
Burn av døve foreldre, fotografert på Døvehytta ved Bergen skjærtorsdag. Fra venstre: Stein Erik O/lita, Liv
Nesse, IVTarit Sissel Sander, Svein, Lilly og Audun Koppen (klisjeanstalten hur utstyrt Audun med skjørt),

Vigdis Nesse, Eva Ohna (foran) og Torill Nesse.
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BRATT=BERG = Brumunddal
Telefon: Fabrikk & forretning 41 120 - A. Brattengen bolig 41 364

Maskinfabrikk - Maskinforretning
for levereanser til landbruk, sagbruk og annen industri

Hotell Gyldenløve
Nytt Hotell

Alle rettigheter
Telefon 744
KONGSBERG

Odlo Fabrikker A.s
TRIKOTASJE
Salgskontor H. Heyerdalsgt. l,
OSLO
Tlf. 41 4481, 41 67 78, knt. 4143 82

Chr_ J_ Reim
Skibsrederi Haldor Virik

PORSGRUNN

Fredrikstad Monterings Co.

& Metalstøperi A.s

Telefon 1494 - 1496
FREDRIKSTAD

H_Hansen
Aut. rørlegger

Kontor og lager: Freskoveien 3, Glemmen
pr. Fredrikstad. - Telef. 1450 - 6373
Sanitær og varmeanlegg

Skedsmo - Betong - Fabrikk
Ferdigblandet betong

Fabrikken Skedsmo telefon 207

Harry Bråthen
ENTREPRENØRFORRETNING

Nygaten 41, STRØMMEN Tlf. 711850

Aktieselskabet Sydvaranger

OSLO - KIRKENES

SANDEFJORD

T. Dalene
Gartneri - Blomsterforretning
Tlf. Gartneriet 51510 - Forretn. 51512
PORSGRUNN

A.s Heen Dampsag

HEN - Telefon 3001

Hagbar1 Firings Ef1f-
Manufaktu rforretning
Dame- og barnekonfeksjon
Storgt. 16 og 18 - Telf. 1130,
HORTEN

Dampkjeleanlegg - Kjelereparasjoner
Platearbeider - Jernkonstruksjoner

Spesialitet: MEIERIKJELER

Als Hommelvik Verft & Støperi
HOMMELVIK
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Døv kontra tunghørt
Vi har et annet sted i dette nummer av bladet tatt inn et referat fra det kurs

landsnemnda for delvis arbeidsføre holdt på Leangkollen og hvor også represen
tanter fra de døves organisasjon var tilstede.

På dette kurs kom formannen i landsnemnda, hr. Knut Willoch, med følgende
spørsmål: "Hvorfor danner de døve og de tunghørte hver sin organisasjon?'"'
Det ble svart at den viktigste grunn var at de tunghørte snakker med stemme,
mens de døve snakker med munn og tegn. Dette er vel igrunnen bare en løs an
takelse, et svar som ble gitt i en fart, men det er tvilsomt at dette alene er grun
nen. Det er nemlig svært mange av medlemmene i våre døveforeninger som fører
en normal samtale men som ikke eier hørerester. Jeg tror jeg tør si at forskjellen
mellom de døve og tunghørte idag er forsvinnende liten, og det er vel ikke mange
unge tunghørte innen Hørselvernforeningene som ikke også er medlem aven eller
annen døveforening. Med de eldre er det anderledes.

Det er forståelig at hr. Willoch retter dette spørsmål, men sier ikke de to orga
nisasj oners navn alt? Norges Hørselvern, en organisasj on som tar vare på og
verner hørselrester. Norske Døves Landsforbund, en hjelpeorganisasjon for de
som ingen hørsel har. Dette skulle j o være greitt. Når det likevel skaper forvirring,
så er altså grunnen den at flere og flere tunghørte ungdommer søker hen til døve
foreningene. Hva er grunnen til dette fenomen? De døve søker nemlig aldri hen
til Hørselvernforeningenes arrangements, noe som forøvrig er naturlig, da under
holdningen som regel består av sang, musikk og foredrag.

Når den tunghørte ungdom søker hen til døveforeningene, så skulle en anta at
det kommer av at de trives der, at det er mere liv og farve over sammenkomstene!
Kanskje dette kan gi hørselvernforeningenes styre litt å tenke på.

At en drøftelse mellom de to organisasjoner kan løse dette problem, har jeg
ingen tro på. Det blir jo de tunghørtes egen sak hvor de vil dyrke sitt foreningsliv,
og det kan bare gjøre galt verre om de to organisasjoners ledere selv tar saken i
sine hender.

På den Nordiske Døvekongressen i Stockholn i 1947, var spørsmålet om de
tunghørtes medlemskap i døveforeningene oppe til diskusjon, og det var de som
mente at disse såkalte uegentlige døve burde høre hjemme i de tunghørtes krets.
Men det møtte en så sterk motstand at man vedtok å la de unge tunghørte selv
bestemme hvor de hørte hjemme!

Vi er også av den oppfatning at dette er en sak av helt privat karakter som
hver enkelt selv må bestemme over. For det er klart, at ingen forening har myn
dighet til å dirigere sine medlemmer fra den ene og over til den annen organisa-
sjon. Red.



Ferie-planer
Når dette nummer av Tegn og

Tale utkommer, så er vi på ter
skelen av ferietiden og har vel
allerede planene for sommerens
turer klare. De som skal benytte
reisemåter som tog og båt hvor
der kreves plassbilletter, har vel
allerede bestilt disse.

Nå er det jo ikke alle som er så
nøye med reiseruten eller fram
komstmidlet, men benytter det
man har for hånden. - Men hvor
skal turen gå i år? Ja, se det er
ikke så greitt å bestemme seg. Har
man god råd, så er det selvsagt
ingen problemer å løse for disse
i ferien, men for dem med en mere
beskjeden pengepung, må man
jo ta visse hensyn når ferien
skal planlegges.

Mange av de døve har sikkert
tenkt seg til et eller annet av ferie
hjemmene for døve, og det er sik·
kert ikke noen dårlig beslutning.
Det viser seg nemlig at sjelden
har man det mere hyggelig i sin
ferie enn sammen med gamle, gode
venner innen døveforeningene.
Personlig har jeg i årenes løp brukt
mange forskjellige feriesteder, men
jeg kan trygt si: Sammen med
døve venner har jeg hatt den beste
ferien! Er man glad i å reise, så
kan man selvsagt få mye utbytte
aven tur, men man kan ikke kom
me bort fra at stadig reising også
kan bli svært slitsomt. Dessuten
er det ikke så helt billig å reise.

Den rimeligste ferien får man
utvilsomt ved et ferieopphold ved
et av de døves feriehjem! Og dertil
har man fordelen av at man aldri
vil føle seg ensom eller utenfor, og
det er ikke det minst viktige!

For at de som har tenkt å ta
opphold på et av de døves ferie
hjem skal ha noen holdepunkter
for hvor man skal henvende seg
med forespørsel om ferieopphold,
har vi rettet endel spørsmål til
foreningene som har slike ferie
hjem:
L Hvordan ligger forholdene an

for opphold ved Deres ferie
hjem?

2. Hvor mange gjester kan mottas
hos Dem?

3. Har Deres feriehjem noe spe
sielt å by sine gj ester?

4. Hva er prisen pr. døgn?
5. Hvor skal man henvende seg

for å søke opphold i ferien ved
Deres feriehjem?
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Disse spørsmål rettet vi altså
til våre foreninger og mange var
flinke til å svare hurtig. Dessverre
var det noen som glemte det og
dette var jo en strek i regningen
idet det sinket innlegget som nå
kommer i seneste laget.

Fra Oslo Døveforenings ferie
hjem "Skaug" på Nesodden, svarer
sekretæren Håkon Zapffe at fore
spørsel om ferieopphold må være
styret ihende innen 31. mai, med
opplysninger om navn, antall per
soner (voksne og barn) - og hvor
lang tid man ønsker å leie. (Nå
er jo denne fristen forlengst ute
men vi antar det likevel kan skri
ves til styret om eventuelle ledige
plasser ).

Prisen for opphold er kr. 2.25
pr. døgn. Det er anledning til bad
ning og fiske på feriehjemmet, men
da vi for tiden ikke har noen båt,
må fisking foregå fra bryggen.

l. Vestfold Døveforenings Georg
Jørgensen svarer at forholdene
ligger godt an for feriegjester som
ønsker opphold på deres feriehjem
"Skogstua". Det går buss fra San
defjord hver time, og bilvei er
det helt fram til feriehjemmet.
Man har et stort felleskjøkken og
allslags spisebestikk. Alle senger
har fått puter i vinter.
2. Der kan disponeres ca. 25
plasser for utenbysboende.
3. Prisen er varierende. For plass
på fellessalen er det kr. 1.75 pr.
døgn for døve ikke medlemmer.
For rommene kr. 4,50 pr. natt og
disse har plass til 2 voksne og l
barn. For medlemmer er prisen
noe lavere.
4. Feriehjemmet har 3 robåter
som står til gjestenes disposisjon,
og det er bare 3-4 minutter å ro
til fiskeplassen. Gode badeplasser
er det både for barn og voksne.
Man kan fordrive tiden med bad
minton og krokketspill. De som
ønsker opphold kan henvende seg
til Georg Jørgensen, Sjøstrand 4,
Ranvik, Sandefjord.

L Fra Østfold Døveforening sva
rer hyttesjefen Wilbert Martinsen
at "Fjellstua" ligger deilig til, sol
rikt og lunt. Der er ca. 20 km å
kjøre med buss fra Sarpsborg til
Ullerøy, og bussprisen er kr. 1.80.

Fra buss-stoppestedet er det et
kvarters gange til Fjellstua.
2. Til feriegjestene har man ca.
17-20 ledige plasser.
3. Prisen for opphold er kr. 2.
pr. døgn.
4. Det er fin anledning til bad
ning og fiske i ferien og båt står
til disposisjon for gjestene. Hen
vendelse om opphold skjer til Wil
bert Martinsen, Skolegt. 67, Sarps
borg.

l. Drammen og Omegns Døve
forenings feriehjem "Skogheim"
opplyser ved sin hyttesjef Gunnar
Jakobsen at Drammen har gode
muligheter for ferieopphold. Man
har ikke noen oversikt over hvor
mange ledige plasser det er, men
der vil bli gjort alt for å skaffe
plass til de som søker om det.
2. Vi har for tiden 4 leiligheter i
familiehusene og 16 sengeplasser i
hovedbygningen. Hvor mange som
er ledige avhenger av tidspunktet
for ferien. Man bør i hvert tilfelle
konferere med hyttesjefen.
3. Prisen for opphold er kr. 3.
pr. døgn, for familiehusene kr.
40.- pr. uke alt inklusiv. Elek
trisk oppvarming og koking.
4. Feriehjemmet har fin bade
plass og der er også anledning til
å fiske. Kastesluken er fin å bruke
da det er uvisst om motorbåten
blir klar til benyttelse. Ellers h~r
man fin anledning til å fordrive
tiden med forskjellige spill. For
friskninger selges på feriehjemmet
og der er anledning til å få kjøpt
alle matvarer ca. 5 minutters vei
fra "Skogheim".
5. Man kan tilskrive Gunnar Ja
kobsen, Vallbrottsveien, Åssiden,
Drammen.

Skien-Telemark Døveforening
har sitt feriested "Soløy" på Oks
øya i Eidangerfjorden, og kasserer
Hans Smukkestad opplyser at dø
ve er velkommen til et ferieopp
hold der. Prisen for opphold er
rimelig og man vil i hvert tilfelle
gjøre sitt beste for gjestene.

Feriehjemmet ligger godt til
med anledning til bading. Der er
også et utmerket sted for de som
er gla i å fiske. "Soløy" har egen
båt som står til feriegjestenes dis
posisjon.

De som ønsker opphold bes
skrive til Hans Smukkestad, Grøv
di, Porsgrunn, hvor alle opplys
ninger fås.



På Hamar har man oO":;å et ferie-o
s,ted for døv~, nemlig ,.Mjøsgløtt",
S,tedet er hte, men ligger deilig
til med fin utsikt over Mjøsa,
Man har nå klare planer for utvi
delse. - Feriehjemmet ligger mel
lom Gjesnes og Brumundal, og de
som ønsker opphold bes tilskrive
Hamar Døveforenings formann,
Ragnvald Hangenholen, Brumun
dal.

Ja, dette var feriehjemmene på
Østlandet og her er det jo ganske
kort avstand mellom dem, slik
at en som kommer langveis fra,
kan slå to eller flere fluer i et
smekk og på den måten komme i
kontakt med flest mulig døve!
I de øvrige landsdeler har vi ikke
så mange feriehjem. Man må vest
over til Haugesund hvor Erik
Eriksen vil gi opplysninger angå
ende opphold. Hans adresse er;
Karmsundsgt.. 214, Haugesund.

Stavanger har også et feriehjem
å by de tilreisende døve gjester,
men her er det idrettsforeninO"en

. d b:;om eler en, og man kan derfor
tilskrive idrettslaget, adresse; Dø
ves Hus, Stavanger.

I Trondheim er det også idretts
laget som eier feriestedet der, og
hytta "Granly" ligger vakkert til
oppe ved Lianvannet og er et ønske
sted såvel sommer som vinter.
Deltakerne ved ungdomsleiren bør
besøke hytta! Lianvannet er fint å
bade i, og ankomsten til og fra
byen er utmerket og lettvint.
Med Granly som utgangspunkt
kan man ta fine turer ute i Bymar
ka og henvendelse angående opp
ho~d kan skje til Døves Idrettslag,
Erik Jarlsgt. 2, Trondheim.

Lenger inn i Trøndelag, nemlig
i Stjørdal, finner vi mannen som
~varetar vårt nyeste feriehjems
lllteresser, neInlig Jorulf Hjulstad,
som er sekretær i Imlherred Døve
forening. Feriehjemmet til denne
forening skal være meget fint og de
som skal være med på ungdoms
leiren, kan også benytte anlednin
gen til å være noen dager også på
dette feriested. Man kan tilskrive
Jorulf Hjulstad, Stjørdal, så får
man alle opplysninger.

Så må vi over polarsirkelen for
å finne vårt siste feriehjem for
døve, nemlig Helgeland Døvefore
nings feriested, "Granheim".

Granheim ligger vakkert tillike
~ed riksveie~ og er lett tilgjengelig
for døve tUrlster som legger veien
nordover. Det er så alt for få døve
som bruker midnattsolens land
som feriested, men man bør være
merksam på at denne landsdelen
virkelig kan by på muligheter uten
o~ det vanlige, og da hør Gran
heIm være stedet for et besøk på
gjennomreisen!

Man kan i så tilfelle skrive til
Olav Foss, Rusåga i Saltdal, hvor
man vil få alle opplysninger.

*
Som man ser har vi gode steder

å reise til over hele landet, og såvel
i Oslo som Bergen har sportsklub
bene sine fine hytter inne på
"skauen" for de som foretrekker
fotturer framfor bading og hvile.
Isåfall kan man tilskrive disse
sportsklubber under døvefore
ningenes adresse.

N å har vi gitt landets døve noen
tips for hvor de kan søke hen om de
skulle ønske å tilbringe sin ferie
~ammen med døve venner, og
Jeg tror at enhver vil bli mottatt
godt på samtlige av disse steder.
F.or de .respektive feriehjemstyrer
vil det JO være en oppmuntring å
se at døve utenfra søker deres ferie
hjem! Og hyggeligere ferie enn den
man får i samvær med sine døve
venner, kan man neppe få. Så
ønsker vi såvel feriehjemstyrene
som de døve feriegjester en riktig
god sommerferie.

Red.

Pennevenn
ønskes af Kirsten Spanggaard
(f. 6/21937) K.F.U.K., Danmarks
gade 52, Aalborg

Emma og Carl Ellefsens legat.
Stipendium av dette lagat

skal nå utdeles. Legatets for
mål er å hjelpe døve i sin ut
dannelse for å bli selvhjulpne.

Søkerne må gi utførlige opp
lysninger om sin utdannelse,
sammen med eventuelle an
befalinger. Søknaden sendes
til De Døves Forenings styre,
Sven Brunsgt. 7, Oslo, innen
1. september 1957. (Utsatt
fra IS. mai til 1. september.)

Styret.

Døves Forening, Oslo
Fortsettelse av årsmøtereferatet.

Rasmus Bjelland ledet møtet.
Fortsettelse av val"et i de for-

skjellige komiteer. lo

Huskomiteen : Nils Vikene øns
ket ikke gjenvalg. I hans sted ble
valgt Sven Braathen (formann) og
Alf Olsen som personlig varamann.
Henry Olsen med Kristian Rød
som personlig varamann. Medar
beider Olga Henriehsen.

Lokalets utleier ble Olav Vik
men senere har Eivind Hegstad
overtatt.

Opplysnings-komite; G. Vatn,
fo.rmann, Ole Rogstad og Haldis
Bukenes, samtlige står også for
biblioteket.

Serveringssjef: Sigurd 0rsnes.
Kasserer Harald Bølstad.

Basarkomiteells formann: Haa
kon Zapffe.

Formann for barnefesten: Karin
Peterson.

Formann for tur- og julefesten:
Sveinung Tinnes.

Formann for flaske- og filleinn
samling: Bernt Kjølleberg.

Valgkomiteens formann: Alf Ol
sen.

Revisorer: Harald Skattum, au
torisert, 2. Aksel A. Jensen. Vara
mann Anders Haukedalen.

Referent for Tegn og Tale: Arne
Handberg.

Av forslag som ble laO"t frem på
o b oarsmøtet le følgende behandlet:
Fond til nedbetaling av feriehjem
met "Skaug"s pantegjeld. Det ble
vedtatt at resten av de bidrag som
feriehjemmet mottar av De Døves
Forening avsettes til et fond som
går til å betale avdrag av ferie
hjemmets pantegjeld.

Etter at en del indre saker var
blitt behandlet takket Rasmus
Bjelland de avgåtte styremedlem
mer og komitemedlemmer og øn
sket den nye formannen og styre
medlemmer og komiteer vel møtt
til vervene. Fru Strømme takket
den avgåtte formann - 00" for til
liten for at hun ble valg:' til for
mann og lovet å gjøre sitt beste.

Den 13. mars var styret samlet
for å konstituere seg. Formann,
Marit Strømme, nestformann Nils
Vikene, 1 protokollfører Kåre Hef
tye Skollerud, 2 protokollfører
Eivind Hegstad, styremedlemmer
Edel Herlofson, Mari Andersen og
Trygve Hammerborg. Varamenn :
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Det Norske
Nitridaktieselskap

Porsgrunns Auto A.s
AUT. FORD-FORHANDLER

Vallemyrene pr. PORSGRUNN

Brødrene Sundt
Verktøimaskinfabrik AlS
OSLO

Spesialitet: Dreiebenker

Svea - Nornan

Grubernes Sprængstoffabriker A.s

N. Vollgt. l

OSLO

FisKernes Salgslag
Tlf.: 201 - Storgaten 2 c

GRIMSTAD

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

FORSIKIUNGS-AKTIESELSKABET NORDEN

FORSIKRING

Karl Johansgt. 6 - O S L O

øl?erg Snekkeri
Tlf. 2983 - HALDEN

Alt i kjøkkeninnredninger og forøvrig
annen innredning.

Winge & CO.S Reisebureau A.s

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

A.s Iiøvik & Øien

Telefoner: 22861 - 24780
Tl.gr.adr.: Arne, TRONDHEIM

Omsetning og eksport av fiskeri·
produkter - Import av sall

Sallsilo: Nyhavna. Tlf. 52270

«ALLTID TIL TJENESTE»

Moltzau & Christensen
Skipsrederi

OSLO



1. Olav Skoglund, 2. Hallgerd
Wroldsen, 3. Margit Bølstad, 4.
Olga Henrichsen.

Representanter;
'For feriehjemmet Skaug: Nils

Vikene. Varamann Mari An
deren. For Filmklubben: Edel
HCl'lofson. Varamann Olav Skog
lund. Ansvarshavende for radio
anlegget : Trygve Hammerborg.
Kaffefes ter: Edel Herlofson.

Representant for Oslo-nemnda
for delvis arbcidsufores organisa
sj oner : Nils Vikene og John Vigre
stad. - Som representant for
NoTske Døves Landsforbund for
Lanrlsllemnda for delvis arbeids
fores organisasjonel' er valgt John
Vigre~tad etter Finn Johansen.
En av døveprestene i Oslo fungerer
som tolk og vil samtidig represen
tere.

M.

Årsmøte i Skien-Tele
Jllark Døveforening

Olav Haug gjenvalgt til formann

Skien-~Telemark Døveforening
holdt sitt ordinære årsmøte i Me
nighetspleien, Cappelensgt. 5, Ski
en, søndag 28. april 1957.

Formannen Olav Haug åpnet
motet og ønsket medlemmene vel
kommen. Der var godt frammøte
idet ca. 75% av foreningens med
lemmer var tilstede. Føl' møtet tok
til med saksbehandlingen, holdt
i'ekretæren en minnetale over to av
foreningens medlemmer som var
gått bort siden siste årsmøte, fru
Alexsia Siljan og fru Adolfine
\Vetlesen. Begge hadde vært in
teresserte og gode foreningsmed
lemmer, og han lyste fred over
deres minne.

Olav Haug.

Av beretningen sekretæren leste
opp, gikk det fram at foreningen
hadde hatt et virksomt år. Særlig
hadde arbeidet med landsmøtet
kostet mye arbeid, men det hele
ble avviklet på en i alle deler vel
lykket måte og som tjener komi
teen med formannen Øistein Or
ding i spissen, til megen ære.

IÆndsmøtekomiteen besto av
følgende: Ø. Ording, Olav Haug,
pastor Bonnevie Svendsen, Hans
Smukkestad, samt Helge Larsen
som varamann i pastor Svendsens
fravær. De andre som ydet god
hjelp under landsmøtet var: frk.
Engebretsen (hørende) Torstein
Tellefsen, Kristian Skifjell og
Trygve Hansen. Forbundssekre
tær Breiteig skal også ha takk for
den gode tilrettelegging av møtet.
Landsmøteregnskapet viste et
pent overskudd, og såvel dette som
beretningen ble enstemmig ved
tatt. Beretning og regnskap for
feriehjemmet "Soløy" ble opplest
av formannen Olav Haug og god
kjent.

Man gikk så over til valg av
styre for døveforeningen. Øistein
Ording foreslo Olav Haug gjen
valgt til fOl·mann. Haug hadde
vært en meget energisk leder av
foreningen. Valgt til formann ble:

Olav Haug. Nestformann Øistein
Ording. Sekretær og kasserer:
Hans Smukkestad. Underkasserer:
Trygve Hansen (ny). Styremed
lem: Torstein Tellefsen (ny).
Suppleanter: Karsten Thowsen og
Kristian Skifjeld. Revisor: T. Tel
lefsen. Filmkomite : Kristian Ski
fjeld. Tur og festkomite: Torstein
Tellefsen. Sjakkomiteen er forelø
pig nedlagt.

Da vi i 1952 solgte fjellhytta i
Gjerpen, ble der samtidig valgt en
komite som hadde den oppgave
å reise rundt og undersøke mulig
heten av å kjøpe et sted som egnet
seg til feriehjem med anledning til
badning. Etter mye strev ble ko
miteens anstrengelser kronet med
hell, og på ettersommeren 1955
kjøpte foreningen hytten "Soløy"
på Oksøya ute i Eidangerfjorden
av kjøpmann Eriksen, Brevik.
Komiteen som besto av Olav Haug
formann, Hans Smukkestad, Helge
Larsen, Karsten Thovsen og Kris
tian Skifjeld, er nå oppløst.

Der ble foreslått å velge nytt
styre for "Soløy" og følgende ble
valgt: Ilyttesj ef Kristian Skifjeld.
Materialforvalter Karsten Thow
sen. Assistent Hans Smukkestad.
Kasserer Hans Smukkestad. Til
litsmann for hytta: Olav Haug.
Møtet ble deretter hevet.

Sekr.

Fra Drammen

Det har vært stille en tid :i bla
dets spalter om de døve her i
Drammen, men det betyr ikke at
vi ligger på latsiden, langt derifra!
Her har igrunnen vært travle da
ger, og ikke før var jubileumsfest
lighetene overstått, så var det å
ta fatt på nye oppgaver. I fore
ningen har det vært endel sammen
komster og det ble innledet for-

..

Chr. A. Dahl TRYKKSAKER

fra visittkort
Torvet 2 - Telefoner 33 43 33, 33 53 69

OSLO

JERNVARER - KJØKKENUTSTYR

OG LEKER

til tidsskrifter og bøker
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bindelse med døveforeningen i
Drammens vennskapsby, Ørebro,
og et besøk på deres feriehjem
"Solvik" og har fått et vennlig svar
om at vår forening er hjertelig vel
kommen og at besøket vil bli gjen
gjeldt. Det er nå bestemt at vi skal
reise med buss fra Drammen fre
dag aften 21. juni og så tilbringe
midtsommerkvelden sammen med
våre nye venner fra Ørebro. Først
skal vi imidlertid besøke døvesko
len der borte og rektor Zommarin
vil personlig vise oss rundt.

Midtsommerkvelden vil det bli
arrangert fest på Solvik, og vertene
lover oss en "trevlig afton"! Det
blir sikkert en opplevelse for de
døve her i byen å se hvordan de
svenske døve feirer St. Hans med
dans rundt midtsommerstangen.

På feriehjemmet "Skogheim"
har der i den siste tiden vært en
livlig virksomhet. Man appellerte
til medlemmene om å lage en ek
stra innsats på vårparten da ferie
hjemmet skulle males utvendig.
Det er nemlig ingen liten oppgave
å male de fire bygninger og fri
luftskjøkkenct 2 ganger, men ap
pellen ble fulgt og medlemmene
har gjort en kjempeinnsats! Vi var
enige om at her skulle det arbeides,
og med Finn Johansen som leder
startet vi med oppussingen lørdag
27. april med en tropp på 10 mann,
som alle gikk inn for å bli ferdig
hurtigst mulig. 3 mann måtte
imidlertid benyttes til støpning
av trapp til familiehus 2, mens de
øvrige 7 ble fordelt slik: 3 mann
børstet hovedbygning .og uthus
med ståltrådbørster, 4 mann malte
to på hver av familiehusene. Denne
første helgen var grunningen unna
gjort på begge familiehus og ho
vedbygningen børstet ferdig.

Den 17. mai om ettermiddagen
dro vi ut til "Skogheim" hvor det
om kvelden ble holdt en vellykket
pølsefest. - Lørdag 18. mai og
søndag 19. mai ble der utrettet
mye da de fleste medlemmer hadde
opparbeidet lørdagen og således
hadde to hele dager til rådighet.
Vi arbeidet disse dager fra kl. 8
om morgenen til kl. 20 aften! Det
var en sliten men såre fornøyd
flokk som reiste hjem fra Skog
heim søndag 19, mai, men. det
hadde den også grunn til, for nå
var 3/4 av arbeidet unnagjort!
De to siste helgene i mai ble ar
beidet fullført og nå kan "Skog
heim" framvise et ytre så vakkert
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at det er et syn. Hovedbygningen
har den fra før vakre fargesammen
setning, rødt og gult. Familiehus
l er malt i pastelblått med hvite
vinduer og karmer. Familiehus 2
ble malt i gult med hvite vinduer
og karmer, friluftskjøkkenet i rødt
og hvitt mens uthus er holdt i
samme farger som hovedbygnin
gen. Jo, det er vakkert å skue
"Skogheim" idag og medlemmene
kan være stolt av det arbeid som
ble utført på den relativt korte tid.
Når så det nye fletteerksgjærde
med smijernsporter blir satt opp
i nærmeste framtid, så vil d<~t få
en ennå vakrere ramme.

Foreningens damer har hele
tiden vært travelt opptatt med å
plante blomster, og de nyplantede
frukttrær kan framvise sine første
skudd! - Nå nærmer ferien seg
med raske skritt og det blir en
pause i arbeidet, men til høsten er
det meningen å ta fatt på opp
pussingen av soverom og stue, og
ellers gjøre det så koselig som lIm
lig innvendig.

I pinsedagene skal der holdes
en stor bridgeturnering i byen med
deltakelse fra hele 6 byer. Det er
den største internasjonale tur
nering for døve her i landet som
er holdt og det vil sikkert bli noen
festlige stevnedager. Fra følgende
byer blir det deltakere: Gøteborg,
København, ~Uddevalla, Oslo,
Trondheim og Drammen - og det
blir sikkert en kniving om premi
ene. Men hvem som vil gå seier-rik
ut av denne turnering er ikke mu
lig å forutsi, men at det vil bli
noen festlige dager er hevet over
enhver tvil.

Vi ønsker våre gjester hjertelig
velkommen til Drammen!

Fi-Jo

BERGEN

17. mai
var det opplysningskomiteen som
sto for tilstelningen i døvefore
ningen, men det hele kom dessver
re til å bære preg av hastverk, da
det ble mindre enn en uke til for
beredelsene og dessuten omtrent
alle opplysningskomiteens med
lemmer var indisponert på for
hånd. Når allikevel komiteen tok
ansvaret for arrangementet, så

var det bare for å få inn penger for
å kunne gi økonomisk støtte til en
del av de som ville være med i pin
sestevnet i Haugesund. Vi måtte
konsentrere oss om bevertningen,
og selv om det også var van~kelig

å få tak i folk til dette arbeidet,
tør vi si at bevertningen var første
klasses. Det lyktes å få inn en god
del penger til pinseturen, så opp
lysningskomiteen har grunn til å
være fornøyd, selv om det er klart
at mange gjerne hadde sett at det
var blitt mere underholdning.
Jeg vil her gjerne bringe en hjerte
lig takk til de som var så vennlige
å hjelpe til.

BDOpp·-form.

Nye blodgivere
Det har nokså lenge vært stille

omkring vår blodgiver-aksjon, men
dette skyldes at det har gått så
lenge før vi har fått nye skjemaer.
Nå har vi endelig fått ny fOl·sy
ning, og foreløpig har tre nye blod
givere meldt seg, nemlig:

Eilif Ohna
Martha Gjerstad
Nils Gjerstad

så det samlede tall blodgivere ,;om
vi har skaffet Røde Kors nå er
kommet opp i 31. Det er jo et rik
tig høyt tall, men vi håper at det
fremdeles melder seg !iere.

De fleste blodgiverne har nå
gitt blod to ganger, og hvis du
tror det er forferdelig å bli tappet
for blod, så snakk med noen av
våre blodgivere. Du vil da få høre
at det ikke er noe å være redd for.
Skjemaer fåes hos Th. Sander.

Ungdomsleiren
Som nevnt tidligere (i lH'. 9 )

skal Norske Døves Landsforbund
avholde ungdomslandsleir på Fu
ruodden ved Trondheim fra 8.
til 14. juli.

Forbundskontoret melder at det
ennå går litt tregt med innmel
dingene, og vi ber derfor alle dem
som har tenkt å være med, om å
melde seg snarest mulig.

Vi ber fOl'eningsformennene gjø
re sitt til at det rundt om i fore
ningene blir slått til lyd for leiren,
og ber dem arbeide for at delta
kelsen skal bli så fyldig som mulig.

Vi savner fremdeles innmeldin
ger fra f. eks. Oslo, Bergen, Trond
heim og Stavanger. Kon an, fol
kens!



Jule-forberedelser

bør vi absolutt begynne med i juni
måned, når dagene er så lange!
Jeg er nødt til det, for jeg har igjen
vært så dum å si j a til å redigere
Døves Jul, som Norske Døves
Landsforbund vil ha klar til tryk
ning så fort som mulig. Det er blitt
en vane nå å si ja til dette, natur
ligvis fordi jeg er redd for at
en ny mann skal gjøre arbeidet så
meget bedre enn jeg har gjort hit
til.

Riktignok begynte jeg allerede i
mai med litt av forberedelsene,
men jeg vil gjerne at alle bladets
lesere skal få sjanse til å skrive noe
i juleheftet vårt, eller komme med
forslag, så jeg ber nå, så pent jeg
kan: Har du ideer eller noe å skri
ve om som kan passe i juleheftet,
så bli ikke bare sittende og spise
opp blyanten, men skriv! Det er
nok deilig å sole seg, men det er
vitemkapelig slått fast at for me
get >'01 er mer til skade enn til gagn,
så jeg vil anbefale at du i disse her
lige forsommerdagene holder deg
inne, slik som jeg, og tar pennen,
eller hva du foretrekker å skrive
med, i den "pene" hånden - og
skriver, helst noe som passer i
juleheftet vårt. Jeg kan nok ikke
garantere at jeg kommer til å bru
ke det som du skriver, men gjør
et forsøk allikevel! - Utenpå kon
volutten skriver du:

ThOl'bjørn Sander
Rogagt.26
Bergen

På forhånd: Takk for brevet!

RETTELSE.

r Tegn og Tale nr. 9 1957 sto en
annonse om Helgeland Kr. Døve
forenings stevne iSannesjøen 29.
30. mai. Foreningen meddeler at
dette er feil. Det er Frelsesarme
en" døveoffiserer som holder møte
i Sannessjøen. Helgeland Kr. Dø
,.-eforening holder sitt stevne for
døve på sitt feriehjem Granheim
31. august og 1. september.

Vi beklager feilen.
Red.

Forhundsstyret

har hatt møte i Oslo søndag 2.
juni, og i neste nummer kommer
en rapport fra møtet.

INTERNASJONAL kunstutstilling
for døve i Rom fra 1.-30. sept. 57.

Det italienske landsforbund for
døve har sendt innbydelse til samt
lige land om å delta i en kunstut
stilling av internasjonalt format i
tilslutning til de 8. idrettsleker for
døve 25.-31. august. Utstillingen
vil bli holdt i det internasjonalt
kjente utstillingspalass "The Pala
ce of Expositions" i Rom og vil
stå under beskyttelse av de døves
verdensforbund.

Utstillingen omfatter malerier
og skulpturer og størrelsen av disse
må ikke overstige 1.50 x 1.50 for
malerier og l x l x l ru for skulp
turer. I motsatt fall vil de ikke bli
mottatt.

Det samlede antall av kunstverk
hvert land kan fremvise er fastsatt
til maksimum 25. - Ved denne ut
stilling kommer også utvalgte fo
tografier til å bli framvist. Man
venter ved denne utstilling del
takelse av de beste døve kunstnere.

FØDT
16. mai kom gutten,
og dagen etter salutten!
Knapt til å bære
er slik en ære
med daggtog og hurra på slutten!

lVIarit Sissel, jVlarta og Thorbjørn.

Forbundsform. Nils Gjerstad 50 år.

Formannen i Norske Døves
Landsforbund, Nils Gjerstad, fyller
50 år 24. juni 1957.

Han kan se tilbake på et virk
somt liv i døvesakens tjeneste. I
sin egen forening, Bergen Døve
forening, har han hatt utallige
tillitsverv både i styret og i ko
miteer, og har i mange år vært den
sentrale skikkelse i foreningen.
Han har vært Bergens represen
tant ved utallige landsmøter, og
for sine tjenester innen foreningen
ble han ved 70 års jubileet 1950,
utnevnt til æresmedlem.

U tad har han i en rekke år vært
styremedlem i Norske Døves
Landsforbund, og han har i de
siste 6 år virket som forbundets
formann og som sådan represen
tert landets døve ved mange in
ternasj onale kongresser.

Gjerstad er realist. Ut fra sine
livserfaringer tar han klart stand
punkt når døvesaker i en eller
annen form er under debatt. For
øvrig trenger Gjerstad neppe mere
omtale da det vel neppe er mange
døve her i landet som ikke har
truffet ham. Han får en til å føle
seg i godt selskap med ~itt humør
og sin vitalitet.

Mange venner har han vunnet
seg i inn- og utlandet i årenes løp,
og de vil sikkert huske ham på
dagen. Vi gratulerer med 50 års
dagen og takker for svunne år.
Håper han ennå i mange år vil
være å finne i døvesakens tjeneste.

H.N.

Tenk at Nils blir 50 år på sjøl
veste St. Hansaften! Det ekke tel
å tru! Men endelig er han da gått
over i de voksnes rekker, hvis man
skal tro de lærde som påstår at
livet først begynner ved 50 års
alderen!

Til tross for at J\ils Gjerstad nå
runder de 50 år, og således er i sin
beste alder, har han satt dype spor
etter seg innen de døves organisa
sjoner. Nils er en fredens man"n, og
det er en sann fornøyelse å møte
ham i en debatt. Saklig og forstå
elsesfull er han som få, og han set
ter alt inn på å løse de forskjellige
problemer på en fredelig måte.
Nettopp derfor er han den selv
skrevne leder av vårt forbund!

Men Nils Gjerstad har ennå
mye ugjort i døvesakens tjeneste,
så jeg vil bare nøye meg med på
landets døves vegne il takke ham
for alt det arbeid han har nedlagt
i døvesakens tjeneste fra sin tidlig
ste ungdom og fram til idag da
han runder de 50 år. Han har i
alle disse år vært en døvesakens
tro disipcl, og han kan være for
visset om at landes døve idag sen·
der ham en varm tanke og de beste
ønsker for dagen. - Gratulerer
Nils l Red.
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AKT I ESELSf<:ABET

TOFTE CELLULOSEFABRIK

OSLO

Nedenes Sparebank.

ARENDAL

Trond{jjems Sparebank
Opprettet 1823

TRONDHEIM

Nidarå TømnIersalgslag
Tlf. 1688 - A.RENDAL

Skogeiernes faglige og økonomiske

organisasjon

L Eikrem & Co.
Finn Andresen - Ivar Eikrem jr.

Gravemaskin- og hulldozerarheide
Entreprenørforretning • OSLO
Maridalsvn. 9 a - Telefon 33 56 31

-----_._--

0iamanl
Elektriske Apparatfabrikker
DRAMMEN og BOKERØEN

Produserer kjøleskap. frysebokser
koke- og varmeappareter og komfyrer

M Ofi;S H otel

Telefon* 2272

Hotellet med tradisjon

Os Meieri
0sterdal

Produksjon ov kføvermerket smør og ost

Vi anbefaler våre populære kartongpakninger
i ekte og bl. gjetost

J

Sandvika Veveri A.s

HASLUM

C. & C. Knudsen
K FFE EN GROS OG BRENNERI
Apotekergt. 10B - Tlf. 335118, 334121

OSLO

A. & R. 0deby
Herreekvipering

LILLESTRØM

Barnble Sparebank
Opprette, 1849

STATHEL.LE

1

H. løvoids Fiskeforretning
Telefon 277<1 - 2773 - NAMSOS

En gros - En detalJ
Kaviar -- Laks og ørret
Eget kjøleri og røkeri. Fiskebilu te
Vi leverer til enhver tid fersk og ny
saltet fisk og fin fiskemat

Forvaltningskapital ca. 19,5 mill. kr.

Egen formue 1310.000 kr.

l__. ~



Minneord
PEDER UTSKOTT

Skomakermester Peder Utskott
døde den 28. april 1957 og ble be
begravet i Dale i Bruvik ved Ber
gen.

Budskapet om Peders bortgang
gjorde et sterkt inntrykk på oss
som sto ham nær. Han var jo rask
og rørig da han deltok i landsmø
tet ~ Skien ifjor, og så plutselig er
Peder ikke mer. Det kom så brått.

Peder Utskott var født i Samn
anger ved Kvamskogen, men kom
tidlig til Dale i Bruvik hvor han
drev sitt skomakel·verksted. Jeg
har meget å takke Peder for. Da
jeg gikk der oppe tunghørt og
stum, ordnet han med plass på
døveskolen for meg og da jeg kom
hjem fra skolen tok han meg i lære
og ga meg en start i livet.

En b dre venn enn Peder U t
skott kunne man ikke ha! I sin
fritid drev han med båten sin ut
på fjorden, eller tok turer innover
fjellet. Til tross for at han var
døv, kunne han klare å ringe med
kirkeklokkene, og mangen en
jul og nyttårshelg har Peder avløst
kirketjeneren og ringt helgen inn
i Dale kirke.

Peder Utskott var en kjent og
aktet mann i Dale, og i mange år
drev han sitt skomakerverksted
der som senere ble utvidet til også
å omfatte skotøyforretning. Han
var en mester i sitt fag, og hadde
opparbeidet seg en stor kundekrets.

Bisettelsen fant sted i Dale i
Bruvik under stor deltakelse og

1\
I \
l \
I \ I

I
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:Mnndag d.20 moj kl.20!!:

FORE AG AF

døvfpræst HAMMEN, DelJen,
EMNE ~ ???

Dette oppslaget hadde Sten Heilmann-Clansen tegnet.

til Danmark

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

Redaktør: Finn Johansen
Forretningsfører: Døves Trykkeri A.s

Kommisjonærer:
Oslo: Olav Vik, Dronning Ast

ridsgt. 3.
Bergen: Nils Gjerstad, Søndre

Skogvei 22 c.
Trondheim: Halvor Greftegreff,

A. Tvereggens vei 11.
Stavanger: Lars Berge, Vikedalsgt. 1.
Drammen: Finn Johansen, Skippergt.

32.

~------_.

På
Det er mye rart man kan komme

ut for her i verden. Mener der~ ikke
at jeg fikk innbydelse til å komme
til Danmark og holde noen fore-

døveprest Hammer forrettet. Han
tegnet et vakkert bilde av den av
døde. Med Peder T tskolt er en
god mann gått bort, og vi, hans
venner, lyser fred over hallS minne.

Olav Haug.

Bekjentgjørelse.
Døves Kvinneforening avholder

symøte i Sven Brunsgt. 7, Oslo,
onsdag 12. juni kl. 19 (7).

Døves Kvinnefor.
styret

drag. Og selvsagt sa jeg ja takk.
Så kunne jeg gå et halvt år og
glede meg til turen. Og barna had
de god tid til å tenke ut en ønske
liste.

Etterh ert som liden nærmet
seg, begynte jeg å bli nervøs. Jeg
visste lite h a jeg gikk til da jeg
sa ja, for det viste seg at jeg skulle
være med på daneke døves lands
møte og der tale om I orges fri
hetsdag. Men så tenkte jeg på Pål
på Haugen, ja dere husker vel han
med alle hønsene?

Fredag 10. mai dro jeg fra Ber
gen med motorskipet Sandnes til
Stavanger. Det var strålende vær,
vidunderlig klar luft, mildt og
godt. Det var deilig å stå på øver
ste dekk og nyte synet av byen
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mellom de sju fjellene. Kvelds
fargene satte sitt eget preg på alt.
Da jeg ikke orket å se lenger, for
øyet ble stort og vått, gikk jeg til
ro og sov til jeg ble vekket ved
Stavanger. Da gikk jeg opp til
skolen, for tiden skulle benyttes
til undervisning, gudstjeneste m.
m.

Da jeg ut på ettermiddagen
gjespet etter kaffe, ringte bestyrer
Eng. Han hadde fløyet fra Dan
mark og var ille av kaffetørst han
også. Han hadde frosset i Danmark
og nå lengtet han hjem til varmen
i Bergen. Kunne han vente annet
når han hadde så travelt med å
komme avgårde og ikke ville slå
følge med meg nedover en uke
senere! Det lønner seg aldri å ta
det så travelt. Etter en hyggelig
prat sendte vi ham så til hans var
me Bergen. Jeg håper han klarte
seg der med bare en vinterfrakk.

J eg besøkte Ellen Kvia. Hun
satt strålende og leste i Døvblindes
- keblad. Du verden så kry hun
var over å kunne fortelle meg alt
nytt. Hver gang hun hadde fortalt
noe, sa hun så stolt. "Jeg har lest
det i mitt eget blad." Dette bladet
er et utmerket tiltak til gavn og
glede for omlag tjue døvblinde.Det
kommer hver uke og bringer de
viktigste nyhetene fra hele verden.
Dessuten skriver de døvblinde
litt om seg selv og det de har opp
levet. På den måten kan de ha
kontakt med hverandre og følge
med i det som skj er.

J eg stanset i Stavanger til tirs
dag. Da hadde jeg først undervis
ning, så hj alp j eg Albert Breiteig å
spise frokost. Misforstå nå ikke.
Han kan spise selv, endog meget
pent og dannet, men jeg måtte hol
de ham med selskap.

Så dro jeg til søsterelevene på
Sanitetsforeningens skole. Nå mis
forsto du meg visst igjen. Jeg slo
dem ikke, jeg bare holdt foredrag
for dem om døvearbeidet. Jeg ble
budt på en kopp te sammen med
en prest og lederne for skolen. I
samtalens løp kom vi også inn på
sjøsyke. Jeg nevnte at jeg aldri
hadde vært sjøsyk, men stundom
følte jeg meg litt tommelomsk i
hodet. Ta dram, syntes jeg presten
sa. Nei, sa jeg. Jeg er ikke så strid
på slikt. Jo, ta dram, syntes jeg
han sa igjen. Jeg tenkte dette var
et underlig råd fra en prest. Igjen
hevdet jeg at dram ville jeg ikke
ta. Da utbrøt han: Dramyl, sa jeg!
Først måM:e jeg le, men så skam-
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met jeg meg over at jeg hadde
glemt å vaske ørene. Dramyl er et
meget godt sjøsykemiddel. Vi fikk
ane oss en god latter.

Middag fikk Albert og jeg spise
sammen med tilsynet for døvesko
len. Samtalen var livlig. Alle ville
trøste meg som skulle ut i den vide
verden, og alle gikk ut fra at jeg
nå skulle bli sj øsyk. Albert trøstet
meg så godt han kunne med at
"Jylland" var en rullekopp av de
verste. Den pleide vekselvis å la
mastetoppene kysse bølgene til
styrbord og babord side. Over
lærer Johnsen hadde erfart at beste
middel mot sjøsyke var å knytte
en fleskebit i en hyssing. Så skulle
fleskebiten svelges og trekkes opp
igjen gang på gang så lenge man
var utpå havet.

Dette syntes jeg var et høyst
upassende selskap som jeg snarest
mulig måtte komme bort i fra.
Derfor tok jeg lyntoget til Kristi
ansand. Jæren sto i fullt vårskrud.
Dyra gikk og beitet, men når toget
passerte, tok de seg en svingom.
Hundene prøvet å kappspringe
med toget, men måtte gi opp. Iltre
ga de seg til å bjeffe, men det gjor
de ikke toget noe. Et sted kom to
rødrever nesten labb i labb løpende
mot toget. Trolig hadde de styrket
seg i hønsegården litt ovenfor lin
jen.

Det var høytidelig igjen å kom
me inn i mitt gamle distrikt. Jeg så·
for meg dem som bor der og tenkte
med glede tilbake på alle besøk og
samvær. Om kvelden besøkte jeg
Bergine og Martin Hanssen som i
snart femti år har drevet et velsig
nelsesrikt arbeide blant de døve.
Gud lønne dem for alt. Jeg ringte
til fru Birkenes. Hun ble fOl'skrek
ket da hun hørte meg. Hun spurte
om jeg alt var på plass. Jeg skulle
nemlig vie hennes datter Haldis
elleve dager senere. Ja, sa jeg,
jeg kan ikke fordra folk som er ute
i siste liten. Hun lurte på om jeg
hadde misforstått datpen. Nei da.

Neste morgen la "Jylland" ut
fra kaien kl. 9. Det var stille, pent
vær. Den rullet absolutt ikke og
ingen av passasjerne hadde bruk
hverken for Johnsens fleskebit eller
Dramyl. Derimot hadde mange
bruk for sj okolade og røyk. Det
var nemlig meget billig ombord.

Da Norge svant i bakgrunnen,
tenkte jeg på: Ja, vi elsker dette
landet, som det stiger frem. Nå
svant det hen i disen. Noen måker
fulgte langt til havs og hilste et

siste farvel. Så gikk der noen timer
på åpent hav, ingen krusning var å
se noe sted. Mens jeg satt og spiste
middag, måtte jeg tenke på en
som hadde rodd samme vei 140
år tidligere, Terje Viken. Han var
sulten han, likeså hans kone og
barn. Så ville han ro over til Dan
mark omtrent samme rute vårt
skip hadde. Det var krig og uår i
landet. Folket sultet. De prøvet
å drøye melet med bark. Terje
Viken så kona og barnet sulte.
Derfor ville han prøve å komme
over til Danmark for å hente korn.
Men engelske krigsskip lurte uten
for kysten. Terje Vikens båt ble
kapret og han måtte tross bønn og
tårer bli med til England og satt
i fengsel til freden kom 1814. I
mellomtiden var kona og barnet
døde. Hans heltedåd førte ikke
fram.

Da klokken nærmet seg to, be
gynte vi å speide over hav mot
Danmark. Ormen Lange var ikke
å se, det kunne vi heller ikke vente.
Men land så vi ikke før vi nesten
var framme i Hirtshals. Landet
omkring var så lavt og flatt at vi
i den lette disen ikke kunne opp
dage det på avstand.

Havnen var godt beskyttet av
en svær molo. Innenfor lå mange
fiskeskøyter, vakkert malt. I Nor
ge pleier vi å olje fiskefartøyene
våre. Vi slapp lett gjennom tollen.
Så tok vi plass i en skinnebuss og
kjørte til Hjørring. Det var en
privatbane. Så måtte vi bytte tog
for å komme til Ålhorg som var
første stopp på rcisen. Turcn gikk
gjennom vakre landskaper og jeg
måtte innrømme at det nok val' et
yndig land.

På stasjonen ble jeg møtt av dø
veprcst Sørensen. -ei da, ikke den
nye presten i Trondheim, men
Morten Sørensen i Ålborg. Han
var så hyggelig mot meg da jcg for
fem år siden var med på døveprest
møte. Det var festlig å besøke fa
milien Sørensen igjen. Barna var
ivrige samlere, og hadde okkupert
hele kj elleren til privatmuseu m.
Jeg fikk med hjem mange rare
ting, bl. a. en forstenet skilpadde.
Vi dro ut til en gammel viking
landsby med mange graver og an
dre minner fra en svunnen storhets
tid. Sandstormer hadde dekket alt
med tykke lag. Fm noen år siden
var alt blitt avdekket og satt i
stand, slik at vi kunne tenke oss
hvordan der var før. Om kvelden
hadde Sørensen samlet flere gode
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Landsnemnda for de delvis arbeidsføres orge

Til stede var representanter for
de seks tilsluttede organisasjoner:

l) Norges Blindeforbund
2) -orges Hørselvern
3) Norske Døves Landsforbund
4) orsk Revmatiker Forbund
5) orges Vanførelag
6) Tuberkuløses Hj elpeorgan.sj.
Kurset ble ledet av Bjørn Nord-

by (Norges Vanførelag ).
De forskjellige programposter:

1) Knut Willoch redegjorde for
Landsnemndas virksomhet.

(Se vedlagte vedtekter for Lands
nemnda) . Av spesielle oppgaver
som Willoch mente Landsnemnda
burde konsentrere seg om i første
omgang, kan nevnes følgende:
a) Utvidelse av enkelte trygder

(Uførhetstrygder ) og oppret
telse av nye trygdeendringer
som kan sikre de arbeidsuføre
og de delvis arbeidsføre en
økonomisk stilling som svarer
til gjennomsnittet i befolk
ningen forøvrig.

b) Skattefradrag for de delvis
arbeidsføre.

c) Opprettelse aven lånekasse
for delvis arbeidsføre, for lån
til utdanning og f. eks. til start
kapital. Videre kanskje også
lån til boligbygging.

d) Utvidet økonomisk støtte til
anskaffelse av proteser. (Som
proteser regner man da også
høreapparater) .

e) Flere attføringsinstitutter og
flere arbeidskonsulenter.

2) Byråsjef Johnsen, Sosialdeparte
mentet, redegj orde for lov om syke
trygd av 2. mars 1956. (Se vedlagt
særtrykk: Lov av 2. mars 1956 om
syketrygd). Etter redegjørelsen
ble det fra de enkelte organisa
sjoner stilt en rekke spørsmål som
byråsjef Johnsen svarte på.

Fra de døves representanter ble
det stilt følgende spørsmål: Har
trygdekassen anledning til å dekke
utgiftene til taleopplæring og munn
avlesningskurser for døve og tung
hørte? - Til dette ble svart at
man sannsynligvis ville få disse
utgiftene dekket dersom man på

venner, og vi drøftet sosiale spørs
mål i døvearb.3idet, Langt ut i de
små timer kunne jeg så gå til ro
etter en interessant, men slitsom
dag. R. H.

forhånd fikk en erklæring fra legen
(øre-nese-hals-spesialist) om at
man trenger slik undervisning.
For å være sikker bør man la
Trygdekassen godkjenne en slik
erklæring. - En av representante
ne for orges Hørselvern opplyste
med det samme at deres organisa
sjon har penger som spesielt var
disponert for opplæring i munnav
lesning. Nærmere opplysninger om
dette kan man få ved å henvende
seg til Norges Hørselvern.

3) Arbeidskonsulent ø. Olafsen re
degjorde for Statens attførings
institutt. (Se bilag: Beretning om
virksomheten ved Statens att
føringsinstitutt i Oslo).

4) En redegjørelse fra hver av del
taker-organisasjonene om arbeidet
innen deres egen organisasj on og
de problemer og oppgaver de sær
lig har å stri med. (Et stensilert
referat fra redegjørelsene vil senere
bli sendt til hver av deltakerne).
I tilslutning til de enkelte rede
gjørelser var det anledning for de
øvrige kursdeltakerne å komme
med spørsmål og kommentarer.
Etter redegjørelsen fra de døve
stilte Willoch følgende spørsmål:
Hvorfor danner de døve og tung
hørte hver sine organisasjoner?
Han mente at mange ikke var
klar over begrunnelsen for dette,
og ba om å få det presisert. Til det
ble det svart at kanskje den vik
tigste grunn til at det var to orga
nisasjoner var at de tunghørte jo
snakker med stemmen, mens de
døve snakker med munn + tegn.
Det har imidlertid i den siste tid
vært en tendens til at tunghørte
(særlig unge) har vanket mere i
de døves foreninger enn i sine egne
foreninger. Dette har skapt en del
forvirring, og de døves og d'3 tung
hørtes foreninger i Oslo skal der
for i nærmeste framtid ta dette
spørsmål opp til nærmere drøftelse.

Willoch spurte videre om det
ikke var mulig for de døve å drive
mer opplysningsvirksomhet over
for almenheten. Han hadde inn
trykk av at folk flest forsto seg
svært lite på de døve og de pro
blemer som døvheten medfører,
men mente at dette vel kunne
bedres ved opplysningsvirksomhet.

En annen ting som ble berørt
var uførhetstrygd for de døve. De
fleste mente at det var urimelig
at ikke også de døve hadde mulig
het for uførhetstrygd i visse situa
sjoner. Dersom de døve selv var
interesserte i å ta opp dette spørs
mål i Landsnemnda til nærmere
drøftelse, måtte de selv først ta
det opp i sin egen organisasjon og
sette fram en begrunnelse for be
hovet for en trygd. Willoch mente
det da var viktig bl. a. å få med
at de døve kan ha ekstra utgifter
som andre ikke har.

Asbjørn Orstad (Norges Blinde
forbund) uttrykte sin glede over
det samarbeid som nettopp var
innledet mellom de blindes og
døves organisasjoner ved utgi
velsen av et nytt blad på blinde
skrift for døv-blinde. Han hadde
allerede fått flere takkeskriv fra
hele Skandinavia for dette nye til
taket.

F~
UTE ~ IA~I)~~"'TT

vi Y. W.A.

Mario d' Agata ikke mer bokse
verdensmester.

Bantam-mesteren Mario d'Aga
ta tapte den l. april sin verdens
mestertitel til utfordreren, fransk
mannen Alphonse Hallimi i en
IS runders kamp i Paris -----: på
points. (Gehorlosen Sport).

Helen-Keller-frimerke i Israel?
For en tid siden foreslo det Is~

raelske døveforbund fqr postver
ket å utgi et Alexander-Graham
Bell-frimerke. Dessverre har ikke
postverket gått med på det. Imid
lertid har forbundet på nytt lagt
fram et annet forslag for postver
ket, nemlig å utgi et Helen-Keller
frimerke for årene 1958 og 1959.
(DGZ).

Schweizerischen Gehørlosen - Zei
tung fikk nylig som gave fra Luise
Muller-stiftelsen i Bern i anledning
bladets SD-årsjubileum et beløp
på 5000 Franken. Beløpet er ut
trykkelig bestemt for utbyggingen
av bladet (SGZ). (DGZ).

Ungarske døve flyktninger er kom
met både til USA (Milwaukee)
og England (London) og har fun
net seg både hjem og arbeide.
(DGZ).
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den døve Miani var ikke klar over
at kampen var stoppet. Han styr
tet fram og ga Bergonzi et overras
kende slag som resulterte i et 40
dager langt sykehusopphold.

I bokseforbundet var det likevel
noen som ville tillate d'Agata å
bli profesjonell. De understreket
at døve boksere pleier å være mer
disiplinerte enn andre. Som eksem
pel ble nevnt den døve amerikan
ske negeren Gene Hairston, også
kalt "den stille". Når dommerne
gir døve boksere et lett klapp på
skulderen, stopper de straks kam
pen og trekker seg tilbake. Det
har hendt at hørende har benyttet
seg av dette. Den ovenfor nevnte
døve italieneren Miani fikk en
gang et klapp av sin motstander,
trodde det val' dommeren og sen:'
ket armene. Straks fikk han et
knock-out-slag.

Lucia Bacci og Mario d'Agala.

Nød-løgn viste veien
Mario d'Agata har en gang hatt

en merkelig fordel av sin døvhet.
Det var i en av hans første kam
per, da han bokset mot sin lands
mann Cecchi. Cecchi var favoritt,
og hjemme-publikummet heiet
voldsomt på ham. I en pause spur
te d'A.gata sin manager hvorfor
publikummet var så opphisset.
Var de mot ham, eller hva? - Ma
nageren fant da på en nød-løgn.
"De heier på deg", sa han. "Du

I nr. 2 av "De Døvas Varld"
ifjor sto en artikkel, skrevet av
Gunnar Nilsson, som vi her tillater
oss å oversette, da den sikkert
har den største interesse for våre
lesere:

For åtte måneder siden (juni
1955) lå den italienske proffbok
seren Mario d'Agata på sykehuset
i Arezzo. Syvogtyve revolverkuler
hadde gjennom-boret magen hans,
da en forbindelse innen profesjo
nen hadde skutt på ham. Han lå
og svevet mellom liv og død, og
legene sa at dersom han kom fra
dette med livet i behold, så var det
iallfall sikkert at han aldri ville
kunne vise seg i en bokse-ring mer.

Et år etter ble den samme
d'Agata europamester i fjærvekt,
da han beseiret franskmannen
Valignat. Det er jo helt utrolig.
Og når vi tenker på at d'Agata er
døvstum fra fødselen av, må histo
rien betraktes som en verdens
sensasjon.

Den døve italienske bokser, sensasjonsmannen
Mario d'Agata

En parallell til Carnera
Mario d'Agata er en av de har

deste idrettstyper som er sett i
Italia siden Carneras tid. Han har
hatt utrolige vanskeligheter å
kjempe med, men han har aldri
gitt opp. Nå står han ved sitt mål,
en verdensmesterskapskamp mot
franskmannen Robert Cohen i
Milano. Interessen for denne kam
pen er så stor at vinneren vil få
40 mill. lire, eller nær en halv mill.
svenske kroner. Dette er rekord for
en titelkamp i fjærvekt.

d'Agata hadde. store vanskelig
heter for å få det italienske bokse
forbunds tillatelse til å bli pro
fesjonell bokser. Man husket en
tragisk boksekamp like etter kri
gen mellom en døv bokser ved
navn Miani og Bergonzi. Under
kampen ropte dommeren at bok
serne skulle gå fra hverandTe.
Bergonzi, som altså var hørende,
tok straks et skritt tilbake, men

Banesesongen er åpnet, og vi har
dennegang fått med de første res.,
som er ganske bra. Bergen har økt
ledelsen og har nå «fullt hus», alt
så 20 resultater, og så kan utslåin
gen av de svakeste resultatene be
gynne. Arnulf Pedersen årsdebu
terte 16. mai, og Stavanger haler
inn på Oslo.

Stillingen pr. 20. mai:
l. BERGEN
l. Olav Espedal1.u.t. 2.86 522 p.
2. Olav Espedal h. U.t. 1.35 501 p.
3. Bj. Tømmerbakke 1.u.t. 2.82. ,4.94 p.
4. Jarle Lid 1.u.t. 2.76 .458 p.
5. Harry Jægersen 200 m 25.6 .. 434 p.
6. Peder Nyset 1.u.t. 2.70 422 p.
7. Bj. Tømmerbakke 200 m 25.8 414 p.
8. Bj. Tømmerbakke h.u.t. 1.28 409 p.
9. Rolf Johansen 1.u.t. 2.64 386 p.

10. Harry Jægersen 1.u.t. 2.63 380 p.
Il. Jarle Lid h. u. t. 1.25 373 p.
Il. Reidar Brenden h.u.t. 1.25 .. 373 p.
Il. Peder Nyset h.u.t. 1.25 373 p.
14. Halle Angeltvedt l.u.t. 2.60 .. 364 p.
15. Jan Tomsen l.u.t. 2.55 340 p.
16. Gudm. Hukseth l.u.t. 2.45 289 p.
17. Harry Jægersen h.u.t. 1.15 .. 271 p.
17. Gudmund Hukseth h.u.t. 1.15271 p.
17. Halle Angeltvedt h.u.t. 1.15 .. 271 p.
20. Reidar Brenden 1.u.t. 2.28 .... 218 p.

Sum 7563 p.
Jægersen og TømmerbakkeNye res,:

200 m.

2. OSLO
l. Willy Mauer, 1. u. t. 2.66 398 p.
2. IL Lillejord, 1. u. t. 2.60 364 p.
2. Kåre Kvalnes, 1. u. t. 2.60 364 p.
4. Kåre Kvalnes, h. u. t. 1.22 .. 340 p.
4,. Willy Mauer, h. u. t. 1.22 .... 340 p.
6. O. Landehagen, 1. u. t. 2.51 .. 319 p.
7. B. Dammen, L u. t. 2.47 299 p.
8. G~ Løvskeid, h. u. t. 1.17 289 p.
8. H. Lillejord, h. u. t. 1.17 289 p.

10. Peder Nilsen, 1. u. t. 2.44 284 p.
Il. Eiv. Hegstad, 1. u. t. 2.43 279 p.
12. O. Landehagen, h. u. t. 1.12 .. 245 p.
12. Peder Nilsen, h. u. t. 1.12 245 p.
12. .:B. Dammen, h. u. t. 1.12 245 p.
15. Erik Andresen, 1. u. t. 2.29 .. 222 p.
16. Eiv. Hegstad, h. u. t. 1.08 214 p.
17. T. Ekerbakke, 1. u. t. 2.20 186 p.

Sum 4922 p.
3. STAVANGER
l. Arnulf Pedersen 1.u.t. 2.97 599 p.
2. Arnulf Pedersen h.u.t. 1.37 529 p.
3. Endre Grytnes 1.u.t. 2.84 508 p.
3. Andreas Kallevig 1.u.t. 2.84 508 p.
5. Endre Grytnes h. u. t. 1.35 501 p.
6. Andreas Kallevig h.u.t. 1.30 .. 434 p.
6. Oddvar Særheim l.u.t. 2.72 .... 434 p.
8. A. Pedersen 110 m hekk 17.3 .. 385 p.
9. Ingvald Sinnes 1.u.t. 2.58 ..... 354 p.
10. Ingvald Sinnes h.u.t. 1.15 .. 271 p.

Sum 4523 p.
Nytt res.: A. Pedersen 110 m hekk.
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er deres favoritt." Dette oppmun
tret d'Agata så sterkt at han res
ten av kampen kjempet som en
løve - og vant.

Nå er den fattige smed-sønnen
Mario d'Agata en av verdens lyk
keligste idrettsmenn. Han står
som verdensmester, han tjener
eventyrlige summer på hver kamp
- og ikke minst - han har giftet
seg med den døve Lucia Bacci,
en sjarmerende kvinne som har
inspirert og oppmuntret ham på
hans vei til toppen. De giftet seg
10. desember i Firenze, og det
var 600 personer tilstede ved viel
sen.

Siste
NY EUROPAMESTER I BANTAM

Paris 2/4, NTB-AFP: AJphonse
Halimi vant europamesterskapet
i bantamvekt da han i går kveld
beseiret den italienske mester,
Mario d'Agata, på poeng. Kampen
fant sted i Palais des Sport i over
vær av 16.000 tilskuere.

Under kampen ble det et 15
minutters opphold. I slutten av
tredje runde begynte det å brenne
omkring buelampene over podiet
etter kortslutning. Publikum for
holdt seg rolig mens lampene ble
firt ned, brannfolk slokket ilden
og elektrikere reparerte skaden.

Alphonse Halimi er en 25 år
gammel bokser fra Algerie. d'Aga
ta, som er døvstum, vant mester
skapet i juni i fjor ved å vinne over
franskmannen Robert Cohen i
Roma.

P.s.
Ovenstående avis-melding vir

ker litt forvirrende når vi leser
den i sammenheng med artikkelen
foran, men det ser ihvertfall ut til
å være sikkert at d'Agata ikke
lenger holder europamester-tite
len. Det kan likevel hende at han
fremdeles står som verdensmester.
Det får vi vel snart bedre greie på.

Th. S.

En døv ungarsk flyktning
som har bosatt seg i København,
skal trene de døve danske svøm
merne. Ungareren har hl. a. fortalt
at svømmeklubben for døve i
Budapest, som han var leder for,
satte 7 verdensrekorder for døve i
svømning siste år, men at rekorde
ne ikke ble godkjent, fordi kon
tingenten til CISS ikke var blitt
betalt.
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9nter"iuet--
Arnulf Pedersen, formann i Sta
vanger Døves Idrettsforening

Arnulf Pedersen er en kar som
til stadighet har toppet våre pre
mielister de siste 8 årene. Men aller
ede som skolegutt presterte han
så fine resultater at det var klart
at vi i ham hadde et emne utenom
det vanlige. Med like stort hell har
han forsøkt seg både i alle sprang
øvelser, sprint, hekkeløp, på mel
lomdistansene, i fotball og ski
(alpine grener.) Ja, han er heller
ikke dårlig i kast. Idag holder han
hele 7 juniorrekorder i friidrett for
døve og 4 seniorrekorder, pluss en
stafettrekord som han holder sam
men med 3 andre. Denne vinteren
har han dessuten tangert rekorden
i høyde uten tilløp og oppnådd bes
te res. i lengde u. t. - Så vidt jeg
vet er han nå 25 år gammel, og i
de siste 3 årene har han vært for
mann i sitt lag. Mitt første spørs
mål til ham blir derfor naturlig
nok:

- Er det ikke vanskelig å være
både formann og aktiv?

- Nei, svarer han, det er iallfall
ikke vanskelig i S.D.I.F., for vi
har et godt styre som det bare er
en glede å arbeide sammen med.

- Ditt lag tar så mye av poen
ger og mesterskaper. Er det de
samme som skal skaffe dere "laur
bær" iår også, eller har dere fått
nyere folk?

- Vi har ikke stort nytt, så det
blir nok "de gamle" vi stiller opp
med, men jeg har stor tro på den
19 år gamle Oddvar Særheim. Han
har trenet litt og vist lovende tak
ter på banen, særlig i sprang, så
hvis han trener flittig, får dere sik
kert høre meget om ham i de nær
mes te årene.

- Du som er spesialist kan vel
fortelle oss hvem du tipper som
seierherrer i seniorklassen ved DM
i Oslo iår. La oss høre.

- Ja, jeg får vel tippe da: Er
ling Eriksen vinner 100 m og leng
de. Kjell Larsen 400 m. Finn Gjøen
1500 m. Kåre Smedsgård 5000 m.
Brynjulf Dammen alle kastøvel
sene. Endre Grytnes høyde (?)
Og Bergen vinner stafettene.

- Unnskyld, du nevnte visst
ikke Arnulf Pedersen. Er det noe
iveien med ham?

- Nei, men jeg tror at jeg spe
sialiserer meg bare på hekkeløp
iår.

- Du har min velsignelse, for
det er viktigere at du tar medaljer
i hekkeløpene i Milano enn at du
vinner noen DM. Så kan du jo
heller gå fullt inn for de andre øvel
sene etter sommerlekene, for å
skaffe laget ditt seieren i friidretts
serien. Ja, du er jo omtrent helt
sikker på å bli uttatt til Milano
- er det flere i Stavanger som har
uttakningssj anser?

- Dere må ikke vente for meget
av meg iår, svarer Arnulf beskje
dent. Jeg er ikke sikker på å bli
uttatt, og det er vanskelig å si
om noen av de andre her har sjan
ser. Vi får se.

- Hvordan er treningsforhol
dene i Stavanger?

- Selv synes jeg at det er meget
gode treningsforhold her.

- Får vi se Bergit (Rafoss ) på
banen igjen, eller har hun lagt opp?

- Har hørt at Bergit har lyst på
et "come back", og håper hun gjør
alvor av det.

- Men du Arnulf, som driver
så meget med idrett, klager ikke
din kone over at du forsømmer
henne og vesle Anny?

- Nei da, hun klager ikke, for
hun er også interessert i idretten.

- Ja, det har jeg nok både sett
og hørt. Hvis jeg ikke var gift selv
....., nei, omfor1atelse, hvordan
går det med ditt lags hytte?
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HVOR SKAL DU I AUGUST?

Vi foreslår at du reiser til
Oslo, så du får oppleve de fest
lige 8portsdagene under DM
i friidrett 16.-17. august.
Alle er velkommen!

Arrangementskomiteen.

- Det går fint. Det ser ut som
om interessen for hytten stiger
hvert år.

- Jaså? Jeg synes jeg har hørt
rykter om at dere tenkte å selge
hytten.

- Det har aldri jeg hørt noe om,
og vi har aldri diskutert noe slikt.
Jeg tror tvertimot at vi kommer til
å beholde hytten så lenge det fin
nes døve i Stavanger. la, jeg er
sikker på det.

- Vel, så er det ryktet avlivet,
men det er vel vanskelig å få inn
nok penger til hyttens og lagets
drift. Støtter de døve godt opp om
laget?

- Å ja, det er vanskelig å få
inn penger, men det går bra allike
vel, først og fremst takket være
stor innsats av hyttekomiteen. De
fleste døve støtter vårt arbeide alt
for lite, synes jeg.

- Håper at de snart kommer på
bedre tanker. Hva skuffet deg
mest innen døveidretten ifjor?

- At Norge sto så svakt i
sprang, sammenliknet med andre
land.

- Og hva gledet deg mest da?
- At det var tydelig større bred-

de i friidretten enn på mange år.
Særlig de mange lovende juniors
gir håp om at døveidretten her i
landet er på vei oppover.

- Hva er ditt største ønske for
sesongen 1957?

- Det må være at alle de aktive
går fullt inn for å gjøre ære på de
norske farger, spesielt i forbindelse
med Milano-lekene.

- Jeg har hørt så meget skryt
av friidrettsfolkene i laget ditt, så
jeg lurer på hvor mange kretsmes
terskap dere egentlig har tatt. Kan
du fortelle meg det?

- Vi har tatt ca. 15 kretsmes
terskap hittil.

- Flott! - Men da kan du vel
fortelle hva som er grunnen til
slik suksess, så kanskje andre kan
få utbytte av de erfaringer du eller
dere har gj ort.

- Vel, hvis det er noen som er
interessert, så skal jeg med for-

nøyeise gi det beste råd jeg vet om
til alle idrettsfolk: Det aller vik
tigste er rikelig søvn og frisk luft,
som gjør at kroppen kan yte sitt
beste, slik at vi blir opplagt til tre
ning og konkurrranser. Rikelig
søvn og frisk luft er halve treningen!

- leg er fullstendig enig med
deg i det, Arnulf, og så får vi håpe
at ditt råd blir hørt over hele lan
det. - Adjø, og hils kona. Hvis
jeg ikke var gift selv ..., nei,
omforlatelse igjen! Torsar.

Rundshiv til lagene:

DM i fri-idrett 1957

Som kjent er vi blitt tildelt ar
rangementet av årets Døvemester
skap i friidrett, som også skal tjene
som rettesnor for uttakingen til
Milano-lekene.

Til dette formål er vi tildelt
Bislet idrettsplass i dagene 16.
17. august. Første dag fra kl.
17.00, annen dag fra kl 14.00 til
kl. 17.00.

Om aftnene møtes vi til hygge
lig samvær og fest i døveforenin
gens lokale, og vi håper at riktig
mange fra Deres lag har anledning
til å komme, aktive, heiagjeng og
andre, er alle like velkomne.

Innkvartering for de aktive og
lederne vil bli ordnet. Vi ville der
for være takknemlige om De kunne
meddele oss, rent midlertidig, et
omtrentlig antall deltakere og le
dere.

Program over grener, påmeldel
sesfrist osv. vil bli sendt Dem i
nærmeste framtid.

Velkommen!
Oslo, 21. mai 1957.

Med· sportshilsen
Bernt Kjølleberg Ame Handberg
form. f. arr.kom. sekretær

OSLO
Terminliste for Døves Sportsklubb

Juni:
5. Medlemsmøte!
8. Dugnad på hytta.

15.
Juli:
Er det å håpe at alle aktive for

bereder seg grundig til DM, slik
at Oslo kan få riktig mange med
til Milano. Hytteutvalget håper
selvsagt at alle vil komme oppover
og gjøre sin medlemsplikt. Derfor:
hver søndag på hytta!

1. mai
var som vanlig damene våre flinke
til å servere i døveforeningen, og
dameavdelingen, med oppmannen
Inger Øvreeide i spissen, har grunn
til å være fornøyd med sin inn
sats.

Medlemsmøte
skal holdes onsdag 26. juni, hvor
saker som ønskes tatt opp på for
bundstinget vil bli behandlet og
representanter valgt.

Medlemsmøte
skal også holdes fredag 9. august,
hvor beretning og regnskap for
Norges Døves Idrettsforbund vil
bli behandlet.

St.Hans-fest
skal avholdes på hytta lørdag 22.
juni, og det blir sikkert en fest
av godt gammelt merke. Varm
mat og kaffe, selvfølgelig, og vi
tror at det også iår blir stor del
takelse. Alle er hjertelig velkom
men. (Se oppslag i døveforeningen)

Ny varaformann
Harald Nesse er valgt som ny

varaformann istedenfor Ola Svare,
som er flyttet fra byen.

REIDAR BRENDEN klubbmester
i terrengløp

30. april ble klubbmesterskapet
i terrengløp avholdt ved Stemme
myren. Deltakelsen var god, og
storparten av deltakerne var skole
gutter, hvorav noen startet utenfor
konkurranse. Det var godt vær,
om enn den bitende vinden fikk de
som var dårligst kledd til å stivne.
Den som led mest av dette, var
nok Halle, som var tynnest kledd.
lohannes Samuelsen hadde lagt
en god løype, ca. 1800 m lang.
Dens mest kritiske punkt var nok
en kneik ca. 150 m før mål.

Sprinteren larle Lid startet i
100 m takt, men snart tok Reidar
Brenden ledelsen. Peder Nyset
hang godt på ham, mens de andre
ikke lot seg friste. Helt til det gjen
sto ca. 200 m lå Peder like i helene
på Reidar, men i den før nevnte
kneiken ble det for meget for Pe-
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der, mens Reidar nærmest fløy
i mål, og ikke engang hadde rukket
å bli svett. Peder ble en klar toer,
men hadde tatt seg helt ut. For
lite trening, sa han selv. Halle på
3.-plass gjorde også et godt inn
trykk, men var temmelig stiv av
kulden. Kanskje gjorde Sverre Jo
hansen litt svakere innsats enn
ventet, mens hans bror Rolf var
sterkere enn ventet og hang som
en klegg i helene på Sverre. De
andre gjorde også en bra innsats.
J arIe brukte kreftene bare ved
starten og i innspurten. En del
taker ga opp.

Alt i alt var det et klubbmester
skap som vil bli husket lenge, både
fordi omtrent alle virket lovende
og fordi det så ut som om guttene
hadde glede av konkurransen.

1. Reidar Brenden 5.18
2. Peder Nyset 5.32
3. Halle Angeltvedt 5.41
4. Sverre Johansen 5.52
5. Rolf Johansen 5.56
6. Harry Jægersen 6.00
7. Bjarne Tømmerbakke 6.02
8. Olav Espedal 6.03
9. Gudmund Hukseth 6.20

10. Jarle Lid 6.32
11. Edmund Kristiansen 6.34

Utenfor konkurranse:
Kåre Jakola 6.00
Gudmund Bratteng 6.00
Gunvald Gjedrem . . . . . . . . . . . . .. 6.06

Med denne seieren fikk Reidar
sin første aksje i den flotte vandre
pokalen som Jørgen S. Lien har
satt opp, og som må vinnes 5 gan
ger for å tilfalle en person til odel
og eie. Tidligere har Johannes Sa
muelsen 2 aksjer i pokalen. Han
var forhindret fra å starte denne
gang.

Harry Jægersen best
i årets første banestevne

14. mai arrangerte Viking årets
første banestevne i Bergen, men
været kunne nesten ikke blitt verre
enn det var denne dagen. Det
både regnet og blåste, og tåken
var så tykk at den kunne skjæres
med kniv. Under slike forhold·var
det naturligvis ikke å vente at det
skulle bli resultater som kunne
varme oss.

Jarle nådde så vidt over 9 m
i kule og 5.03 i lengde. Gudmund
Hukseth 4.95 og Bjarne Tømmer
bakke 4.94 i lengde. Men siste
øvelse, 200 m, ble et lyspunkt, da
våre to deltakere, Harry Jægersen
og Bjarne Tømmerbakke, gikk i
mål på en god del bedre tid enn
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ventet. Vi hadde tippet ca. 27 sek.,
men Harry ble klokket på 25.6
og Bjarne på 25.8. De to resulta
tene virker meget lovende, nye
pers. rek. for begge.

GODE RESULTATER
ved sesongåpningen

Laget åpnet sesongen søndag
12. mai med skyting over 100 m.
Det var dårlig skytevær, overskyet
med litt tåke, og ut på dagen falt
det litt regn. Deltakelsen var ikke
særlig stor, men klasseskytterne
møtte bra fram.

Konkurransene foregikk denne
gang som delvis hurtigskyting på
tid. Men omtrent alle skytterne
hadde altfor meget hastverk med
å få avfyrt skuddene, så de brukte
for det meste under halvparten av
den fastsatte tid. Men resultatene
ble allikevel tildels meget gode,
og det er som kjent resultatene
som teller.

I første skyting med serien' 3
skudd knestående og 3 skudd lig
gende fikk formannen anvist fem
uiere og en tier som treff. Og stort
bedre kunne det vel ikke skytes
under dagens forhold.

Men i annen skyting med serien
2 skudd stående, 2 skudd knestå
ende og 2 skudd liggende overras
ket varaformann Vikene ved å
oppnå samme resultat. Dette er
et bedre resultat, da det her var
2 skudd stående, som er den van
skeligste skytestilling. I felles
skytingen fikk formannen anvist
en fin serie, det samme var tilfelle
med Skoglund, men han var uhel
dig med noen skudd. Den samme
Skoglund fikk ikke anvist alle
sine treff engang. I annen skyting
fikk han således først bare anvist
fire treff, to uiere og to tiere, men
ved fornyet anvisning fikk han
en tier til. Bom var det ikke, sa
Skoglund, og det tror jeg han had
de rett i. Alle treff var plasert
nøyaktig på samme sted, og det
sjette treff var vel gått gjennom
et av disse treff. Eller hvor hadde
det sjette skudd tatt veien? Var
det skutt på feil skive?

Dette er noe som kan hende av
og til. Under Landsskytterstevnet

i 1956 var selveste skytterkongen
Lars Ese utsatt for akkurat det
samme.

Anker Gusfre fikk omtrent alle
sine treff plasert i høyre hjørne
av blinken. Med litt bedre regule
ring av dioptersiktet hadde han
nok fått fine serier, men det er ofte
meget vanskelig å regulere diopter
siktene under de ulike værforhold.
Skinner solen fra høyre side, tref
fer man til venstre for blinken,
og skinner solen fra venstre, så
treffer man til høyre. Er det f. eks.
regn, så går treffene oppover mot
venstre hjørne.

Fabrikasjonen av Krag-riflene
som skytterlagene hruker idag er
forlengst sluttet, og styret for Det
Frivillige Skyttervesen har i .tiere
år eksperimentert med å finne et
nytt konkurransegevær til skytter
lagene. Dette nye konkurranse
gevær blir da antakelig tysk eller
svensk Mauser med kal. ca. 7,60.
Mauseren er nemlig vår Krag
rifle overlegen i treffsikkerhet un
der værforhold som regn, snø m.
m. Saken skal behandles av skyt
tertinget under Landsskytterstev
net i Bergen i juli d. å., og jeg
kan med sikkerhet si at blir det
vedtatt at vi får nytt konkurranse
gevær, så blir det Mauser.

Resultatene

2. og 3. klasse.
3 skudd kne, 3 skudd liggende.
Tid: 3 minutter.
L A. Haukedalen 55 pt.
2. Nils Vikene 54 "
3. Olaf Skoglund 53 "
4. Auker Gusfre 45 "

Klasse l
L Sigv. Vold 45 pt.

2 skudd stående, 2 skudd kne, og
2 liggende. Tid 3 minutter.
Kl. 2 og 3
L Nils Vikene 55 pt.
2. A. Haukedalen 50
3. Olaf Skoglund .48 "
4. Anker Gusfre 45 "

Kl. l
1. Sigv. Vold .49 pt.

Felles, alle klasser.
3 skudd stående, 3 kne og 4 lig
gende. Tid: 4 minutter.
L A. Haukedalen 92 pl.
2. Olaf Skoglund ......••82 "
3. Anker Gusfre 77 "
4. Sigv. Vold 76 "
5. Nils Vikene 60 "
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RANDEM & HUBERT Afs
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Cort Adelersgt. 16

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

TANKREDERI AfS
AfS HERON

ARENDAL

P. M. Engebretsen
Manufaktur og utstyrsforretning

Grensen. Hj. Akersgt. - OSLO

](værnø Skomagasin A.s

Trondheim
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Oslo Rørleggerbedrift A.s
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Telefon 376994

Seeberg & Nielsen Ltd.

DRAMMEN
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A. Groth &CO.
Spesialfabrikk for
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HALDEN
Telefon 3399
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Arne Bjørnvold
SANDNESSJØEN

RADIO - MUSIKK
Batterier for høreapparater

--------------""'---------------------------------------



Zakkariasscn, -Alf,
KuhoJJuvn. 107,
Kristiansa..nd SD

Olav Fahre

~ndersen
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Beste leverandør (JI/

kJØTT-FLESK-P0LSEVAJ2Ell

Ingeniørene

Hallgrim Thoresen & Nybro Hansen
M.N.I.F. M.T.K.F.

Maskintekniske konsulenter for vannkraftanlegg

Kronprinsensgt. 17 - Tlf. 42 56 65 - 41 20 07
OSLO - Telegramadr. : Hallgrim

Er De i markedet etter

FAREX-friskluftventiler

FAREX-innblåsingsventiler

FAREX universal bånd

FAREX ekspansjonsbolter og murbor

ALEX murplugger, pluggbor og hård

metallbor

Chr. Kroghsgt. 28, telef. 42 1797, OSLO

Rens og farg hos fagmannen

Fabrikk og kontor: OSLO
Chr. Kroghsgate 60.
Telefon 41 33 79 og 42 21 84
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Gorrissen & Klaveness A.s

Skipsrederi
Postboks 2447 S

OSLO

Kragerø Sparebank

KRAGERØ

Benytt

Gjøviks Sparebank
Opprettet 1865

Alllid lilljenesle

Bergs Jernvareforretning
Grunnlagt 1886 - Stathelle - Tlf. Brevik 12 og 212

Jernvarehandel. Bygningsartikler. Malervarer - Sani
tærartikler • Kjøkkeninnredninger • Vaskemaskiner
Dampskipsekspedisjon Agenturer
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Telefon 20391

Telegramadresse : «Thorberg))
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