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Av pastor !(åre Heftye Skolle'rud.

Gikt er en hard sykdom. Tuse
ner i Norge er arbeidsuføre på
grunn av gikten. Krumbøyde og
hjelpeløse må de stavre omkring,
hvis de da ikke må holde sengen i
å~evis. Ingen behandling hjelper
dem stort.

Evangeliet på 19. søndag etter
trefoldighet forteller at Jesus hj alp
en slik ulykkelig pasient. Ja, man
nen' ble så frisk at han kunne ta
sykebåren sin på ryggen og gå
hjem!

Men når vi leser denne fortellin
gen i Matteus evangelium, 9. kap.
fra vers l til 8, ser vi at Jesus først
og fremst vil hjelpe med noe annet
enn helsen. Han peker på det verste
for den syke mannen - og for hvert
eneste menneske på jorden i dag.
Vi leser at Jesus sier til den verk
brudne: " Vær frimodig! - Dine
synder er deg forlatt". - Det er
altså synden som er det verste.

Selvet menneske som ligger
bundet til sykeleiet i årevis, gj ør
synd. Om han ikke kan. røre en
finger, ikke si ett ord, - så lenge
hans tanker er klare, synder han
likevel. Synden er en del av oss.
Og det er en særdeles alvorlig
ting. Synden er grunnen til all
elendighet. Den ødelegger. Vi blir
aldri kvitt synden. Det vet vi
godt hvis vi er ærlige mot oss selv.

Den giktisk~e mannen i evang·e
liet var håpløst bundet til syke
sengen. Jesus gj orde ham frisk.
Men det var bare en liten ting å
regne for mot de ordene som han
fil~k~ høre om syndernes forlatelse.

Vi har lett for å være svært over
flatiske og flinke til å unnsl~ylde

oss selv. Vi er i grunnen ganske bra
mennesker, innbilder vi oss. An
dres synd kan vi j o se meget -tyde
lig. Men at vi selv er syndere, inn
rømmer vi ikke. Vi narrer oss selv
til å tro at vi er så skikkelige og
rettferdige at vi rent minner om
fariseeren i templet, - han som
stinket av selvros. Det er meget

lett å bli en fariseer. Men det vil vi
j o heller ikke være.

I(anskje du en og annen gang
tar deg en stund foran speilet?
Du studerer ditt ansikt, din figur,
du bruker din kritiske sans - og
så sier du til deg selv" som sant
er: "Uff! Jeg må nok stelle meg
bedre. Jeg er blitt grå, rynket, for

. tykk, min holdning er slapp og
sliten." - Du konstaterer at du
ikke er så kjekk som du gjerne ville
være.

Gjør det samme eksperimentet
med din sjel. Sett den foran speilet.
Ransak ditt indre - og konstater,
som sant er, at du· faktisk er en
synder. Noe må gjøres. Det er vik
tig, det viktigste av alt. Men skjøn
Iler du ikke dette, da er det noe
galt fatt med deg..

Ingen kan hjelpe, hverken du
selv eller andre. Synden bare vok
ser så lenge vi mennesker tukler
med den alelIe. Det er bare en ting
å gjøre, nemlig å la Jesus I(ristus
overbevise deg om at han forlater
deg synden. Det som er vår lykke
når vi ser syndens grep på oss selv,
er at vi vet fra' vår barnelærdom
at Gud ikke forakter og dømmer
oss som vi hadde fortjent. Vi vet
at hall beviste klart og tydelig sin
tilgivende kjærlighet da Jesus dø
de for oss på korset.

Du skal gjøre to ting: l. Tenk
på syndens alvor og mal~t over
deg. Det er det verste for deg.
2. Tenk på Jesu kors. Det er det
viktigste for deg. - Resultatet
blir at du l~angålykl~elig og sil~ker

videre gjennom livet. Da tror og
vet du at hva som enn hender, vil
Gud ikl~e forstøte deg.

Du blir aldri syndefri. Tvert
imot vil du l~anskje få se stadig
tydeligere hvilken synder du er.
Og jo mere -du forskrekl~es over
det, jo mer forstår du· hvilken s~or

og viktig ting kristendommen gir
deg. Du blir kanskje fortvilet over
deg selv. Men samtidig blir dU,enda

mere glad fordi Jesus sier slike
gode ord : Vær frimodig! Dine
synder er deg forlatt!

Det betyr en langt større glede
enn både Ileise, styrke og medgang
i livet. For det er sant det ord som
er sagt: "Der hvor syndernes for
latelse eT, der er liv og salighet".

Julel1Jejtet ferdig!

Den syvende utgave av "Døves
Jul" foreligger nå ferdig til utsen
delse. Det har hvert år tidligere
vært enkelte som har klaget over
at juleheftet er blitt så sent ferdig,
men i år er det vel neppe noen som
kan finne på å klage.

Blant de som det finnes bidrag
av i juleheftet denne gang, nevnes,
i alfabetisk orden:

Knud Andersen
Øivind Bolstad
Hans Børli
Henning Dahl
Johan Falkberget
Magnhild Haalke
Biskop Marthinussen
Siri Viktorinsson

Men det er også andre, og alti
alt skulle det ikke være grunn til

å klage· over kvaliteten.
Av spesiell interesse for døve

nevnes en artikkel om tegnspråk
og fingeralfabeter, med bilder av
en rekke utenlandske fingeralfa
beter. En billedserie om et merke
lig møte mellom eventyrkongen
H.C. Andersen og den døve kunst
n1.aler Hunæus, samt en artikkel
om den verdensberømte kunstma
ler Goya, som ble døv i sin beste
alder.

Det er altså noe for enhver smak,
og heftet er enda litt penere enn
ifjor. Prisen er den samme som
før, kr. 2.- pr. eksemplar, og de
som selger ti eller flere hefter får
50 øre i fortjeneste for hvert hefte.

Bestill snarest, men h'nsl~ at
bestillingene (og betålingen) skal

sendes til Døves Trykkeri A.s,
Møllendalsveien 17; Bergen.

Red. Th. S.

Porsgrunns Auto A.s
AUT. FORD-FORHANDLER

Vallermyrene pr. PORSGRUNN
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Min første ferietur I U.S.A.
Endelig har vi fått det reise

brevet Ole Reinemo har lovet
oss, og her forteller han om sin
J-ø'rste ferie salnmen med døve
venner i Amerika. Artikkelen
vil strekke seg over et par numre"
så leserne har noe å glede seg til.

Red.

Det var en dag i mai måned at en
av mine kaluerater, Frank~ Smith,
spurte om jeg hadde lyst til å være
med ham og 'tie andre døTve til et
ferieopphold ved en innsjø i Maine,
en nabostat til Massachusetts,
staten vår, i to uker fra den 28.
juli. Jeg ville gjerne det, men da
jeg enl1.å ikke visste når jeg sk.ulle
ha ferie ba jeg ham å vente litt.
l'-~oen dageretter fikk j eg beskjed om
at vi skulle ha fellesferie fra 9.-23.
juli. Som følge av denne bestem
nlelse, kunne jeg altså ikke være
lned Frank, og vi ble begge meget
skuffet over dette. En uke senere
k.om han imidlertid igjen, strålende
i fjeset, og fortalte at han hadde
fått ombyttet sill. ferie til samme
tid som meg. Han hadde også en
dret planene sine slik at de gikk ut
på at vi skulle dra ut på biltur iste
det. Hans to kamerater, Sheldon
Freedman og Robert I(ass, som
j eg l~j ente fra tidligere, skulle være
med oss, og Franks bil, en 56 mo-,
dell Chevrolet nyttes til turen.
Jeg takket og var rørt over at han
hadde gjort så meget for min skyld.

Da vi alle har fri fra arbeidet
hver lørdag, ble vi enig om å starte
allerede fredag l~veld den 6. juli
etter arbeidets slutt.

Dagen kom - og jeg hadde
ikl~e ventet mere enn minuttet
utenfor arbeidsplassen min før
Frank var der med sin bil og tok
meg opp. Da det var i rushtiden
tok det lang tid før vi var ute av
byen, men etter et par timers kjø
ring var vi endelig fri av byens
trengsel og kunne kjøre bortover
autostradaen med høyt speed,
med New Yorl~ som første mål.

Da vi var l~ommet over til sta
ten Connecticut, måtte vi redusere
farten betraktelig da denne staten
har meget strenge fartsregler, og
en overskridelse av disse ville med
føre tap av førerkortet. På et år
ble der inndratt 5000 førerkort.
Ved autostradaene her er der man
ge politimenn som patruljerer i

spesialbyggete biler som med lett
het kan innhente en trafil~l~synder.

De har også helikoptere trafiker
ende i luften, så det er ikl~e greitt
å bryte farts:reglene i denne stOaten.
Men så snart vi var utenfor gren
sen ble farten igjen satt opp. Vel
halvveis stoppet vi ved en restau
rant for å få oss litt l~veldslnat.

Da reiseruta var lang, ble vi enig
om å l~:jøre hele natten for å spare
tid, så vi fortsatte straks måltidet
var over. I(lokken ett om natten
suste vi bortover den spesialbygde
autostradaen gjennom Ne'w York~

og dreiet så av ved sentrum og inn
i byens gater hvor vi satte fra oss
bilen og" tok en tur for å ta natte
livet i øyensyn. Jeg behøver vel
ikke gå i detaljer over nattelivet
i New Y ork, men vi hadde en tre
timer på "strøket" før vi atter satte
oss i bilen og for videre med Phila
delphia som neste mål. Hit ankom
vi i grålysningen, før byen riktig
var vål~net, så det var helt stille
da vi kj ørte innover i byen. Vi
stoppet utenfor en restaurant som
holder åpent hele døgnet rundt.
Den hadde et vaskerom for reisen
de, og her fikk vi ta morgenvask og
barbering før vi satte oss til fro
kostbordet. I Philadelphia hadde
vi bare et mål, nemlig å besøke et
museUll, Independence Hall, og
som i gamle dager hadde tjent som
statshus for Pennsylvania i 1800
årene og før, og l~jente statsmenn
som Benjamin Franklin og Thomas
Jeffersson holdt til der under revo
lusjonskrigen som varte i over 25
år. Utkast til uavhengighetstrak
tat ble undersl~revet den 4. juli
1776, og deretter stadfestet SOln

helligdag over hele U .S.A. og kalles
for "Independenee day" (uavhen
gighetsdagen). Alle statene har
ellers forskjellige fri- og helligda
ger. For Massachussetts vedkom
mende har vi følgende: 5 frida
ger + l. juledag og nyttårsdag i
tillegg til de vanlige søndager.
Ingen påske- og pinsehelg, heller
ikke Kr. Himmelfartsdag, slik som
i Norge; men det blir holdt guds
tjenester om kveldene etter ar
beidets .slutt. På grunn av de
mange begivenheter som hadde
foregått i statshuset, var det om
gjort til museum til minne om re
volusjonstiden. I museet fikl~ vi
se møtelokalet og rettssalen. I mø-

telokalet sto bordet med sølvblekk
hus og pennefjær samt en l~opi av
uavhengighetskontrakten, som ble
underskrevet i dette rommet. I
gangen så vi en stor bjelle s~m var
flyttet ned fra tårnet i samme hus,
og som ringte friheten inn da uav
hengighetserklæringen ble opplest.
Bjellen var da meget gammel og
hadde en åpen sprekk på l 1/2 cm
på den ene siden men var i brukbar
stand da denne høytidsdagen ble
ringt inn den 41. juli 1776..

Etter dette besøket reiste vi
videre til Gettzsburg. Underveis
fikk. jeg se 11.0e som minte om høst.
Det var en rar følelse en hadde
når en oppdaget at skuronna var i
full gang, og at luange k.ornåkre
var skåret tiltross for at vi var
midt i juli og således lenge til høs
ten var i anlnarsj. Men høstfor
nemmeIsen forsvant fort da vi
kom til Gettzsburg hvor alt bar
preg av sommerens blomsterprakt.

Gettzsburg hadde vært sen
trum for krigen mellom Nord- og
Sydstatene i kanlpen om negersla
veriets avskaffelse., som varte i 13
år, fra 1854 til 1867. Vi beså den
store slagmark hvor krigen hadde
raset., og hvor der var reist 2389
minnesteinertil minne om de51.000
soldater som her satte livet til.
Det var også utstilling av endel
ting soldatene hadde brukt, så
som geværer, uniformer o. 1., samt
et stort k.art hvor krigens gang var
markert ved hjelp av blinkende
lamper og hvor de besøkende ble
inform'ert gjennom en høyttaler.
Fra Gettzsburg dro vi til Winches
ter hvor vi hadde bestilt rom på et
hotell som viste seg å være hyper
moderne. Å, hvor deilig det var
å stupe til sengs etter 1500 km
kjøring i et døgn uten søvn! Men
søvnen kostet oss 4 dollar (28
norske kroner). Huttetu så dyrt.
Det ble mange slike overnattinger
underveis. Vi startet igjen søndag

Stavanger Døves Sjal{kluhh

holder 10 års jubileumsfest i
Døveforeningens store sal.,
lørdag 13. oktober l~l. 19.

Bevertning - God underholdne
Alle hjertelig velkommen til

festen.

Styret.
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På streiftokt L Trøndelag

morgen kl. 10 godt uthvilt og med
retning til fjells. Her i Virginia
staten var det en lang fjellkjede,
med 160 mil lang bilvei oppe på
kjeden og den kaltes "Skyline
Driver (kj øring i himmelrummet).
Dens høyde varierte fra 700 m og
opp til 1400 meter o. h. Jeg merket
lite til at vi var på fjellet da vi så
lite til stein og på begge sider av
veien vokste det løvskog. Men
noen steder hadde vi en praktfull
utsikt over dalen, og da var det
ikke tvil om at v; var høyt til fjells.

Vel kommet opp på høyden 
og et stykke innover fjellet, tok
vi en avstikker til et hus som hette
Sl~yline Caverns. I huset var det en
trapp som førte ned til et naturlig
underjordisk hull som kalles ca
verns på engelsk. (Hva betyr det
på norsl~?) Der var mange turister
som ventet på å slippe inn. Mens
vi sto der og diskuterte hvordan
vi best skulle få noe utbytte av
besøket, som gikk i grupper med
en veileder, kom en mann som
ble oppmerksom på vår døvhet,
og som viste seg å være bestyreren.
for caverns, bort til oss og plaserte
oss først i gruppen nærmest vei
lederen! På den måten ble vi godt
orientert. I-Iullet som var meget
interessant og vakkert å se på,
besto av små haller og hull for
bun.det med smale slyngede korri
dorer. Under taket var der mange
fargerike "istapper" av forskjellige
steinarter. (Dryppsten). Dette hul
let ble oppdaget i det 18. århundre.
I to timer vandret vi rundt under
jorden og så mye rart. Vi dro så
til Caverns of Luray, som var likt
med det første, men mye vakrere
og større. Et av hullene var så stort
at man kalte det for "Ball room"
(Dansesalen)! Det var i alt 4 slike
caverns, men da det kostet ca.
14 kroner pr. person for å se hvert

hull, måtte vi innskrenke oss til
å se to av dem. Ca. halvveis over
fjellet stoppet vi ved en restaurant
for å spise middag.. Da måltidet
var inntatt, var klokken blitt så
mange at vi ikke kunne fortsette
kj øringen over fjellet, så vi dreiet
av fra fjellveien og tok korteste
vei til Richmond for å ta i besid
deise det best~lte hotellrom før
kl. 10 om kvelden, hvilket vi også
klarte.

Richmond er en sigarettfabrikk
by med mange sigarettfabrikker,

Etter at landsmøtet i Skien var
avviklet dro jeg på ferie til Nord
Trøndelag hos en svoger og svi
gerinne Fjellestad i Lånke. Kone
og barn var reist i forveien, mens
jeg og min niese, Marie, kom etter
fra Skien. Vel, etter styremøtetvar
ferdig, dro vi videre til Oslo i følge
med forbundsformann Gjerstad
og Ansgar Breiteig fra Bergen. I
farten tok jeg selvsagt feil tog,
og dro de andre med meg! Nå
skulle også dette toget til Oslo,
men det gikk over Vestfold og
brul~te en time lengre tid. Vel, vi
hadde godt selskap så tiden gikk
fort! Underveis kom der på en
gammel gubbe som Nils stral\:s
plaserte som en fisker fra Sørlan
det, hvilket viste seg å være blink,
for mannen spurte en stund senere
om vi kjente noen døve som bodde
i Risør. Han hadde nemlig en døv
mann til nabo. Det gjorde imid
lertid ikke noen av oss, og dermed
ebbet samtalen ut. I Oslo tok vi
adjø med Nils og Breiteig, og så
entret vi "Dovregubben" med kurs

og rundt byen strakte tobakks
plantasjene seg mil etter mil uto
ver åkrene. Når tobakksplantene
er skåret, blir disse lagret i 10
år før de sendes til fabrikkene. Vår
planlagte rute viste oss at Wiliams
burg var vårt neste stoppested,
men da tiden var knapp og reise
ruta lang, ble vi enige om å sløyfe
Williamsburg som ingen andre
severdigheter hadde en gamle byg-
ninger. Vi suste så avsted med
U .S.A.s hovedstad, Washington,
som neste mål! forts.

for Trondheim. Vi hadde håpet å
få reisefølge med trønderne som
skulle hjem etter landsmøtets slutt,
men traff ingen. Antakelig fort
satte de fleste sin ferie på Østlan
det. Vel, reisen gikk upåklagelig,
og kl. 7 om morgenen, mens byen
ennå ikke hadde våknet skikkelig,
ravet vi i Trondheims gater for
å få litt mat i livet før vi fortsatte
til Hell.

Så bar det videre, og ved mid
dagstid var vi framme på Åsheim.
Her var hele familien travelt opp
tatt med slåtten. Været var strå
lende, så det gjaldt å benytte ti
den. Ikke lenge etter var Marie og
jeg også i full sving! Snart kom
også !(itty og Nils Stokke fra
Stj ørdal til, det gikk da unna!

N å er det visst slik blant de
døve, at de er utstyrt med et slags
hemmelig radaranlegg som varsler
at der er kommet døve sl~jebne

feller i nærheten I I hvertfall var
stua til Fjellestad fullsatt av døve
venner både fra Trondheim og
InnherredI Det var virkelig meget
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11yggelig for oss som kom fra 0st
landet å hilse på de døve deroppe,
og vi hadde i den tiden vi var på
Åsheim, mange hyggelige samvær!
Vaktmester Fagerhaug og frue
hadde syklet den lange veien fra
Trondheim, og de innbød oss til
å bese det nye aldershjemlnet for
døve i Trondheim, en innbydelse
vi med glede etterkom. Vi·avtalte
også at Fagerhaug og frue skulle
følge oss opp til døves hytte i By
marka.

Dagene på landet gik.k fort, og
det smakte herlig med et arbeid
ute i frisk luft etter alle de dager vi
hadde tilbrakt inne i møtelokalene
under landsmøtet. Av og til spente
vi hesten for kjerra og dro på inn
kjøpstur til Stjørdal. Inne i han
delslaget syntes jeg å dra kjensel
på en kar som sto og handlet, og
sannelig var det ikke pastor Stue
land, som nå er blitt trønder. Det
ble selvsagt nok å prate Oill, og
som rimelig kan være dreide
samtalen snart inn på tegnsprål~et

og komiteens arbeid, som nå snart
kan avsluttes. Senere traff vi
også fru Stueland og vi fikk en
hyggelig prat sammen.

Fra Arne Søraker fikk viinnby
deIse til å komme en tur til Le-

, vanger for å se på det llye ferie
hjemmet som Innherred Døvefore
ning hadde under oppførelse, men
dessverre rakk ikke tiden til et
slikt besøk, lloe jeg meget bekla
ger. Håper imidlertid at det en
annen gang må bli anledning til
å se feriehjemmet derborte.

Vel, som sagt gikk tiden fort 
og det var på tide å tenk.e på hjem
reisen. Vi hadde planlagt å bli
natten over i Trondheim, og hadde
derfor bestilt værelse på hotell
~,Bondeheimen'('.- Så tol~ vi adjø
med "Åsheim" - og fredag morgen
dro vi med toget fra Eidum st. for
å dra videre til Trondheim. Fru
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Fj ellestao1 og vesle Johan ble med
for å følge oss. Vårt første mål var
å be~øl~e Domkirken, og samtidig.
hilse på de døve steinhoggere, mel?
disse var akkurat da hjemme til
frokost så vi fikl~ dessverre ik.ke
snakk~e med deln. Etter å ha sett
oss omkring i Domkirken, besøl~te

vi Døveskolen som har gjennom
gått en omfattende oppussing. Vi
var så heldige å treffe vaktmester
Iversen og frue hjemme, og ble
elskverdig vist rundt på skolen.
Her var det vanlig sommeropp
pussing og lakerte gulv lyste oss
speilblankt imøte fra alle værelser.
Skolen 'var virkelig pen, og vi la
merk.e til at soverommene var me
get praktisk innrettet. Vi hadde
inntrykk av at der var gjort meget
for å gjøre forholdene så lyse som
mulig for barna.

Vi dro så videre til Døves Al
dershjem hvor vi traff vaktmester
Fagerhaug i full sving med sine
daglige gj ørernål. Han tok oss med
på en rundtur i det vakre hjelnmet
h,ror vi hilste på alle de gamle døve
som bodde der. På vårt spørsmål
om hvordan de trivdes, var det
bare lovord å få, og alle var enig
om at et bedre sted å tilbringe sin
alderdom på, finnes ikke, noe som
vi ved selvsyn kunne konstatere.
Det var en a-v de mest smakfulle
bygninger elI kan tenke seg, både
ut- og inn,rendig. Iler var det lagt
an på cl skape hjemmehygge. Rom
mene var holdt i lyse farger, og
overalt var del" noe som øyet kunne
glede seg ved. Salongen sto på
høyde med det man ser på våre
heste hoteller! Den var intet min
dre enn vakker! Det er ikke tvil
om at slike aldershjem for døve
skulle vi hatt flere av, og det er å
håpe at de som arbeider med pla
ner om gamlehjem for døve, snart
må få dem realisert. I hvert fall
var de døve i Trondheim meget

fornøyet med sitt aldershjem. Et
ter en hyggelig stund sammen med

'--de gamle,. takket vi for oss og dro
til hyen hvor vi sammen med
Fagerhaug og frue tok C-råkall
banen opp til Lian hvor det var ca.
10 minutters spasertur til døves
hytte. Her ble vi vennlig mottatt
av· Audun Kråkme, som har opp
synet med hytta og den nye had
stua. Det er et pent anlegg de
døve i Trondheim har fått her oppe
i Bymarka, og mye er forandret de
siste år. Særlig var kjøkkenet tids
messig og innbydende. Peisestua
var imidlertid i dårlig forfatning,
og trenger en større reparasjon for
å bli .tilfredsstillende. Det synes
meg at man burde tatt dette ved
likeholdsarbeidet før man gikk til
bygging aven badstue. Nåvel,
gjort er gjort, og nå står det på
trønderne å ta konsekvensen av
dette og få peisestua like fin som
det øvrige! Olll kvelden var vi
gjester i Fagerhaugs koselige hjem.
(Vi vil herved sende en hil$en til
Fagerhaug og frue med takl~ for
sist!) Da vi skulle tidlig med toget
dro j eg til hotellet for å legge bar
na, men h,er møtte det meg nok en
overraskelse, for mens vi holdt på
å gi barna sin kveldsvask, troppet
ingen ringere enn Arne Søraker og
frue inn! En behagelig overraskel
se. Så ble det foreningsprat til
langt på l~ve]d. Neste morgen bar
det hjem til Drammen etter en
hyggelig ferie sammen med gode
venner.

Red.

Dagens petit.

Over de høye fjelle

Jeg har vært i Hallingdal nå
igjen og leserne går vel med den
troen at jeg har ett eller annet hem
melig der oppe i den deilige dalen.
Men hånden på hjertet,
skulle jeg være forelsket i noen
der oppe, så måtte det være i de
høye fjellene! Ja, for dere vet vel
at denne dalen er omkranset av
høye fjell. J\len nå er ikke jeg av
dem som faller i staver over en
fjelltopp. Langt der i fra, dertil
har jeg vandret for mye i fjellet.
Men for en som aldri har vært her,
virker det hele imponerende og
kan få en stakkar til å. fantasere
om huldre og troll, slagbjørn og
andre farlige dyr. Men i virkelig-



heten møter man som regel ikke
noe annet enn en ufarlig geite
bukk som nok k:an være lysten på
å lage sprell, j a l~anskj e også gi deg
en skalle i rompa om du snur en
den til.

N å var det imidlerti,d ikke meg
denne petiten gjaldt. Nei, det var
en danske, en døveprest, en riktig
grei sådan, og en ekte represen
tant for dansk."grin"og pannekake
landet Danmark. Når vi tenker på
at han som k.om fra et land hvor
det største fjell il~ke er stort høyere
enn en sengestolpe i en norsk bon
destue" så er det ikke å undres over
at han mistet både munn og mele
Il.år han sånn plutselig befant seg i
Norges fjellverden. Nå, brul~emun
nen kunne han jo, det er der ikke
tvil OID, men da var det for å prise
mor Norges stolte fjell i høye toner!

Men dere skulle ha sett ham når
bilen kj ørte langs veier som buktet
seg oppover fjellsiden, og med av
grunnen hundrevis av meter un
der. Ja, da var han et syn verd!
N år bilen kom til en sving, ut
støtte han et langt stønn og slo
hendene for ansiktet. Men så snart
svingen var passert, strålte han
som en sol, klappet i hendene og
ropte: Ai - ai, noget så kønt!
Noget så kønt!

Red.

rJtstilli,"~g av
1)ltr1~etegninger

Gode arbeider av elevene ved våre
døveskoler.

I forbindelse med landsmøtet i
Skien ble der holdt en utstilling av
tegninger og elevarbeider fra døve~

skolene. Dette var et morsomt og
populært innslag som ble omfattet
med stor interesse av landsmøte
deltak:erIle. Dette var bare en be
gynnelse, og det sier seg selv at
man ikl~e etter denne ene gangen
l(al1. gå til en kritisk~ bedømlnels~

av de utstilte arbeider, men for å
finne fram til de beste, slik at disse
kan få en liten påskjønnelse for
sin flid, ble der oppnevnt et dom
merk.ollegium, bestående av re
klamel~onsulent Helge Bjartland
og instrumentmaker Sven Braat
hen som sammen har gått gjennom
de utstillede arbeider.

Av bemerk.ninger som er fram
kommet fra dommerne, var disse
meget begeistret for klippe-teg-

ningene fra Stavanger, som var
fantasifulle og morsomt utført.
Møbeltegningene syntes derimot å
stå noe tilbake. Det er vinklene
som ikke er helt riktig tegnet. Den
ne feilen går igjen hos de fleste, på
en unntal(else nær. Denne hadde
utført ganske bra tegninger. Nå
vil sikl~ert dette bli rettet p å ved
neste høve, og det er gledelig at
landsmøtet enstemmig vedtok at
der ved framtidige landsmøter skal
holdes hobbyutstillinger, slik at
de døve kan få vist hva de bruker
sin fritid til ! Av de utstilte arbei
der ved landsmøtet i Skien, er
k:omiteen enig om at de beste på
denne utstilling skal bli belønnet
med et diplom. Disse vil bli sendt
til de respektive elever gjennom
skolestyreren på vedkommende
skole. Vi ~nsker utstillerne lykke
til med utstillingen og vel møtt
ved neste utstilling.

Red.

Vi gjengir her resultatet av d'om
merkollegiets bedømmelse, og føl
gende utstillere ble belønnet med
diplom:

Bergen off. skole for døve. Fort
settelses- og yrkesskole. Skatoll (Er
ling).

Holmestrand off skole for døve.
På kysten (Bjørn Bensvik).

Trondheim off skole for døve.
Tømmerhugst.

øyer off. skole for døve.
Elcorn spiser (Normann J\1ysse, 13
år, 4. kl. b - c).

Alnt off. framhaldsskole for døve og
tunghørte.
Landsk~ap en -vinterdag (Olav Es
pedal).

Shådalen off. skole for døve
Traktor (I(jell Bak:ken 2. let)

Bergen off.. skole for døve ~

Uvæ~ Crerje I(on~t)

Stavanger off. skole for døve.
Billedklipp (felles klasse).

Fra Bergen dfr. 'skole for døve
ble der utstillet bl. a. noen tegne
og rissebøker, noen arbeidsbøker,
el1del prøver på arbeide fra sl~red

dervel1 kstedet, noen boller, lyse
staker o. l. fra snekkerverkstedet,
keramikk hvor det er laget meget

morsomme ting og en fotomon
tasje med store fotografier både
fra skredder- og snekkerverkstedet.

Hovedkomiteen for landsmøtet i
Skien sommeren 1956.

~thehiITte1illfleiilmemnemlHe11jlfi;emlii61linenilterilh6iiI Personalia I
~~~~~~~~

TO 50 ÅRS JUBILANTER

28. juli feiret Johannes Boye
Olsen sitt 50 års jubileum som gull
smed hos firma David Andersen.
Og l. septbr. var det Gustav Hen
riksens tur. Han hadde da vært
50 år hos sk.reddermester Martin
Moe. Begge jubilanter ble hedret
med H.M. I(ongens fortjenstme
dalje i sølv.

Gustav Henriksen er den eldste
av de to. Han fyller 72 år 26. septb.
Han gikk på døveskolen i Ullevåls
veien mens Fjørtoft var bestyrer
der, og han ble konfirmert år 1900
- som en av det første kull hvis
konfirmasjon fant sted i De Døves
Kirke i Oslo. Så gikk han i skred
derlære, og l. septbr. 1906 begynte
han altså i den stilling hvor han
nå har vært i 50 år. I 1907 var
han med å stifte De Døves Turn
og Idrettsforening, og han ble en
av denne forenings mest aktive
medlemmer og dens forturner .
Både personlig og sammen med
sine to hustruer, først I(aren, f.
Hansen, som døde etter å ha skjen
ket ham 2 normalt hørende døtre,

Se her!
27. oktober l~J. 19.00 i Sven
Brunsgt. 7, Oslo, avholder
filmklubben sin fest med
dans og musil~k, og viser
frem både gamle og nye
filmer.

Entreen er kr. 2.50, og alle
er velkommen.

I(affe, brus, øl, k'aker og
smørbrød fåes kjøpt.

Filmklubben
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og senere Emilie, f. Ramberg, har
han også vært virksomt med ~i De
Døves Forening og i Menigheten.

Boye Olsen, som fyller 70 år
l. novbr., gikl~ først på fru Rosings
skole, og da denne ble flyttet til'
Holmestrand fulgte han med dit.
l 1904 ble han k~onfi:rmertog i 1906
begynte han hos David-Andersen.
Også han val" med å stifte De
Døves Turn- og Idrettsforening
og i en del år var han dens kasserer.
Etter at han i 1920 var blitt gift
med Jenny I(olby ble han - for
uten en hjelper for henne i hennes
arbeid i De Døves Forening - også
meget aktiv innen Nlenigheten,
hvor han sammen med henne had
de det meste av arbeidet med ord
ning av julefestlighetene. Dette
sto visstnok på i 35 år. I Menighets
rådet var han ogsåmedienårrekke.
Ekteparets sønn som er normalt
hørende, er utdannet som ingeniør
og har en god stilling ved Thunes
mek. verksted.

F~r begge jubilanter ble det
holdt fest av de respektive sjefer,
og både muntlig og skTiftlig ble de
hyldet for langt og trofast virke.
Ingen av dem har tenkt å legge
årene inn enda. De er begge i full
vigør og skjøtter sitt arbeid som
før. Og nå venter de bare på at
I(ongen skal få bli frisl~ så de kan
~å takket ham personlig for medal
Jen.

H.D.

De døves Ve1ttn

fyller 80 år

I morgen er fru Inga Braae J0

hannessen 80 år. Den gamle dame
er fremdeles så vital og humørfylt

at en ikl~e skulle tro at hun har
nådd en så høy alder. Og fremde
les brenner hun for den saken hun
har kj empet fram: fortsettelses
skoIen for unge begavede døve og
tunghørte. Hennes egen tunghørt
het ble drivfjæren i dette arbeid.
Det pinte henne at de døve skulle
være utestengt fra all videreut
dannelse og bare var henvist til de
sju årene på døveskolen. Da l~om

de ikke lenger enn til å kunne lese
en enkel lettfattelig hol~ og så gå ut
i arbeidslivet i et eller annet hånd
verk. Men det er så mange begave
te unge døve som burde få videre
utdannelse, mente fru Braae-J0

hannessen.

I 1938 begynte hun å arbeide for
saken, og det var ikke alltid .så
lett. Det var mange vansker som
skulle overvinnes, men hun gil~k

ikke trett. I 1940 stiftet hun et fond
for unge døve og tunghørte, det
vokste etter hvert, til økonomien
var sikret, og man k.unne kjøpe
eiendommen Alnl i Jevnaker til
fortsettelsesskole for døv ungdom.
Åtte år etter ble skolen åpnet.
I(ronprinsesse Martha sto som be
skytter, og fru Braae-Johannessen
l~unne se et positivt resultat av sitt
arbeid.

I flere år ble skolen drevet ved
midlene av Utdannelsesfondet til
den ble skjenk~et staten som gave.
Men den er likevel uløselig blyttet
til fru Braae-Johannessens navn.
Det er takl{.et være hennes enestå
ende energi og kjærlighet til opp
gaven: å sl~ape lettere vilkår for
ulykl~elig stilt ungdom at skolen i
dag eksj sterer ~ og fondet til beste
for de døve - det er på 70 000 l~ro

ner - skal bære hennes navn. Det
er en takk som hun setter umåtelig
pris på. Hun er også tildelt Kon
gens fortjenstmedalje i gull.

Fru Inga Braae-Johannessen til
bringer BO-årsdagen på Studenter
hjemmets hotell hvor hun bor~ og
det vil nok strømme mange hilse
ner inn til henne fra mennesker
som vil takl~e henne fordi hun aldri
ga opp. Hun har i sannl;let vært en
ildsjel.

Dagbladet 25. august.

EN RETTELSE, ikke 96 men 98!

Min notis om Anders I(andals
alder er ikke helt riktig. Fra hans
sønn har jeg fått opplyst at Anders
fylte 98 år den 13. sept. Jeg har
således gjort Anders to år yngre
enn han i virkeligheten er. Han
er frisk, men nesten blind nå, så
folk må stave ordene i hånden hans
når noe skal fortelles. Han ble døv
7 år gammel., så han er nok Norges
eldste døve. Nok kan det forekom
me 100-åringer, men de har mistet
hørselen i sen alder og teller' ikke.

M. Leivestad.

Hr. redaktør! La meg få lov til
å korrigere bare en ting som stadig
komme)' igjen, nå sist i referatet
fra det vellyk.kede landsmøtet.
Det er det som benevnes "I(onows
legat" - som de døve her eier og
som i mange år~ som rett kan være,
har ligget i kommunen her., I testa
mentet fra hr. I(onow står det at
det skal være til byggefond for
døve og blinde. De blinde har for
lengst ordnet sitt, fått pellgene og
bygget aldershjem. Er det ikke på
tide at de døve også går hen og
gj ør likeså?

T. Bang.

305



To veteraner
i døvesaken hedret

Norske Døves Landsforbunds he
dersmedalje i sølv til Lunde Jo
Ilansen og Helmer Moe

Ved en høytidelighet i Døves
Forening søll.dag kveld ble to for
tjente medlemmer, Hellller Moe
og Lunde Johansen, overrakt Nor
ske Døves Landsforbunds heders
medalje i sølv.

Medaljene ble utdelt av for
bundsrepresentant Harald Stør
kersen som understreket det store
arbeid disse to medlemmene har
lagt ned til beste for foreningen og
døvesakens mange oppgaver. Lun
de Johansen kom inn i foreningens
styre allerede i 1908 og har i årenes
løp innehatt de fleste tillitsverv
innenfor dette, blant annet satt
han i 7 år som formann, i Il som
nestformann og i 26 SOIll l~asserer.

~a foreningen kjøpte sitt eget hus
I 1931 ble Johansen gårdens forret
ningsfører, et verv han fremdeles
innehar. Fra 1934 til 46 var han
dessuten kasserer for landsfor
bundet. Ved foreningens 50-års
jubileum ble han innvotert som
æresmedlem. Spesielt kan nevnes
at Johansen har innlagt seg stor
fortjeneste i Døves Idrettslag både
sonl. aktiv idrettsmann og admi
nistrator.

Helmer Moe var fra 1934 til 46
landsforbundets formann. Det var
Moe som ledet arbeidet med å få
kjøpt foreningens eget hus og han
satt i 15 år i husadministrasjonen.
I foreningen var han formann i
Il år og er i dag medlem av me
nighetens kirke. lIan er ellers en
svært benyttet mann innenfor
foreningsstyret.

Det er første gang at denne he
dersmedaljen er utdelt etter at
det ble besluttet av landsforbuIl
dets årsmøte i Skien isommer.
Fire andre medlemmer fikk sine
medaljer på selve landsmøtet.

Adresseavisen.

DØV GUTT PÅKJØRT I HOLME
STRAND.

En 10 år gammel gutt fra Døve
skolen i Holmestrand brakk armen
da han ble påkjørt aven bil i
Langgaten søndag kveld. Hvordan
uhellet egentlig gikl~ 'for seg er litt
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ulclart. Men gutten som sammen
med andre barn fra Døveskolen
sannsynligvis var på vei fra kino
skulle antakelig krysse gaten da
bilen kom. Sjåføren stoppet opp og
forsøkte å snakke med barna, men
de kunne ikke gjøre seg forståelig
for ham. Da han fikk inntrvkk av
at gutten ikke hadde fått no~n ska
der fortsatte sjåføren å kjøre.
Men ved legeundersøkelse viste
det seg at gutten hadde fått bruk
ket den høyre armen.

BEBGEN~

OPPLYSNINGSKOMITEEN I AR
BEID.

I(åseri og film 7/9
Det var godt framluøte, da

Sander begynte sitt kåseri, "Slik
kan. vi ta feil", som egentlig var
småplul~l~ fra bol~en av samnl.e
navn. - Er vi overtroiske? J\1ang
ler vi evnen til å bedømme hva SOI1~

er rett og galt - har vi sunn for
nuft og kritisk sans?

Fak.tum er at vi alle er mer. eller
mindre overtroisl~e. Vi lider under
ell. mengde vrangforestillinger.'
Folk sier så meget rart at vi ikke
vet hva vi skal tro på. Folkefanta
sien og folks trang til å sluke nes~

ten enhver historie rått bevirl~er

at vitenskapen nærmest står mal(
tesløs. Den amerikanske professor
Bergen Evans har satt igang et
storInløp på gammel overtro og
fordommer, ved å sende ut en bil
ligbol( med resultater av hva viten
skapen er kommet fram til ved
grundigeunclersøkelser av alt"mys
tisk" som folk flest tror fullt og
fast på. Overtro og vrangfore
stillinger er omtrell.t like alminne
lig blant underutviklede som blant
folk med høy utdannelse!

At oksen "ser rødt" og ikke tåler
denne farge, er alminnelig tro over
hele verden, men oksen kan i vir
keligheten ikke se forskjell på
farger. - IIalvparten av de som
vil begå selvmord ved å skyte eller
stikke seg i hjertet, kommer fra
det med livet i behold, fordi de ikke
vet hvor hjertet ligger. Blant disse
er f. eks. dell japanske statsminis
ter Tojo. Og hvorfor vet de ikke
hvor hjertet ligger? De lærte det
nok på skolen, men etterpå hørte

de mye rart, bl. a. at det er funnet
noelf'med hjertet på høyre side, og
ofte kan det føles som om hjertet
ikke banker akkurat der det skal
være. - Hår på brystet blir regnet
som det rette tegn på mandighet,
men vitenskapen har funnet ut at
dette slett ikke er noe tegn på
styrke. Derimot er man kommet
fram til det resultat at skallethet
er det mest framtredende trekk
h?s de vir~elig mandige. Snauklip
pIng har Ingen virkning på hår
veksten, heller ingen hårmidler.
- Det finnes intet bevis på at folks
hår på grunn av sorg eller ulykke
kan bli hvitt eller grått på en enes
te natt. Massevis av påståtte til
feller er blitt undersøkt, med samme
resultat. Det er umulig at slikt
kan skj e. Det er som regel kriminal
forfattere som bruker slil~e uttrykl~

for å gj øre en historie luer interes
sant. - Maten er gjerne et popu
lært samtaleemne, og meningene
om hva som er bra mat er svært
forskjellig rundt i verden. Ameri
kanerne fordømmer særlig euro
peernes og kinesernes blodmat,
s~m de mener er helt uspiselig.
Men en tredjedel av verdens he
folkning vil heller dø enn å spise
den haconen som -amerikaneren
spiser til frokost. Like mange synes
det er forferdelig at noen k.an
drik}i~e mell~, og særlig l~umelk. Og
flere hundre millioner mennesker
mener at okse- og svinestek er
ub:rul~elig mat. - Vi hører ofte
at fisk er utn'lcrket mat for ånds
arbeidere, at hjernen arbeider
best etter et fiskemåltid. Dette
skriver- seg fra en tid langt t]lbal~e

da .prestene nær sagt var de eneste
åndsarbeidere, og da disse p.g.a.
fastetiden måtte spise fisk, trodde
folle at det var fisken SOlll gjorde
dem l~loke.- Hjernen arbeider i vir
keligheten like, godt uten hensyn
til hva vi spiser, hvis vi da lever
noenlunde fornuftig i matveien.
- Voldsom appetitt er intet tegn
på bendelorm, heller på s,ukker
syk~e? sier legevitenskapen. - Hik...
ke er en krampe -i mellomgulvet,
og forsvinner ikke ved hjelp av
,')l~jerringråd" som sjokk og lik
nende. - Legevitenskapep. ~ier

også at selvforgiftning p.g.a. dår
lig avføring er noe tøv, og at det
er bedre å gå med maten lenge i
tarmene enn å tømme tarmene fort
f. eks. ved hjelp av avføringsmid-
ler. Alt med måte. Vi skal la na
turen gå sin gang uten å gripe
inn før det er absolutt nødvendig.,



Sommerferie 1956Etterpå ble vist filmen "Stein
alderfolka i Danmark''., som dan
skene har laget på grunnlag av
funn og forskning. Vi fikk. se men
nesker i daglig arbeid i den yngre
og eldre steinalder~ fra ca. 14.000
år før' I(ristus~ og hvordan ut
viklingen på forslqellige områder
skred fram gjen.nom ca. 10.000 år.
Det var virkelig interessant å stifte
bekjentskap med våre forfedre~

"vaskeekte" huleboere. Størst
utbytte av filmen hadde selvfølge
lig de som før ferien deltok i om
visningen på Historisk museum~

da prof. Bøe viste oss funn fra
Steinalderen~ demonstrerte og for
talte. Ohna betjente filmfram
viseren prikkfritt.

ARRANGEMENTS I BERGEN

6. okt. Rømmegrøtfest i Døvefor
eningen. Arr. Døves Sjakklubb~

12. 'ol~tober i Døveforeningen kl.
20.45. Filmframvisning : "Fra
såkorn til brødkorn" - "Fra
hvete til brød" - "Haren og
skilpadden". Fri adgang. Arr.,
'Opplysningskomitecll.

14. Gudstjeneste., Pastor Hammer.
19. ol~tober i Døveforeningen kl.

20.45. I(åseri Olll raseproblemer
(fra "Slik. kan vi ta .feil" ).
J:i'ilmer: "Våre svarte venner"
og "Indonesia clances". Fri ad
gang. Arr. Opplysningsleom.

21. oktober. l\1arsj fI'a Fanahallen
til hytta, herrer. Fra Nesttlln
broen. til hytta for damer og
"turister". Arr. Døves ldr.kl.

27. ol{.tober. Døves Idrettsklubbs
årsfest på hytta. Varrn ill.at.

IO.november kl. 19 i småsalen.
Døves Idrettsklubbs årsmøte.
!(un medlemrner har adgang.

17. november kl. 19 i Døvefore
ningen. Fest med varm mat.
Arr. Feriehjemsk..omiteeIl.

l. og 2. desember. Bykam.p i
sj akk Bergen-Stavanger i Ber
gen~ med fest om lørdagen.

Det blir antakelig flere arrange
ments innimellom~ så det anbefa
les å følge med i det som kunngjø
res ved oppslag i Døveforeningen.

BDOpp.-jorm.

TENK PÅ DETTE.
Du blir utestengt fra ditt ar

beid når du går over i pensjoniste
nes rekker~ uaktet om du fremde
les er frisk og arbeidsdyktig. Da
er tiden inne til at du bør skaffe
deg en hobby~ som k.an erstatte det

Goddag alle Tegn og Tale-lesere!
Redaktøren ber i blant oss døve

om å skrive litt i bladet~ men i al
minnelighet er det ikl{.e så svært
meget vi opplever~ så det blir lite å
skrive om~ men nu hadde jeg tenkt
å skrive om et par snille mennesker.
Det begynte slik:

Min søster og jeg skulle ha litt
ferie i år også~ og så hadde Thyra
Hannemyr bedt oss komme til seg
en gang når det passet for oss~ og
vi hadde da tenl~t å være hos henne
noen dager av ferien.
, Søndag .30/7 om kvelden la vi

siste hånd på verket med å pakk.e
ned klær og enkelte ting vi skulle
ha med. J a~ altså det vi absolutt
måtte ha med, og det vi tenl~te vi
muligens fil~k bruk~ for. Jo da~den

kjole måtte med og den kåpe måtte
vi da ha med~ og så blir resultatet
hvert år at en går i nesten de sam-

, me l~lærne hver dag og de andre
blir hengende i et sk.ap eller på en
vegg~ så andre iallfall kan se at vi
har da mere klær enn de vi bruker.

Så endelig var vi ferdige og den
største kufferten var blytung, den
neststørste var ikke stort bedre. De
nlindre vesker var og fulle - for
vi sk.ulle jo være borte i 14 dager~

så det var best å ha med klær både
til ball og hverdag.

Søndag k.veld var det pent vær,
sj øen (vi k.an se den fra vårt hj em)
lå speilblank~og stille, men nlidt på
natten våk.net vi ved at lynet blin
ket, tordenen rullet, regnet kom i
bøttevis og sjøen pisket hvitt opp
over fjellsidene. Det var lyse ut
sikter for en deilig tur med post
båten. ned over l~ysten til Risør.
Båtens avgang fra Larvik vest
over er kl. 5 lnorgen~ og ved 4 tiden
var det værste over, Tuen sjøen var
meget urolig. Men når en har be
stemt. seg for å reise er det best å
gjøre det~ i håp om at været blir
bedre ut på dagen.

J o da~ vi dro på tunge kufferter
og var på bryggen litt før kl. 5~

men ingen båt var kommet. "Har
virkelig været vært så stormfullt

du taper når du forlater ditt dag..
lige arbeid. Det som har opptatt
din tid og som har gjort sitt til at
du ikke har merket at tiden har
fløyet og som har holdt deg i godt
humør.

at båten er blitt forsinket", tenkte
vi, og speidet utover, men nei, ne
sen på båten så vi ikke. Dette var
underlig. Hjemme fra kan vi se
båten komme og gå. Her var ugler
i mosen~ og da vi så etter på rute
plakaten viste det seg at båten
gikk vestover bare hver onsdag~

fredag og lørdag. Dette burde vi
som har bodd i Larvik i snart en
mennesl~ealdernaturligvis vite~ og
vi burde også ha undersøkt ruten
på forhånd. Men vi var sikker på
at den gikk hver dag om sommeren.
Å vente helt til onsdag for å kom
me nedover var det samme som at
1/4 av ferietiden gikk tapt~ og vi
gikl~ derfor på jernbanestasjonen
med alle våre pakkenelliker og
ruslet hjem og la oss ti1 å sove
en god lur~ og så tol~ vi toget
kl. 9.20.

Jeg er sjøsterk, men ikke min
søster. Da vi så at det ville bli
sterk sjøgang med båten~ tok.. hun
for første gang i sitt liv en sj ø
syketablett l tin'le før vi sl~ulle

reise med båten, for å gardere seg
mot alt for meget ubehagelighet.
Men· da vi istedet måtte sitte inne
på toget, virket den som en sove-,
tablett og det var ikke' noe lurt.

Så gikk togturen oppover forbi
det vakre Farrisvann" Eidanger~ \
Porsg:rund, Skien og videre til
Nordagutu hvor vi byttet over til
Sørlandsbanen. Ut på etternlidda
gen gikk. vi av toget i Gjerstad,
hvor en buss tok passasjerene med
til Risør. '

Sørlandsbanen går ik..ke nedom
alle mindre byer langs kysten, det
er enten stik.klinjer med tog eller
busser, og til Risør er det altså buss.
Det er ikke ofte vår tur faller med
toget denne vei~ så reisen i seg selv
var interessant. J a~ hittil hadde tog
og buss ført oss fram~ men hvorle
des skulle vi nu komme ut til
Thyra? Hun bor nemlig på et
sted som heter Kjøtvik. og dit ut
må man bruke en ferge.

Vi hadde nok innerst inne hatt
et håp om at Thyra skulle vært i
Risør for å møte oss~ men ikke et
kjent ansikt var å se~ og da vi ble
bedre kjent med forholdene, for
sto vi at det hadde hun ikke hatt
anledning til. "Du får prøve å tele
fonere til dem'" sa jeg til min søs
ter~ og heldigvis sto vi like ved en
a'viskiosk på bryggen~ som hadde
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telefon. Hun fikk forbindelse og
heldigvis var sønnen Kittel hjem
meakkurat da vi ringte, og av
ham fikk vi vite at det skulle gå en
ferge fra Risør til 0ysang kl. 16.15,
og så sl~ulle vi spørre kjøpmannen
der om han ville kj øre oss fram til
dem. Jo, fergen kom (den tok 2
biler og endel mennesker) og vi
kom fram og kjøpmannen var villig
til å bile oss til Thyra. Det var ca.
7 l~ln å bile, men endelig så vi huset
og Thyra kom ut og med strålende
ansikt bød hun oss velkommen,
samn1en med hunden "Passop'"
som på sin måte ønsket oss vel
kommen.

I-Ijemme hadde vi planlagt at vi
skulle ta en bytur titt og ofte, men
å gå 7 km for å ta fergen, fant vi
var for langt, så det ble bare en
tur, nemlig fø-rste lørdag vi var der.
Da tok sønnen Kittel sin traktor
og kj ørte oss til fergestedet I(j øt
vil~. Min søster satt foran med ham
og Thyra og j~g sto bak i høyvog
nen som han 'hadde festet til trak
toren. Det gikk fint og det var moro.
Det var torvdag i Risør lørdag og
der var ganske mange folk ute, det
var j o bær og grønnsaker på torget
og endel turister både spaserte og
bilte i byen. Den er ikk.e stor, men
re.n og hvit med mange vakre hvit
malte hus. Ut på ettermiddagen
tok vi fergen tilbake, og alle de
som hadde vært på torget med bær
og grønnsaker kom da med tomme
kasser igjen., og gikk av på de for
skj ellige stoppeste~er fergen la
inntil. Det var riktig en deilig tur
med fergen og morsomt å se folke
livet på forskjellige stoppesteder.
Da vi kom til vårt stoppested, lastet
I(ittelopp i høyvognenmangevarer,
bl. a. lnange ruller glassvatt, som
Thyra og jeg satt og koset oss på
på hjemveien.

Skogen går helt ned til huset og
flere dager gikk vi bare noen mi
nutter opp en liten bakke og inn i
skogen og plukket blåbær. Det var
riktig morsomt, og vi var heldige
og fant steder hvor vi kunne sitte
og plukke omkring oss. Når vi
ble trette i ryggen, satte vi oss
likeså godt ned på blåbærtua, men
vi vil ikke fortelle høyt hvorledes
det da gikk med de unevnelige
og underkjolene. - - -

Søndag ble vi buden med til et
vakkert sted. Det var kun en feil
der, nemlig at det lå litt avsides,
så det var så få som kunne få se
det. Huset lå litt høyt, og rundt
omkring var der blomster, grønn-

saker, ja, alt som kan trenges i en
husholdning, og utsikten var utover
vannet som vi IIIåtte over for å
komme fra og til stedet. Vi drakk
kaffe i "den store spisestuen",
hvill~et vil si· på badestranden,
hvor der var dekket et deilig kaffe
bord. Vil gjerne gjennom dette
blad få sende herr Sørbø og frue
vår hjerteligste takk for den hygge
lige dag.

Mandag og tirsdag siste ferie
uke, syntes vi det var på tide å
gjøre litt annet enn å sitte i blå
bærtuene eller på trappen sammen
med "Passop", så da skulle vi like
som hjelpe til å ral~e høy, men det
varte ikke lenge før det ble blem
mer i hendene. Hendene våre var
nok ikke så herdet som de som
hvert år er vant til å håndtere en
rive. Da det ikke var nok høyriver
til alle, fant jeg meg en høygaffel
og skyflet høyet opp ,i høyvognen,
som I(ittel kjørte hjem med trak
toren.

Tirsdag kveld var siste dagen vi
tilbrakte i Thyra.og John Hanne
myrs hyggelige hjem. Da måtte vi
pal~ke ned de klær som vi skulle
brul(t på låveballet som det dess..
verre ikl~e ble noe av mens vi var
der. Vi sier vår hjerteligste takk
til Thyra og John I-Iannemyr for et
helt igjennom hyggelig ferieopp
hold.

Onsdag morgen gil~k vi så om
bord i fergen som skulle føre oss til
bak.e til Risør, og så gil~k reisen
med buss nedover til Arendal, og
videre til Fevik (mellom Arendal
og Grimstad.) Vi har bodd på
Fevik for mange år siden og fikk
lyst til å se stedet en gang til. Før
bruk.te vi alltid en liten båt
"Trafik" s.om gikk mellom Aren
dal/Fevil~/Grimstad når vi skulle
til en av byene for å gjøre innkjøp
eller vi kj ørte med hest og vogn
i to timer, mens veien nu trafikeres
av busser, som går hver time. Vi
gikk rundt og så på alle de steder
hvor vi som ganske unge hadde
gått og gjenop-pfrisk~etgamle min
ner. Av spesiell interesse var jo
det huset vi engang bodde i og den
badestrand vi brukte, nemlig den
meget kjente "Storesand", men
det hyggeligste var jo å treffe et
par av dem som vi den gang ble
kjent med. Det huset vi bodde i lå
like ovenfor· ,~Storesand" og vi
brukte bare å ta på en mQrgenkjole
og gå ned for å få et bad, men en
gang holdt det på å gå galt med
meg, idet min søster fikk se at jeg

lå på bunnen og i siste liten fikk
meg opp.

Så kom siste fredag morgen og
det var å sette seg i bussen igjen.
Først inn til Arendal og så videre
til StattheIle hvor vi kom kl. 16.30,
akkurat tidsnok til å nå fergen over
til Brevik og toget hj em til Larvik.

Olivia H. Olsen.

FRA NORD-NORGE.

Stevne på ,Granheim'
vårt nordligste feriehjem.

Så er da stevnet på Granheim
ved Fustvatne gått over i historien
- og et godt minne er føyet til de
mange andre fra våre sammen
komster.

Olaf Foss.

Det var lneningen å benytte fe
rien til fortsatt arbeid på Gran
heim, der 2. etasje sto naken og
ventet på å bli bordkledd. 14 dager
før stevnet tok Olaf Foss fatt på ,å
gjøre soverummene i stand. Mate
rialer av forskjellig slag ble bestilt
og levert på dagen, så arbeidet
kunne begynne straks. Det var et
slitsomt arbeide da feriehjemmet
er oppført i tømmer og som måtte
jevnes ut før bordkledningen kun
ne legges på. Mathias Hellfjell, som
er over 70 år, var en god hjelper.
Olaf startet arbeidsdagen kl. 4
om morgenen og arbeidet skred
fram fra dag til dag.

Da fredagen kom sto soverom
mene der med ferdig bordkled
ning og provisoriske dører, men
ganske brukbare. Men neste SOln
mer håper vi å få det fullt ferdig
og at våre yngre mannlige medlem
mer også tar sin tørn på Granheim.
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Under stevnet holdt Helgeland
Døveforening sitt årsmøte, hvor
beretning og regnskap ble enstem
mig vedtatt.

Ved valgene fikk styret følgende
sammensetning:

Formann, Olaf Foss. I(asserer,
Einar Jakobsen, Styremedlemmer,
Ole Skoglund og Dagny Holtran.
Suppleant, Ester Haugland. Til
synsk.omite for Granheim~ Astrid
og I(jell Solhaug.

Da vår f9renings k.vinnelige med
lemmer bor så langt fra hveran
dre, er det umulig å drive en kvin
neforening. Men bygdas hørende
kvinner vil hjelpe oss der. Det blir
en Granheimforening som skal ar
beide for de døves sal~. En får bare
håpe at den nyfødte forening må
få en god vekst til gavn og glede
for de døve her nord.

Søndag var det gudstj eneste i
Dolstad kirke ved pastor Stokke.
Etter gudstjenesten bar det til
bake til Granheim med kirkehus
sen. Ut på ettermiddagen var der
film, utlodning og servering. Våre
tre hjelpere, fruene Ravna, Her-

ringbotten og frk. Solhaug hang
trofast i begge stevnedagene. Det
skapte et muntert innslag da de
som belønning for sitt arbeid ble
overrakt hver· sin gave i form av
et hjerte.

I(aptein Ester Lillemo hadde og
så funnet veien til landets nord
lig~te feriehjem. Fra Hattfjeldalen
kom det hilsen fra Guttorm og
IZaroline, og vi håper de neste gang
blir med på stevnet. Ellers fikl~

foreningen mange gaver og blom
ster fra foll~ i bygda.

Man diskuterte hvor neste stev
ne skulle holdes, og ble enig om å
legge det til Sannessjøeni juni
med foreningen Solgull som arran
gør. Og så blir det stevne på Gran
heim i august med gudstjeneste på

..samme måte som i år. Da håper vi
at man slipper innk.vartering på
gårdene, da arbeidet nå er kommet
så langt at vi kan sove i eget hus.

Men enda gjenstår mye arbeid,
og glem ikke at Helgeland Kr.
Døveforening venter at hvert med
lem skal gjøre sin innsats.

Lilly Foss.

forbund fram og hilste på forbun
dets vegne de ank~omnevelkommen
til Stor'3etern og ungdomsleiren.
Han rettet en spesiell hilsen til
riksdagsmannen Lindstrøm og frue
fra Rossbol i Jemtland, som skulle
åpne leiren. Deltakerne stilte seg
så opp foran flaggstengene. Frans
Husberg ønsket de nordiske lands
døve velkoIDluen til Sverige, hvor
etter han overlot ordet til leir
sjefen Otto Andersson, som. leste
en vakJ~er prolog son'! ble tolket
av fru Ångmann, og som her gjen
gis noen avsnitt av:

Vall~omna hit från Finland som
susar,

SUOIVII, de tusen sjoarnas land
oeh från grannlandet Norge, dar

fjordarna brusal'"
och vågorna slå mot atlantisk.

strand.

Vålkomna oek Ni sydliga frander
från Danmark, "det leende yn

dige land",
Ja, alla som samlats från Nordiska

lander,
vi halsa Er alla med hjarta oeh

hand.

2. Nordiske ungd.leir for døve
Strålende leir på Storsetern

Vad i vårt lager kan vaxa och spira
av samvarons stunder och tim

mar som fly
ar vår uppgift, då vi nu skall fira
midsommar har i Storsaterns by,

Etter den første nordisl~e ung~

domsleir på Elverum i 1954, som
var megetvellykl~et,fikk Sveriges
Dovas Rik.sforbund overlatt seg ar
~angementet av den 2. nordisk.e
ungdomsleir.

Sverige valgte å legge leiren til
Storsetern pensjonat, fire mil fra
Idre i Dalarne, og tiden for leiren
ble fastsatt til 22.-29. juni. Ved
fristens utløp var der meldt seg
33 deltakere (pluss ledere) fordelt
på følgende land: Finnland Il,
Danmark 3, Norge l og Sverige 18.
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Ledelsen besto av følgende:
Leirsjef, døvelærer Otto Anders
sen, gruppeledere fru Bojan Ang
man, Mauritz Olsson og Frans
Husberg, kasserer fru Inga-Lisa
Lagergren - og adnlinistrator
Hugo Edenås.

De fleste deltal~ere ankorn til
Storsetern den 21. juli om l~vel

den, og etter en bedre -middag,
kTØP de tilsengs, da reisen
jo hadde vært både lang og tret
tende. Første leirdagen ble inn
ledet med hvoretter leir
sjefen Otto Andersson overtol~ le
delsen og hilse alle velkommen til
leiren, og ga så opplysninger on'l
programmet og de vanlige ordens
regler. Videre nleddelte han at
alle titler skulle legges tilside og
du-formen innføres! Den ofrisielle
åpning av leiren ble utsatt da fin
nene ikl~e. rakk. fram før ut på et
termiddagen. Guttene gjorde'der
etter istand midtsommerstangen,
mens pikene gikk ut for å finne
blomster.

Etter kaffen trådte sekretær
Husberg i Sveriges Dovas Riks-

att man med minnen från lagret
kan fara

heluåt med intrycl~ som lange
består,

oeh vi darav motse en utokad skara
i Higren som vanta i k.ommande år.

Deretter talte riksdagsmann
Lindstrøm Oln den nordisl~e felles
skapstanken og om salnal~beiclover
landegrensene. Han håpet at denne
ungdomsleir ll'låtte bidra til en
hedre forbrødring mellom de nor
disk.e land og erklærte leiren for
åpnet. De Nordiske lands flagg
gikk så til topps mens frk. Betty
Edvall, fra Stock~holm, sang den
svensl(e nasjonalsang. Det var en
kort men stemningsfull åpnings
høytidelighet.

Dermed var leiren å.pnet og man
begynte dansen rundt midtsom
merstangen med lek og lTIOrO til
det ble for l~aldt å være ute. Da
samledes n1.an til servering inne i
pensjonatet --:... og så gil(k dan
sen til den lyse morgen. Så var
første dagen avviklet - og pro-



grammet de etterfølgende dag.er
kom til å se slik ut: R_evelje 
gymnastikk - flaggparade 
frokost - kaffe - vandring 
bad - middag - konk.urranser
og leker - foredrag, film og hygge
lig samvær. Ved flaggparaden var
det ordnet slil~ at hvert lands na
sjonalsang ble sunget i tur og or
den mens flaggene sakte gikk~ til
topps.

-Under leiren hadde man fire
fjellvandringer. Den første ble
foretatt til Dyllens topp, 815 ID o.
h. På denne turen holdt Plum,
Danmark, foredrag om det nor
diske tegnspråk. På tilbaketuren
tok man en annen vei til en seter
hvor man aven gammel kone fil~k

servert deilig melk fra stølen. Her
fra tok man rette veien til' Stor
setern, hvor vi passerte norske
grensen, og her var det nesten en
liten konkurranse om hvem som
flest ganger kunne løpe over til
Norge!

Dell. alldre vandringen gikk til
utsikten "Husekleppen", 1024 m.
o.h. og her lå snøen dyp og forår
saket den rene snøballkrig.

Ved den tredje turen tok man
busser til Grøversjøen for derfra å
stige opp samme vei som Carl von
Linde gikk i 1734, hvor han ferdedes
på den norsl~esiden mellom fjellene
"Sjøhøyd" på svensk side og "Salt
fjellet" på den norske siden, og ned
til den Ilordligste del av Grøvt?l
sjøen SODJ ligger i Norge. Derfra
reiste vi med motorbåt tilbake.
På veien så man et nedskutt tysl~

fly fra krigens dager.
Den fjerde og siste l~latring ble

til en norsk fjelltopp. Man reiste
med buss til Djupsjøen på den
norske siden. Det var hele 26 del
takere som var med på denne tu
ren til tross -for at det i forveien
ble sagt fra at dell ville bli meget
anstrengende. Der var forbausen
de å se hvor lett de unge pikene og
guttene tok seg til topps av det
1150 ru o.h. høye Båthusberget.
Fra denne topp kunne man skue
utover den val~re Femunden og
Elgå fjelltopp, stedets høyeste,
1428 m o. h. På tilbaketuren Vår
man så heldige å få se en hel flokk
med reinsdyr. Mange dro ned til
byen Elgå for å l~jøpe den berølnte
norske margarinen!

Dette var siste fjellvandringen
og leirens nest siste dag, men tiden
var gått så fort at man knapt kun
ne tenl~e seg at avslutningen nær
met seg!

Av underholdning hadde man
den tredje dagen et enmannsteater
med en deltaker fra hvert land.
Gunvald Marthinussen fra Norge
viste sine ferdigheter i tryllekunst
og utførte det meget fint. Deretter
spilte han hvordan en dame
står opp om morgenen og gjør
morgentoalett og kler på seg. Stor
munterhet fra deltakernes side!

Arne I-Iamberg, Danmark, viste
hvordall loppene J al~ob og J ako
bine drev gymnastikk og utførte
dette under k,raftige lattersalver.
Videre opptrådte I(auke Laukkon
en, Finnland, og Erik Nordstrøm
Sverige, og gjorde ikk.e sine saker
noe dårligere.

Siste dagen hadde man besøk
av den svensk-amerikanske eron
berg, som fortalte om sine studier
på Gallaudet College. Senere had
de man en to tilners diskusj on
om leiren og dens prograIn, hva
man mente burde forandres eller
tas med på progralumet neste
gang.

Otto Andersson var en dyktig
leirsjef, og "Pelle" som han kaltes,
var Ineget populær blant deltaker
ne. MateIl på leiren var prima.
Ved frok_osten sang man en leir
vise som ble forfattet første dagen,
og som lød slik.

Har på lagret trivs vi bra,
Du och jag, du och jag.
Bettre blir det dag for dag
Tummen upp vi ha.
Har vi bara glada ar.
Ingen några sorger har.
Lel(engår Inecl. skratt oek. skoj.
Det ar skoj, det ar skoj.
Aven det vi lår oss har
glatt vi hemåt har.

Været var de første dagene hel~

strålende og om det regnet litt de
siste par dager, kunne ikke dette
denlpe på det gode humøret som
rådde hele tiden. Hugo Edenås
var hele tiden flittig med filmopp
tal~eren og tol~ opp alt som gikk
an å ta på farvefilIn.

Så var avslutningsstunden inne
etter. syv uforglemmelige dager.
Ved avskj edsmiddagen, som ble
ek.str~ høytidelig servert, takket
Edenås vertsfolket for all imøte
kommenhet og gjestfrihet, og han
overrakte hr. og fru Johnsson ga
ver med det nordiske samlings
merke pågravert. Han takl~et også
leirsjefen Otto Andersson for ut
merket ledelse av leiren, og også
han fikk sin gave. Deretter løp
man hånd i hånd gjennon1. hele
forleggningen og ned til flaggsten
gene, hvoretter flaggene ble firt
for siste gang.

Man dro så til Sjøstua hvor det
var servering og premieutdeling..
Der ble uttalt takkens ord fra leir
sjefen for det gode forhold, og le
delsen ble takket for sitt bidrag
til leirens vellykede gjennomføring.
A. Hamberg takket på Danmarks,
G. Marthinussen på Norges, I(aul(e
Laukkonen på Finnland og Sverker .
Firscher på Sveriges vegne for det
gode samværet under ungdoms
leiren. Fakler ble tendt og ill.an
gikk i tog den 4 l~m lange vei til
bake til Storsetern. Det var et
imponerende syn. På Storsetern
kastet man faklene på et bål og
slo ring rundt det hånd i hånd.
Rut Hanson, som fikk æren av å
overbringe leirfal~kelen stillet seg
inne i ringen med denne i hånden,
hvoretter Hugo Edenås trådte
fram og sa: Herlige minnerike da-
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ger har vi hatt i disse vakre trak
ter, og Il.å like før oppbrudd, kjen
nes det kanskje vemodig å måtte
skilles. Vi har i den uke som er
gått blitt en stor famile der venn
skapet har slått dype røtter. Dette
har også vært meningen rned lei
ren. Vi som står her foran bålet
har en stor oppgave foran oss, nem
lig å føre den nordiske fellesskaps
tanken videre. La oss love å holde
ånden fra leiren levende! Tilslutt
får jeg på Sveriges vegne få over
levere leirfakkelen, vårt leirsym
bol, til Finnland som er neste ar
rangør. Og hermed erklærer jeg
den 2. Nordisk.e Ungdomsleir for
døve for avsluttet! Finnlands re
presentant steg så fram og mottok
leirfakkelen fra Rut Hanssons
hånd, og dermed var høytidelig
heten over, leiren slutt, men de]
takerne et minne rikere!

Etter Dovas Tidskrift, ved Red.

Friidrettsserien 1956

Mange nye resultater er kommet
til siden sist, og Bergen har nå
igjen tatt ledelsen. Om det blir
samme rekkefølge som idag ved
avslutningen pr. 30. oktober, er
det umulig å si noe om nå, m'en det
er vel mest rimelig å regne med at
enten Stavanger eller Bergen blir
seriemester, og at det blir et meget
jevnt oppgjør mellom de to vest
landslagene. Det ser ikke ut til at
Oslo ka~ true disse to, og Trond
heim blir klar jumbo, først og
fremst fordi de to beste trønderne
Asbjørn Kjøsnes og Tor Harper er
blitt satt tilbake på grunn av
henholdsvis skade og sykdom.
Begge har nå startforbud. Fremde-

les har vi intet hørt fra Oslo etter
DM. Merkelig når en tenker på
at laget der har så maIlge lovende
ungdommer og en slil~ "fresk"
fyr som Brynjulf Dammen til opp
mann. Ja og så en "gammel"
bergenser som formann.

Igjen vil jeg gjøre oppmerksom
på at dato for konkurransen må
følge med resultatene som sendes
kontaktmannen Th. Sander, og
viser det seg da at resultatene er
holdt tilbake mer enn 2 uker, så
går resultatene direkte i papirkurven.
(Denne gang har vi tatt med noen
res. fra klubbmesterskapet i Trond
heim, selv om det ikke ble benyttet
autoriserte dommere, fordi Trond
heim allikevel ikke har sj anse til
å gå forbi noen av de andre i serien.

Stillingen pr. 22. september:

l. Bergen
l. Finn Gjøen 1500 m 4,16,4 660 p.
2. Erling Eriksen 100 m 11,9 623 p.
3. Jarle Lid 100 m 12.1 572 p.
4. Erling Eriksen lengde 5.90 488 p.
5. Erling Eriksen 400 m 56.0 480 p.
6. H. Angeltvedt 800 m 2.09.9 .. 462 p.
7. Bj. Tømmerbakke 100 m 12,6 461 p.
7. H. Angeltvedt 1500 m 4.34.8 . 461 p.
9. Reidar Brenden 1500 m 4.35.2 457 p.

10. Johs. Samuelsen høyde 1.49 .. 455 p.
10. Bj. Tømmerbakke høyde 1.49. 455 p.
12. Ola Svare kule 10.43 454 p.
13. Per Sikko kule 10.35 448 p.
14. Nils Bjørø høyde u/to 1.31 447 p.
15. Sv. Johansen 1500 m 4.36.3 .. 446 p~

16. H. Angeltvedt 100 m 12.7 441 p.
17. Jarle Lid lengde u/to 2.73 440 p.
18. IL Angeltvedt høyde 1,47 437 p.
19. H. Angeltvedt 4,00 m 56.9 436 p.
20. Jarle Lid tresteg 11.25 430 p.

Sum 9533p.
Nye resultater: Angeltvedt, Brenden

og Johansen 1500 ID, Samuelsen ,Tøm
merbakke og Angeltvedt høyde (sist
nevnte før 1.45), Svare og Sikko kule.

Utgått: Jarle Lid kule 402 p., Jarle Lid
lengde 404 p., Angeltvedt lengde u/to 404
p., Samuelsen 1500 m 418 p., Lid høyde
420 p., Samuelsen 100 m 422 p., Bjørø
lengde u/to 422 p. (Bergen har dessuten
nå ca. 10 andre res. på over 400 p. som
ikke er kommet med.)

2. Stavanger
l. A. Pedersen 100 m 11.9 623 p.
2. A. Pedersen 400 m hekk 58,6 618 p.
3. A. Pedersen høyde 1.65 605 p.
4. A. Pedersen 400 m 54.,4 560 p.
5. Endre Grytnes høyde 1.60 555 p.
6. Ingv. Sinnes 100 m 12.2 548 p.
7. A. Pedersen 200 m 24.7 527 p.
8. A. Pedersen 800 m 2.07.2 517 p.
9. A. Pedersen tresteg 11.91 506 p.

10. A. Pedersen 110 m hekk 16.7 473 p.
Il. Endre Grytnes lengde 5.81 468 p.
12. Gabriel Rafoss kule 10.43 454 p.
13. A. Pedersen kule 9.68 398 p.
14. Endre Grytnes kule 9.64 395 p.
15. Endre Grytnes 100 m 13.0 386 p.
16. Endre Grytnes diskos 30.16 .. 379 p.
17. A. Pedersen lengde 5.38 374 p.
18. A. Kallevig kule 9.22 365 p.
19. A. Pedersen 1500 m 4.46.6 360 p.
20. Ingv. Sinnes 400 m 59.1 349 p.

Sum 9460 ~.

Nye resultater: A. Pedersen 100 m
(før 12.0), 400 m (før 54.6), tresteg (før
11.47). Grytnes 100 m og diskos (før 29.59
Utgått: A. Pedersen diskos (325 p.)

3. Oslo
1. Kåre Smedsgård 1500 m 4.19.2 625 p.
2. I(åre Smedsgård 5000 m 16.15.2602 p.
3. E. Walbakken 100 m 12.3 525 p.
4. B. Dammen høyde 1.55 509 p.
5. Erik Andresen 100 m 12.4 503 p.
6. I(jell Larsen 400 m 56.1 475 p.
7. I(jell Larsen 1500 m 4.33.3 473 p.
8. G. Løvskeid høyde 1.50 464 p.
8. Ulf Pedersen høyde 1.50 464 p.

10. Erik Andresen 400 m 57.5 412 p.
Il. Willy Mauer 1. u/to 2.68 410 p.
12. Ingv. Trondsen kule 9.72 401 p.
13. G. Løvskeid kule 9.36 375 p.
14. B. Dammen kule 9.29 370 p.
15. B. Dammen spyd 40.56 364 p.
16. Ingv. Trondsen diskos 29.21 .. 358 p.
17. B. Dammen lengde 5.26 349 p.
18. Olav Vik spyd 39.55 348 p.
19. G. Løvskeid 1. u/to 2.56 344 p.
20. G. Løvskeid diskos 28.15 ...•• 335 p.

Sum 8706 p.

4. Trondheim
l. Tor Harper høyde 1.50 464 p.
2. Tor Harper 100 m 12.9 404 p.
3. Tor IIarper 400 m 58.0 392 p.
4. AngI'. Ytterhus høyde 1.40 .. 380 p.
4. Peder Fuglem høyde 1.40 .... 380 p.
6. Tor Harper lengde u/to 2.62 .. 374 p.
7. Tor Harper høyde u/to 1.24 ... 362 p.
8. Oskar Nilsen 1500 m 4.47.0 .. 357 p.
9. Ivar I(jøsnes lengde u/to 2.58 354 p.

10. Oskar Nilsen 400 m 59.2 .... 345 p.
Il. Oskar Nilsen 5000 m 17.58.2 .. 343 p.
12. Tor Harper 200 m 26.6 341 p.
13. Oskar Nilsen høyde 1.35 340 p.
13. I(åre Høgsve høyde 1.35 340 p.
15. Peder Fuglem kule 8.78 333 p.
16. Tor Harper tresteg 10.08 307 p.
17. Oskar Nilsen tresteg 10.00 299 p.
18. Peder Fuglem spyd 36.32 296 p.
19. Oskar Nilsen 1. u/to 2.46 294 p.
20. Ivar I(jøsnes kule 8.18 291 p.

Sum 6996 p.
Nye resultater: Ytterhus, Fuglem, Nil

sen og Høgsve høyde.. Fuglem og Ivar
I(j øsnes kule.

Utgått: I. Kjøsnes h. ult. (193 p.),
Fuglem L u/to (218), I I(jøsnes spyd
(223 ), I(irkreith L u/to (226 ), Oskar Nilsen
lengde (240) og h. u/to (262) p.)

VESTLANDSSERIEN I FRIIDRETT
Døves I. K. nr. 2

I Vestlandsserien i friidrett pr. 15.
august ligger Døves Idrettsklubb, Bergen,
på en fin 2.-plass i 3. divisjon med 28
noteringer og 11583 poeng. Og Stavanger
Døves Lf. ligger på 5. plass med 22 note
ringer og 9507 poeng. Det er hele 27 lag
med i denne divisjon, så en må si at de to
døveidrettslagene ligger fint an. Siste
oversikt· i denne serien, med sluttresul
tatene regnes ut pr. 10. oktober. Det blir
en spennende innspurt.

TYVERI FRA DE DØVE
Oslo: Norges Døves Idrettsfor

bund er fra et møtelokale i Sven
Bruns gate blitt frastjålet en verdi
full treskulptur som forestiller to
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hester og som er 30 X 40 cm stor.
Skulpturen er premie for beste na
sj ons prestasj oner under de døves
vinterleker i Oberammergau i 1955.
Tyveriet er gjort i løpet av de siste
to ul~er. Skulpturen sto i et ulåst
sk.ap sarnmen med andre idretts..
premier.

KLUBBMESTERSKAPET

~ok til på Skansemyren 13. s,eptbr.
i kjølig men pent vær. Det ble bare
konkurrert i tre øvelser denne
k~velden~ da det ble så tidlig mørkt.
I hver øvelse hadde et par anmeld
te latt være å møte fram. Resulta
tene ble til dels svært overraskerl
de. Deltak.erne fikk bare 3 spl~ang

hver i tresteg~ og i diskos hare 3
kast. For framtiden må vi nok av
vikle klubbmestersk~apet tidligere
på høsten. Denne gang ventet vi så
lenge for at skoleguttene som er
medlemmer skulle få anledning til
å være med. De hadde imidlertid
ikke kommet tilbake fra ferien
den dagen klubbm. begynte.

Diskos:
'l. Per Sikko 29.81 ill

2. Einar Koppen 26.33 "
3. Ola Svare 25~91 "
4. Gudm. IIukseth 25.75 "

Dette var vel litt aven .sensa
sj on! Per Sikko hadde ikk.e rørt
disk.osen på år og dag~ og ble med
nærmest for moro skyld. Og så
kastet han lenger enn noen av
deltakerne ved DJ\tl i Skien! Vi
håper dette har gitt ham lyst
til å begynne Irled idretten igjen.
Einar I(oppen og Ola Svare har
heller ilcke trenet, så det var mer
kelig at også de slo Gudmund.

Tresteg:
l. Halle Angeltvedt 11~19 ID

2. Einar I(oppen 11.00 "
3. Jarle Lid 10.60 "

Også i denne øvelsen havnet fa
voritten på sisteplass. Jarle hadde
jo ganske nylig satt juniorrekord
med 11.25 m, men denne dagen.
ville det ikke lyk.kes for ham. Han
fikk bare sitt l(orteste sprang god
kjent. Nå vant Halle~ men Einar
Koppen hadde nok vunnet hvis
han ikke hadde falt tilbake.
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200 m:
l. Jarle Lid ~ 25.9 ~ek.
2. liaIle Angeltvedt 26~1 "
3. Sverre Johansen 29.2 "

Vi trodde Halle sku11e vinne det
te løpet., men Jarle fikk for stort,
forsprang på ham. Sverre åpnet alt
for forsiktig., men han er j o lang
distanseløper og k.omrner stel'l~ere

igj en i de ,lengere løp.

KLUBBMESTERSKAPET
fortsatte på 20. sept.
luen også denne k.unne -vi
bare få avviklet 3 OI~TJI:l,UQtf.:l\""I"

av mørk.et- som
"var helt flott,
mange fine .l!.v'-.JVl.... ..,v......''L.'.:L.

sene i tur og orden.
IIøydesprang

l. Johs. SUlllueIsen ..... o ••• 1.49
2. Bjarne Tømnlerhakke 1.49
3. Halle Angeltvedt 1.47
4. Reidar Brendel1 1.42
5. 1(. G. Bjørnsen " 1.42
6. Ola Svare 1.42

Det ble ikke ril(tig så gode res.
som velltet~ og at vinneren skulle
bli J ohs. Sanluelsen~ hadde nok
ingen ventet. Forh~ldene var ikke
gode~ selv om været var fint. Det
ble nemlig benyttet en list som var
for l(ort, vanskelig å se~ og bøyd,
slik at de to beste faktisk hoppet
1.52, men da listens laveste punkt
lå 3 cm lavere~ kunne vi bare no
tere 1.49 på dem.

I(ulestøt
l. Ola Svare 10.43
2. Per Sikko 10.35
3. Einar I(oppen 10.03
4. Jarle Lid 10.02
5. Gudm. Hul~seth 9.37
6. Th. Sander 9.23

En flott øvelse~ det må en få si!
Bare sam'menlikn med res. fra
Døvernestersl~apet,'så skal du se.
Etter DM sl~rev undertegnede at
det var synd at Svare ikke var
med~ for han er sikker på over
10 ID. Så sa jeg til Svare: Nå er du
nødt til å kaste over 10 li ved
klubbmesteTsI(apet~ for ellers blir
jeg nødt til å finne på en unnskyld
ning! Og jeg slapp å unnsl~ylde

ham~ det el~ sikkert. Det ble et
oppgjør som vi sjelden (rettere
sagt aldri) har sett maken til i
denne øvelsen blant døve.. 4 mann
kom over 10 ID, en grense som
ingen klarte ved DM. Jarle Lid~

som satte personlig rek. ved DM,
hvor han ble best av alle~ kastet
her 29 cm lenger~ men det strakk
bare til 4. plass! Per Sil(ko og Ei
nar I(oppen overrasket også kraf..
tig. Vi var faktisk i tvil om:at ku-

len holdt mål~ men etter kontroll
av både kule og målebånd var det
klart at alt var iorden. Aut. dom
mer overvåkte at målingen gikk
riktig for seg.

1500 In
l. Halle Angeltvedt 4.34.8
2. Reidar Brenden 4.35.2
3. Sverre Johansen 41.36.3

Det var synd at ikk.e flere fik.k
se dette løpet~ for en så j eVll og
hard 1500m må en lete lenge etter
malcen til. .A..v de fire SOI11 'stilte
til start hadde Johs. Sam.uelsen
årets heste tid med Lt.39.6. Halle
og Sverre hadde bare løpt distan
sen en gang tidligere i år~ ved DM
i Skien~ men etterpå har de trenet
uallninnelig hardt begge to. Bren
den var debutant~ men det hadde
gått store ord om den 17-årige
løperbegavelsen. Da j eg spurte ham
før start om ikke 1500 ID var for
meget for ham~ svarte han: Jeg
har løpt 10.000 m under trening!
- Hvem var favoritt? - Alle~

men Brenden minst.
Starten gil~k, og Halle tok ledel

sen i god fart. Etter en stund over
tok Sverre og kj ørte enda hardere~

men de andre hang godt med. Den
ne farten kunne ikke holde, det
var opplagt. Men etter en runde til
var de enda ikke fornøyd med far
ten. Johannes overtok ledelsen,
men måtte snart etter gi opp. Halle
gikk igjen opp i teten. Farten var
fremdeles like hard. 200 TIl før
mål ble vi måpende vitne til at
Brenden satte inn med en lang
spurt som fort ga ham noen nleters
forsprang på de to andre. Dette
kom overraskende på Sverre~ men
Halle het tennene sammen~ slo
fort om takten~ og vi fil(k et ri
vende oppgjør mellom de to juni
orene på de siste 100 m_etrene~ side
om side~ inntil I-Ialle fik.!<- slitt seg
noen meter foran Brenden i mål.
Vinneren var mest sliten, mens
Brenden virk~et gansk.e uanstrengt
og bare syntes det var leit at be
nene hans ikke ville gå litt fortere.
Tidene ble storfine~ og k.raftig re
kordforbedring for alle 3. Det var
på et hengende hår at Finn Gjøens
juniorrekord fra 1946 skulle bli
slått. Den er på 4.34.0.

J a~ nå har I-Ialle sannelig fått en
fin l(onkurrent om titelen Norges
beste døve juniorløper. Brenden
er et funn! O,g jeg er sikker på at
de 4 gode løperne våre som var
med på denne 1500 meteren kom
mer til å trene hele vinteren igjen-
nom. Form.



Frognerseteren Hovedrestaurant
med den verdensberømte utsikt over Oslo og fjorden. Høyde over havet 1700 fot.

DINER - SOUPER - A LA CARTE - DELII(ATE smørbrød etc. I(ondi torservering.
Direksj on: I(arl A. Samuelsen.

T.S.Jacobsen A.S
Ullevålsvn.1 - OSLO

KREMASJONER - BEGRAVELSER
Tlf. : 332334 - 332246 - Privat 335569
-694372

P. A. Ellingsen
Maskinforretning
Ingeniørfirma

. Bygdøy Alle 19 - OSLO

Vesteraalens

Dampskibs

selskab

Telegra mad resse:

VE STE RAALS KE
STOKMARKN ES,••••.,.r-. , ,.4Itute,

O....a._ ·-h.A••••klrk••••__, _=_

G. O'. Johnsen
Kjeluikalier og råstoffer

OSLO
Torggt. 1 - Tlf. 33 78 12, 33 78 38

International

Når det gjelder
Manufaktur og konfeksjon

T.M.KveiIn
er stedet

Tlf.: 41 31 54 - Brugata 7, OSLO

Ivar Halvorsen
Baker og konditor
Hvidts plass 3 • Tlf. 62175 - 63142
SANDEFJORD

Auto=EleKtrisK A.s
G. Skogstrøm

Bil- Elektrisk Specialverksted
Batterier og Reservedeler
Ladestasjon

DRAMMEN

Grev Wedels pl. 3 - Telef. 1665, 5628

Norenberg & CO. Als - Oslo
MARGARINFABRIKK

Sentralbord 68 34 20
OSLO

Leverandør av den bekjente «(Noeo»
margarin

Skibshandel A.s
~/.:

OSLO



Benytt

Gjøviks Sparebank
Opprettet 1865.

Alltid til tjeneste

I(valitetsgjerder, snlijernsporter, rør
porter, rekkverk, m. m.

A.s C. Geijer & CO.
St. Halvardsgt. 37 og 39 - OSLO
Telefon 68 22 85 - 68 36 70

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

Skur/ast og tømmer kjøpes.
Høvellast, bygningsmaterialer,
plater og finer selges.

AndAs Begravelsesbyrå.
I nneh.: Anton og Thorvald Andås
Elvegt. Il

KISTER - SVøp~ TEPPER

Ordner alt ved begravelser og kremasjoner. 
Bestillinger mottas på gravmonumenter. Anton
Andås bolig: 5873 4689: Thorvald Andås bolig.

Telefon 1254

KRISTIANSAND S.

MIN KAFE
anbefales

Ingebjørg Berg
STJØRDAL

H Løvolds Fiskeforretning
Telefon 2774 - 2773 NAMSOS

En gros - En detalj
Kaviar - Laks og ørret
Eget kjøleri' og røkeri. Fiskebilrute
Vi leverer til enhver tid fersk og nysaltet
fisk og fin fiskemat.

Sarpsborg og
Oplands Kreditbank A.s

Aksjekapital og fonds kr. 3.280.000

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

Gabriel Paulsen
IlANDELSGARTI~ERI
Telefon 37 25 62
OSLO

Tønnevolds Rederi A.s
SKIPSREDERI

TELEGRAMADRESSE : REDERIET - GRIMSTAD

I. K. Lykke A.s
Etablert 1836

TRONDHEI1YI

Ma.rki & CO_

AGENTUR

Kirkegt. 15 - OSLO

Grubernes Sprængstoffobriker A.s

N. Vollgt. 1

OSLO



Koppang Meieri

Astrup & Søn

Dronningensgt. 8 a

OSLO

Tonofoto Q.S

FOTO og MUSII(I(

Storgt. 66 - TROMSØ

Telefon 85

KOPPANG

A.s Wikborg Sons Litnited
Formidler allslags assuranse

Kronprinsesse Marthas plass 1,
OSLO

Drammens Port- og Gjærdefabrikk
Innehaver: Wiermyhr og sønn

Telefon 1144 - Privat 7107.
DRAMMEN

Gjevin-g -Træ-sliperi A.s
GJEVING

Forlang dette merke
ved kjøp av

korsettartikler, kjoler,
forklær etc.

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

FORSIKRINGS-AKTIESElJSKABET NOR DEN

A.s Norsk Fjærfabrik
FJÆR • D~

Gøteborggt. 33 - OSLO
Telefon 37 69 94

Harald,/Lyche & CO.
DRAMMEN

Boktrykkeri - Offsettrykkeri
Rotasjonstrykkeri - Bøkbinderi'
Posefabrikk .: Bokforlag - Musikkforlag

o. C. Axelsens Fabrikker A.s
FLEKKEFJORD - Tlf. centr.b. 2655

Tønnefabrikk - Karosserifabrikk
Maskinv~rksted - Emballasjefabrikk
Tremelmølle.

Hotell Gyldenløve
Nytt hotell

Alle rettigheter
Telefo~; 744
KONGSBERG

Rafen & Loennechen
SKIPSREDERI

TØNSBERG

Feitsildfiskernes Salgslag

TRONDHeiM - HARSTAD



Berg-Andersen & Co. A.s
Postboks 202 - oSLO

PAPIR OG KARTONG
Eksport - Import
Agentur

Tlf. 33 00 16 - 33 24 59
Telegra~adr.: ((Scanpaper»

Ragnar Fredrilise,.n
Murmester- og Entreprenørforretning

Bogstadvn. 20 - OSLO
Tlf. sentralbord 69 34 95
Telegramadresse ((Ragnar»

KjØP LAKSEPOSTEl
fra

Trygve Ab~ahamsen Conservihg'

FREDRIKSTAD

o. Fugl.&eths
HANDEL5GARTNERI og
BLOMSTERFORRETNING

Tlf. 23 079 - 23 370 - HAMAR

H. Gonsholt o.S
SKIPSHANDEL
Vi leverer alt til SKIPSBRUK.
hjemme ~g ute

.Telef. : 3324 - 4733 - -SKIEN

Hommelvik Bruk
Sagbruk - Høvleri og
Kassefabrikk
Trelastforretning
Spedisjon

HOMMELVIK

Norsk Kraftpapp-
Emballagefabrik A.s

FynSTIKKALLEEN. . .

.. \'.

E T··T:E-R S T A··D

Bruusgaard Kiøsteruds Skibsaksjeselskap

.~,

DRAMMEN
...

Døves Trykkeri A.s - B~rgen


