keller-hjem-

FRANKRIKE.
Kunstutstilling for døve kunst

nere vil hli holdt i Paris i tiden
9. til 23. november 1956 i anled
ning 30-årsjubileet for Selskapet
for Frankrikes døve kunstnere
(Salon National des Artistes Silen
cieux). Sekretær M.lle Suzanne
Lav.aud., l. rue Jean Moreas, Paris
17, kan gi nærmere- .opplysninger~

Norske døve kunstnere er kanskje
interessert i å delta?

U.S.A.
Marcus L. Kenner utnevntes ny

lig som æresdoktor ved Gallaudet
høyskolen. Han har i 40 år arbeidet
for det amerikanske døveforbund
i forskjellige poster. For tiden er
han leder av komiteen for uten
landske forhold i forbundet" I
"The Silent Worker" skriver han
regelmessig en rekke korte nyhe
ter under titelen "Ken's hjørne".'
Han var nylig en tur i Europa og
Israel.

INDIA.
Det All-indiske Døveforbund ble

stiftet i New-Dehli den 20/12
1955. Til stede var også stedfor
trederen for undervisningsminis
teren dr. K.L. Schrimali. Forbun
det hlir godt hjulpet og understøt
tet av den indiske regjering. Til
styret ble det valgt dels hørende,
dels døve. Som ærespresident ble
valgt fru Indira Gandhi (37-årig
datter av den indisie ministerpre
sident Nehru), fru Savitri Nigam
(mor til B. G. Nigam?) hle for
mann, ellers ble disse valgt inn i
styret: I. B. Matha fra Bombay,
D. K. Nandy fra Beng'dalen, Ban
G-opal Nigam (kjent fra verdens
kongressen i Zagreb) som sekretær
Ratam LaI Aggarwalli som kas
sere:r og dø'velærer E. F. Waldon
som rådgivende medlem. Til stede
var også forsvarsminister dr. Kat-
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ju. Hanerklærte - med fru Nigam
som tolk - at regjeringen ville
sørge for innføring av gratis og
pliktig undervisning for alle døve
barn i India. Undervisningen for
Indias døve vil bli grundig opp
bygget i en femårsplan. Døvelærer
Waldon understreket nødvendig
heten av fagundervisning for døve.
B. G. Nigam fortalte om sine inn
trykk fra verdenskongressen i Ju~

goslavia. - Det var deltakere fra
hele India på stiftelsesmøtet.

Døve ble sveisere.
I Dortmund har: det tyske døve

forbund og Dortmund arbeidskon
tor hatt et omskoleringskursus i
sveiseteknikk for 9 døve~ Fordelt
over 5 uker. i 202·, praktiske og 18
faglige undervisningstimer ble dis
se omskolt i elektrisk sveisetek
nikk for industrien, slik de øns~et

det. Resultatet av denne prøve ble
betegnet som meget tilfredsstillen
de. Seks av de ni bestod prøven.

, I

VIII Internasjonale idrettsleker for
døve - Til Milano,.

Styret for Det internasjonale
døveidrettsforbund sier i et' skriv
'av 30. juni 1956 til de tilsluttede
idret~sforbund:

D'herrer jorme1J;n og medlemmer!
Det internasjonale døveidretts

forbunds styre, etter beslutning i
samlet styremøte den 23. og 24.
juni 1956 i Miihlheim, Ruh~, har
den ære å meddele Dem at de VIII
Internasj onale idrettsleker for døve
er overført fra Roma til Milano, og
vil finne sted i tiden fra 25. til 30:
august 1957.

For styret: J. P. Nielsen, for
mann -A. Dresse, sekretær.

Fra Le Messager, Schweiz.

I Gehørlosen-Sport' nr. 8 for 1.
august 1956 står et referat fra
forannevnte styremøte, og deri også
grunneu. til overføringen:

Følgende styremedlemmer var
til stede: J. P. Nielsen (Danmark),
Dronckers (I-Iolland), Dresse (Bel
gia), Dahlgren (Sverige), Burns
(U.S.A.), Vukotic (Jugoslavia),
Bernhard (Frankrike) og Ribino
(Italia). Sila-Nowicki (Polen) og
Lehtimaki (Finnland ) var syke
meldt.

Styret hadde et omfangsrikt
arbeidsprogram. Ifølge beslutning
på kongressen i Oberammergau,
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var de gam~e lover blitt omarbeidet
og ble diskutert. Av generalsek.re
tærens beretning. gik.k de! fram at
det her'sket et livlig samkvemme~

lom døve idrettsmenn i hele ver
den. 22 land står tilsluttet CISS.
Sek.retariatet står videre i stadig
skriftlig forbindelse med 6 land,
f. eks. med India, Iran(P~rsien)

og Chile. Ved siden av Polen hen.·er
også Bulgaria med t l 1 CISS, mens
det er vanskeligheter med Tsjeko
slovakia. Det forhandles med Sov
jetunionen' om' opptakelse. Et"vikr
tig punkt på dagsordenen var
spørsmålet om neste verdensidretts-:.
stevne for dø-ve i 1957. Med begei
stringhegynte italienerne med for~

bere.delsene til lekene i Roma. Men
så .kom vanskelighetene. Den na
sjonale olympiske komjte i Italia
vegret seg mot gjennomføring av
lekell;e i Roma. For i ,Roma skal
de neste Olympiske leker fiune sted
i 1960. Av, den grunn skal det i
·Roma. inntil 1960 ikke gjennom
føres noen større internasjonale
idrettstevlinger. Alle anstrengelser
for å oppnå unntakelseJor de døves
stevne i Roma, ble uten resultat.
Det ble på den annen.side avslått
enhver pengehjelp og enhver prak
tisk ,hJelp hvis de døve prøvet å
gjennomføre idrettsstevnet i Ro
ma. Av den grunn så det italienske
døveidrettsforbund seg ikke i stand
til å. holde tevlingene i Roma. Det
foreslo å legge lekene til Milano
(fransk: Milan, tysk: Mailand) ..
CISS diskuterte forslaget både
grundig\ og lenge, og gikk til sist
med på endringen.

Styret var etter forhandlingene
innbudt av formannen for det tys
ke døveidrettsforbund, Siepmann
(red. av Gehorlosensport og Deut
sche Gehorlosen Zeitung), til å
hese Døves Trykkeri og Forlag i
Miihlheim, der han visstnok er
sjef. Det hadde mange utflukter.
Burns fraU.S.A. hadde'med seg en

, film fra lekene i Briissel og viste
den fram for deltakerne.

Mario d'Agata ble verdensmester i
bantanl ved å slå franskmannen
Cohen i en kamp i Roma 29. juni
1956. I(ampen var fastsatt til 15
runder, men Cohen ga opp før 7.
runde begynte. I annen runde fikk
han et stygt kutt over venstre øye
bryn, men fortsatte lil~evel å være
den angripende part. I 6. runde
satte Mario inn med et voldsomt
angI-ep og Cohen ble slått ned og

,·tok telling til 8. Men han ko~ seg
i ikke i pausen,":og dommert?ri, en
, gelskmaIl;rienWalthalll, avbrøt
kampen i forståelse med'Cohen og
ha~s manager. Det var flere hun
dre 'døve italienere·: som så kam
pen, og 30.000, italienere i·, alt.
Amerikanerne godkjenner ham ik
ke som verdensmester. Det ameri
l{.anske bokseforbund' har meksi
kaneren Macias som verdensmes
ter.

d'A-gata har tilbud om kamp mot
amerikan,eren Peacoek 'og· vil .få
30.000 dollar eller over 200.000·kr.
Han er 9gså bUrdt 30.000, dollar for
kamp mot ,Macia~..Cohen vil,og,så
gjerne, ha kamp igjen i. Paris.
M~.rio ,d'Agata er nå 30 år, er 1.58
mhøy -en sjarmerelJde ~ar, men
han er. gift såd~t er ikke noe' håp
for kvinnelige beundrere. Kona,
som er avbildet sammen med ham
i sykesenga, i L~ Messager og Onze
Vriend, er også meget vakker. Og
så DGZ har enno:tis :om ham..

~
~ ':Døve6 9ciretMvercien·

Fra Oslo
ST. HANSFEST pA·'DØVEHYTTA.

I år falt St. Hansaften så helei-:
lig på en lørdag; og i løpet av etter
middagen kom det til døvehytta
i Lommedalen mellom 40 og 50
døve, mange av dem unge.

DøvesSpor'tsklubb 'begynte sin
St. Hansfest ca. kl. 19.30 med et
enkelt festm,åltid. Det var første
gang i døvehyttas historie at man
,satt til bords ute på den åpne plas
sen foran hytta. Men så var det og-o
så et usedvanlig godt St. Hansvær i
år.

Hyttesjefen,' I(åre Arnesen, le
det hele programmet på en lun ·og



humoristisk m·åte som er. ,egen for
ham'. -Straks 'etter måltidet ble det
delt 'p! pFemier foren rekke idretts
prestasjoner. - Senere på kvelden
ble det 'oppført to korte skuespill
som høstet kraftige latterbrøl. Det
første stykke handlet om en smatt
forretningsm'i\nn, spilt, av Kåre
Arnesen, som hadde kj øpt ,inn' en
vidundermaskin fra Amerika. De'u
første· kunden" som kom inn, ble
spilt :av· Helge Martinsen. Han
forhørte seg nærmere om maskinen.
Og da fortalte Kåre klart om denne
utmerkete maskinen som kunne
forvandle mennesker med uheldig
utseende til de vakreste mennesker.
H~lge ba ganke enkelt om å bli
glattbarbert. Etter' en;' 'kort be
handling inne i "maskinen'" kom
han ut fin og glattbarbert. Han
så fornøyet ut og betalte forsegfø:r
han gikk. Straks etter kom det inn
en landstryker som :ble' spilt av
Brynjulf D'ammen. Også han for
hørte seg og så interessert på "ma
skinen", en enkel staffasje 'som' var
satt opp ute ved badstua. Og vi til
skuere satt' ute i den friske luften
og mpret 'Oss over' skuespillernes
komiske' minespill.' Brynjulf ba om
å få'en" behandling; slik '·at han
kunne bli 'en 'pen' mann, for han
skulle treffe ·en dame. Også han
forsvant inn i "maskinen". Etter
at .Kåre hadde håndtert en kort
stund med rattet til' ,;maskinen",
kom 'BrynJulf ut som en pen og vel
kledt mann'.' Han betalte' gladelig
fot seg og skyndte seg bort. Straks
etter kom :Helge tilbake og ba om
å få rettet på sitt hår. Så gik'k han
da inn i "maskinen" påny. Da
Kåre holdt på med å 'dreie på
rattet, 'skjedde det plutselig en
"eksplosjon", fremkålt av knall
perIer, inne i "maskinen". Helge
kom løpende ut i bare filler og
skjelte ut den stakkars Kåre.

I det andre 'stykket spilte Kåre
en håpefull ung mann soni ,kom inn
på en restaurant for å treffe en' ven
ninne som han ikke hadde sett på
6 år. Han fortalte fortrolig t~l kel
neren, spilt av Helge, at det var en
nydelig liten dame. Men han ble
forskrekket da det kom inn en
grovbygget og mandigamason,
spilt av Brynjulf. Kåre kunne
nesten ikke tro at det var hans
søte venninne som hadde vokset
slik i løpet av 6 år. Det var mor
somt å se Kåre gjøre forskjellige
minespill som tydet på at han
hadde mest lyst på å stikke av.
Dette lyktes også for ham til slutt.

Så trakk amasonen isteden av-o
gårde, .med kelneren. til tross. for
dennes ,energiske protester.·1 beg.;.
ge,disse to' skuespill viste de tre
medvirkende· seg' ,som utinerkete
skuespillere.

Det var også forskjellig under
holdning inne i hytta etterpå, og
for ma~ge·var~e,festen ut j de små
timer,. da det',hegynte å'lysqe av
dag.igjen.

Gunnar Vatn.

Friidrettsse'rien 1956
. Stavanger·"leder' fremdeles, men
Bergen!-har' 'scoret :109 poeng si
den .forrigegall.g og haler innpå.

,Vær9Ppmerksom på: .

l )~v~s resultater fra; ~ly,bb
rriesterskapeneskal'hli "'godkjent
for -'serien, såinå 'd~tattesteres

at det er benyttet autoriserte
dommere.'

2) Resultater må sendes innen
14 dager etter kO,n~~rranseda

g~n (f3~ reglene i, .årboken) til
,Thorbjørn Santder, Rog~gt. 26,
Bergen. Alts~ må datQ noteres

: for hvert resultat, så, ,kontakt
mannen kan kO,ntrollere at la
gene overholder reglene og ikke
holder tilbake resultatene. _
Vis sportsånd !

Stillingen. pr. 21. august:

1. Stavanger
1. A. Pedersen 400 m hekk 58.6 . '..' .618 p.
2. A. Pedersen høyde 1.65 ~. . . . 605«
3. A. Pedersen 100 m 12.0 597«
4. Endre Grytneshøyde 1.60 555«
5. A. Pedersen 400 m 54.6 550«
6. I. Sinnes 100 m 12.2 . ~ .......•.' .548«
7. A. Pedersen 200 m 24.7 .. . 527 «
8. A. Pedersen 800 m 2.07.2 517«
9. A. Pedersen 110 m hekk 16,7 473«

10. E. Grytnes lengde 5,81 .. ~ 468«
11. G. Rafoss kule 10.43 454«
11. A. Pedersen tresteg 11.47 454«
13. A. Pedersen kule 9.68 398«
14. E. Grytnes kule 9.64 395«
15. A. Pedersen lengde 5.38 374«
16. E. Grytnes diskos 29.59 366«
17. A. Kallevig kule 9.22 365«
18.A. Pedersen 1500 m 4.46.6 360«
19. I. Sinnes 400 m 59.1 349«
20. A. Pedersen diskos 27.73 325«

Sum 9298p.
.Resultat nr. 7 var falt uti forrige nr.,

men poengsummen var riktig.

2. Bergen .
1. Finn Gjøen 1500 m 4.16.4 660«
2. Erling Erikse~1 00 rn 11.9 623 «
3. Jarle Lid 100m 12.1 572«
4. Erling Eriksen.lengde 5.90 488«
5. Erling Eriksen 400 m 56~Q 480«
6. B. Tømmerbakke 100 m 12.6 461«
7. Nils Bjørø h. u/to 1.31 447«
8. H. Angeltvedt 100 m 12.7 441«
9. Jarle Lid I. u/to 2.73 440«

10. H. ,Angeltvedt 400 m 56.9 436«·
11. Nils Bjørø I. u/to 2.70 422«
11. Johs. Samuelsen 100 JXl12.8 422«
13.H. Angeltvedt høyde 1.45 420«
13. Jarle Lid høyde 1.45 420«:
15. J. Samuelsen 1500 m 4.39.6 418«
16. H. Ang~ltvedt 800 m 2.12.3 414~<

17. H. Angeltvedt lengdeu/t. 2.67 .. 404«
17. Jarle Lid lengde 5.52 404«
19. Jarle Lid kule 9.73 ' 402«
20. Sv. Johansen 1500 m 4.42.6 392«

Sum 9166p.

. Nye res.: Erling E'riksen lengde (før 5.58)
og Harald Angeltvedt 800 m. Utgått: Gud
mund Hukseth lengde 5.39 m.

. i

3.' Oslo
1. KåreSmedsgård'1500 m 4.19.2 .. 625 p.
2. Kåre Smedsgård 5000 m 16.15.2 602«
3.E.Walbakken 100 Ol 12..3 , ~ .525«
4. B. Dammen høyde 1.55 509«
S. Erik Andresen 100 m 12.4 503«
6. Kjell Larsen 400 m 56.1· 475«
7. KjeU Larsen 1500 m 4.33.3 ..•...473«
8. G.J-øvskeid høyde 1.50 464«
8. Ulf Pedersen høyde 1.50 464«

10. Erik A'ndresen 400 m 57.5 412«
11.Willy Mauer I. u/to 2.68' 410«
12. Ingv.'Trondsen kule 9.72 .' 401 «_

, 13. G. Løvskeid kule 9.36,.•........ 375«
14. B. Dammen kule 9.29' ~ 370«
15. B. Dammen 'spyd 40.56 364«
1'6. 'Ingv. Trondsen diskos 29.21 358«
17. ,B. Dammen lengde 5.26 349«
18.. Olav Vik spyd 39.55 348«
19. G.. Løvskeid I. u/to 2.56 344«
20. G. Løvskeid diskos 28.1'5 335«

Sum 8706p.

4. Trondheim.
1,. Thor Harper høyde 1.50 .. ~ .' ..•. 464p.
2. Thor Harper 100 m 12.9 404«
3. Thor Harper 400 m 58.0 392«
4. Thor Harper I. u/to 2'.62 374«
5. Thor Harper h.. u/t. 1.24 362«
6. Oskar Nilsen 1500 m 4.47.0 357«
7. Ivar Kjøsnes I. u/to 2.58 354«
8. Oskar Nilsen 400 m 59.2 345«
9. Oskar Nilsen 5000 m 17.58.2 343«

10. Thor Harper 200 m 26.6 341 «
11. Thor Harper tresteg 10.08 307«
12. Oskar Nilsen tresteg 10.00 299«
13. Peder Fuglem spyd 36.32 296«
14. Oskar Nilsen I. U/te 2.46 294«
15. Oskar Nilsen h. u/to 1.14 262«,
16. Oskar Nilsen lengde 4.71 240«
17. G. Kirkreith I. u/to 2.30 , 226«
18. Ivar Kjøsnes spyd 31.51 223«
19. Peder Fuglem I. u/to 2.28 218«
20. Ivar Kjøsnes h. u/to' 1.05 193«

Sum 6294p.

- Der sitter en hveps på neslenI
- Det er vel ikke så rart.
- Nei, men nå lurer jeg på om hvepsen

stikker' seg på neslen eller om neslen stik...
ker seg på hvepsen. ~
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HØSTSESONGEN. KLIPP UT!

Døves Idrettsklubb har satt opp følgende
program for høsthalvåret:

1. september. Medlemsmøte i døvefore
ningens smålokale kl. 18.30
(halv 7). Kl. 20 blir det ad
gang også for ikke-medlem
mer, mot kr. 1.- i entre.
Underholdningsfilm. Bjørg
garanterer førsteklasses
servering.

I midten av september avholdes klubbmes
terskapet i friidrett på
Skansernyren .. 2 dager. Da
to fastsettes snarest.

22. september. Fest i døveforeningens sto
re lokal·e. Norges-premiere
for det populære, danske
andespiJl, som sekr. Hans

W. Larsen har «smuglet»
til Bergen. Festen begynner
kl. 19.

7. oktober. Marsj til hytta (konkur
ranse med morsomme pre
mier). Herrene ,starter fra
Fanahallen, damene fra
Nesttun.

27.·· oktober. Klubbens årsfest på hytta.
Helge Kjølleberg har lovet
førsteklasses får-i-kål,· og
det blir spennende å se
hvordan han klarer det.

10. november. Årsmøtet begynner kl. 19
presis i døveforeningens
smålokale. Husk at vi be
gynner presis, selv om bare
.styret møter fram! (Og
da skynder vi oss kanskje
å vedta at klubbens kassa
beholdning skal deles mel
lom styret!)

ST. HANSFESTEN PÅ HYTTA
samlet også iår meget god del
takelse, og igjen var mange av
veteranene tilstede. Det ble ser
vert middag, senere kaffe og kaker,
og ellers, var det taler, underhold
ning, premieutdeling, stort bål m.
ID. Selv om været ikke var det
beste, så var stemningen god.

HYTTA
har nå fått nye madrasser, som
ble sendt opp like før ferien. Det

27.&

var et pent beløp hyttekass·a måtte
ut med, men nødvendig var det.
De som har prøvd de nye madras
sene påstår at de sov helt guddom
melig. V~rsågod, dra dit opp og
prøv dem selv!

Bergensguttene Jarle Lid og Harald Angeltvedt
som var klart beste juniors ved DM ; Skien.

DM I SKIEN
Bergen fikk ikke sendt en så

sterk tropp, som håpet. Forfall
berøvet oss en opplagt lagseier den
negang. Nils Bjørø var i' sitt livs
form med treningsresultater bl. a.
langt over 6 ID i lengde' og godt
under 12 sek. på 100 m, da han
plutselig fikk startforbud. Stor var
sorgen mellom de 7 fjell. Vår lo
vende junior Bjarne Tømmerbakke
måtte hjelpe sin far i slåttonna,
og Willy Johansen, som er sikker
på 1.55 i høyde og således ville
vunnet øvelsen, kunne ikke få fri,
heller ikke senioren Ola Svare, som
er sikker på over 10 m i kule f. eks.
Johannes Samuelsen reiste nord
over. Per Sikko måtte ta hensyn
til en skadet fot. Vel, vi kommer
sterkere igjen neste år.

Finn Gjøen satte ny kluhbrekord
på 1500 m ved DM. Den tidligere
hadde Nils Bjørø, og var satt i 1948.
Det ble også ny klubhrekord i 4 X
100 m stafett. Den gamle var satt i
Drammen i 1946. Erling Eriksen
tangerte klubbrekorden på 100
m, som innehas av Endre Grytnes
og er satt i 1951.

FOTBALLEN ruller ikke lenger
På spillermøte før ferien ble det

besluttet ikke å anmelde lag til
seriekampene 1956/57. Og dermed
et fotballstøvlene blitt lagt på
hyllen, vi vet ikke for hvor lenge.
Men fotballavdelingen er ikke
oppløst. En slik oppløsning kan
bare foretas .av årsmøtet.

Beslutningen skyldes både stadi
ge' skader hos en del av spillerne,
at vi tross mange henvendelser
ikke har ,klart å få en brukbar
trener ~.men først og fremst skyl
des det manglende interesse·:·hos
storparten av spillerne.

NY REKORD AV HARALD ANGEL.
TY.EDT

Vi bergensere har lenge forlangt at Harald
Angeltvedt skulle forbedre ,den, norske
juniorrekord, .for døve på. 800 m.' Han har
flere ganger løpt under rekorden, men ifjor
hadde vi ingen oversikt .over juniorrekor
dene, og. tidligere iår har friidrettsoppman
nen vår, Nils Bjørø, ikke vært fornøyd med
«Halle»s aOO-m-tider, selv om han har løpt
under rekorden. Nils Bjørø er nok en for
dringsfull pppmann, men han vet hva han.
gjør, og han· gleder seg. over framgangen,
hos unggutterie, våre sammen med oss andre.

Ved ameri kanerstevnet 12/8 syntes vi at
vi hadde ventet lenge nok på Halles rekord"
o,g så sa vi til ham :.« Du må være med på den
innlagte ,øvelsen 800 m juniors, og da skal
du sette rekord!» - «Ja, vel» sa Halle.
Og så ga vi ham rekordskjeimaer en time
før starten, selv om det regnet og Halle

~ hadde dovnet. seg litt for meget i ferien.
Og så løp Halle, pent som vanlig, men

ikke' så svært energisk. Tiden ble 2.13~2,

som er nesten: 7 sek. bedre enn den gamle
rekorden· (og forbedring av hans personlige
rek. med 4/10 sek). ·Han var ikke fornøyd
selv, men vi har stor tro på Halle. Det skal
bli spennende i årene framover å se hvem
som blir Norges beste døve melj'omdi:stanse
løper,. Oslos sympatiske Kjell Larsen· eller
vår, egen idrettsglade Harald Angeltvedt.

Den gamle juniorrekorden på 800 m var
satt av vår Sverre Koppen i 1945.

OG IGJI;N - -
Ved kretsmesterskapet for juni

ors på Skansemyren 21. aug. for
bedret Halle sin ukegamle junior
rekord for døve til 2.12.3. Det var
kjølig vær.

ERLING ERIKSEN
startet for vår klubb ved nasjonalt
stevne på Brumunddal 12,. august.
Han fikk tiden 12.1 på 100 m og
i lengde ble han nr. 2 (kl. B) med
5.90 m. Det regnet.



Sarpsborg og

Oplands Kreditbank A.s

Aksjekapital og fonds kr. 3 280 000

Mottar innskudd, .store" og små, til 2 % og 3 % rente

G. Larsens Pipefabrili A.s
Etablert 1844 .

LILLEHAMMER

(j)ialllillllLl

ELEKTRISK APPARATFABRIKK
DRAMMEN

Produserer kjøleskap, varmeapparater
og komfyrer

Man spiser godt og billig på

KAFFESTOVA A/L

BODØ

Fredrikstad Montering Co.
& Metallstøperi A.s

Telefon 1494
FREDRIKSTAD

Thorvald Berg's

Skipsrederi

Erling Sannes
BODØ

Rederi - Befraktning - Spedisjon 
Assuranse - .4gentur - Kommisjon
Engros

Telefon 20 010 - Telegr.adr. :«Sannes»

Morten Engebretsen
Innehaver: H. Rheam-Engebrets~n

Dronningensgate 28 - OSLO'
Telefon sentralbord 41 02 20
Dekker all skadeforsikring
Agent for:

FORSIKRINGS-AKTIESELSKABET NOR DEN

K. C-lJND ./l.s
Rørleggerforretning • Rørhandel

TRONDHEIM - Etablert 1874
I

Seeberg & Nielsen. Ltd:.
DRAMMEN
Telegramadr.: «Seeberg»
Tlf. 3390 - Etablert 1861
Skipsmeklere - Spedisjon

Hotell Gyldenløve
Nytt, hotell

Alle rettigheter
Telefon 744
KONGSBERG

TEIE pr. TØNSBERG

**

****

**

Telefon 20 391

'felegramadresse : «Thorberg»



GranhellD otell
Telefon·~~e~tra1hord·2'7 ~~ /

ASKIM

Johan C. Foc,hsen
BORKENES

. , . .

Helfred Hanssen
C6nradisgt. 7 - TØNSBERG
Etablert 1896
Tlf. 11034 og 11480, priv. 11580
Telegramadr. ee. «HELFRED»

Leverer proviant og rekvisita til hvalfangstekspedisjoner

Johan Jeremiassen'
TRELASTUTSALG

Telefon 50 052 -- Privat 52 257
PORSGRUNN

.Nidarå Tømmersalgslag
Tlf. 1688 - ARENDAL

Skogeiernes laglige og økonomiske
organisasjon

Elektro-Engros A.s
Tollbugt. 4
OSLO

Krabseth Konditori
FREDRIKSTAD

serverer Dem kaffe, smørbrød,
kaker :

Nygårdsg~ten .21 - Telefon 2041
.' . '" .{

Østfold KullkoInpani A.s
Telegr.adr.: «Østfold»
I(ontor og lager: Yven

Telefon 51 012

Yven p.r. SARPS.BORG

'F. Bruns Bokhandel

Største utvalg i Håndverkslitteratur
Kataloger sendes gratis og franko.

TRONl)HEIM

ohnsen
BAKERI ...:- KONDITORI

STJØRDAL - Telefon 45
Spesialitet: Sunnhetskavringer
Forhandles i Trondheim av
l. K. Lykke A.s

RAGNAR EVENSEN
INGENIØR &

ENTREPRENØRFORRETNING

TOLLBUQ-T. 25 - OSLO
SEN T R A L BOR D 42 38 00

Rafen & Loennechen
SKIPSREDERI

TØNSBERG

Viking Shipping Company
G. GUTTORMSEN w. ZACARIASSEN

Inderøy Meieri

SKIPSMEGLERE
SAKSHAUG

Telefoner 33 58 24
33 58 25

Telegr.adr. (eVikingboat)}
Telex 1008 - OSLO



I1
~ T. S. Jacobsen A.S

Ullevålsvn. 1 - OSLO

KREMASJONER - BEGRAVELSER
Tlf. : 332334 - 332246 - Privat 335569
+-694-3?~

Venti lasjonsan legg
Vifter - Varm(uftsapparater

RANDEM & HUBERT Als
LUFTTEKNISKE ANLEGG

Telefon 56 52 95 - OSLO
,Cort Adelersgt. 16

O. B. SØRENSEN & CO.
S. H. SMITH SØRENSENS

TANKREDERI AfS
AfS HERON

ARENDAL

o.s Heer) Dompsog
HEN - Telefon 3001

A.s Norsk Fjærfabrik
FJÆR • DUN

Gøteborggt. 33 - OSLO
Telefon 37 69 94

lIg S oin astri
Brødrene Stoltz

EID S BER G • Telef. 4087

l! Drammens Port~ og Gjærdefabrikk
Innehaver: Wiermyhr og sønn

Telefon 1144 - Privat 7107.
DRAMMEN

SkedslIlo - Betong - Fabrikk
Ferdigblandet betong

Fabrikken Skedsmo telefon 207

Harry Bråfljen'
ENTREPRENØRFORRETNING

Nygaten~l~i,ST!1:ØJYI~!EJYTlf. 7~ l~ ,~~

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

Wessels Kulforretning A-s
DRAMMEN
Centralbord 2480

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

s. D. Cappelen
Ulefos Jernværk
Grunnlagt 1657

_M,<lder;ne oyner av alle typer.

Forhandlere i alle landets byer.

A.s Norsk Dental Depot

Pilestredet 19

OSLO

Nr. 727 - Kr. 299.-.

t· "'" ~ ..... "\ / ", ~ . 'J.:~.. ".. I. " ,rf't '. -' ~

Feitsildfiskernes Salgslag

TRONDHE.IM - HARSTAD



A.s Harald M. Aagaa.rd
$KIBSMEGLE,RE

OSLO

AKTIESELSKAPET

Sulitjelma Gruber

anbefaler sitt prima sølv 999

Kaldnes Mek. 'Verksted Å.s

TØNSBERG

"'OBO FABRIKKER ~

TRONDHEIM

Brødr. Melby's

Konfeksjonsfabrikk
Spesialitet barnekonfeksjoR

Skyttvn. 10
FREDRIKSTAD
Telefon 5484

Als Rygene Træmassefabrikker

ARENDAL

tO ,-l'!.'


