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Døve speiderpiker på Skådalen døveskaie ved 25 års jubileet.
Trappsfører Barghild Marienbarg til venstre. Trappsassistent Haldis Birkenes til høyre.

Nr.:JI'H1holcl:
Har du arbeidsglede? Jeg var så dum den
gang. Speiderpikejubileum. Foreningsnytt.
Foreningsleder-kurs. Bokgalleri. Utenlands
nytt. Fotografering om vinteren. Bridge.
Døves Idrettsverden.
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Hva er det som driver våre foreningers virksomhet framover og som år et
ter år holder ved like et sundt og godt foreningsliv? Jo, det er noe som heter
arbeidsglede! Og det vet vel enhver av oss hva er, for det er vel ikke en som
ikke på en eller annen m~_te er kommet i berøring med det å glede seg over å ha
utført et eller annet arbeid man har vært stolt over, og som har fanget ens inte
resse fullt og helt.

Enhver forening trenger medlemmer som kan noe, det er ikke tvil om det,
men man trenger også medlemmer som vil noe! Hva hjelper det at man kan noe,
når man ikke vil bruke det man kan, til å gjøre en innsats i sin egen forening?

Ja, se her rører vi ved et ømt punkt innen vår foreningsvirksomhet, men vi
mener det er bedre å synge ut, enn å late som om alt var såre vel! Nå er dette noe
som ikke bare gjør seg gjeldende innen vår foreningsvirksomhet, men også hos de
hørende, men de har jo flere å ta av og således merker de mindre til en eventuell
svikt i interessen.

Årsmøtenes tid er inne, og i svært mange av referatene klages det over mang
lende vilje til å motta tillitsverv. Hvor er arbeidsgleden? Det vi trenger idag er
folk som vil noe. De fleste kan som bekjendt lære, og vil man bare gå inn for en
sak kan man være sikker på at resultatene kommer. Det er bare spørsmål om å
eie arbeidsglede!

En forenings arbeid er så mangesidig at ingen som har lyst til å gjøre en inn
sats behøver å gå arbeidsledig. Ingen er overflødig. Passer du ikke til å motta valg
i styret, så ligger det nok av andre oppgaver og venter på deg, det er bare å ta
fatt! Gå og tilby din hjelp, og du kan være forvisset om at du blir mottatt med
åpne armer.

I år har forbundet i samarbeid med våre foreninger startet et landslotteri og
dette vil kreve en innsats fra hvert eneste medlem. Denne gang er det ikke spørs
mål om hva du kan, men hva du vil! Nå er anledningen der til å vise at du har
arbeidsglede!

La oss vise god foreningsånd, og gå aktivt inn for at nettopp din forening skal
bli den beste, og framfor alt: gjør din innsats med et smil, for da viser du at du
har den rette arbeidsglede.

Red.



Sier foreldreløs døv grønnlenderpike. Nå har hun lært seg å
giøre seg forståelig - og dum er hun langtfra.

Jeg var så dUIn dengang

Il

Den 19-årig-e døve grønnlender
pike Mathilde Kleist hal' ikke
alltid hatt det lett. Hun ble født
i Narssak i nærheten nv Juliane
håp. Døv ble hun i 5-års alderen,
og i hele sin barndom fikk hun
ingen undervisning, derfor levde
hun i stor ensomhet hele barndom
men igjcnnom uten å kunne gjøre
seg forstålig. Men dermed var ikke
hennes trengsler forbi - -.

Hele familien ofre for tbe.

Mathildes mor var jordmor, og
undcr utøvelsen av sitt arbeid ble
hun smittet av tbc. Hun brakte
smitten med seg hjem, hvor
Mathildes far, som var selfanger,
og hennes to søstre, alle ble hårdt
angrepet av sykdommen. Den
yngste søster ble først dødens byt
te. Kort etter døde moren, og da
en meslingepedemi senere herjet
Grønnland, ble den motstandsløse
faren og den andre søsteren hur
tig revet bort. Så sto den døve
piken helt alene tilbake. Hun kom
på barnehjem i Godthåp og var
der, da DanmarKs kongepar var
på besøk. J oktober 1952 reiste
hun så til København, hvor det
var meningen at hun skulle bo på
Hjemmet for døve piker. Det
skulle imidlertid gå anderledes.
Knapt en måned etter ankomsten
ble hun rammet av samme syk
dom som hadde revet hele hennes
familie bort. Over et år lå I hun på
hospitalet og gjennomgikk en ope
rasjon. Så kunne hun da også ut
skrives som frisk, og i februar
måned 1954 kom hun til Frede
ricia. Hun kom til å bo hos over
lærer frk. Marie Andersen, døve
skolen, og fikk her sitt første
riktige hjem på lange tider.

Nå kan Mathilde
lese og skrive.

«Dagbladets» medarbeider har
hatt leilighet til å besøke grønn
lenderpiken i hennes nye hjem
i Fredericia og ble mottatt med et
strålende smil og et tydelig «god
dag» av Mathilde, en søt pike med
karakteristiske brede kinnben,
skinnende blåsort hår, levende
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mørkebrune øyne og kritthvite
tenner. Grønnlenderpiken forteller
ved hjelp av fingerspråk og med
frk. Andersen som tolk, at hun
har fått undervisning pll døve
skolen siden hun kom til Frede
ricia. Hun har lært tegnspråket,
munnavlesning, og kan nå også
lese og skrive. Jeg var så dum den
gangen, sier hun om tiden på
Grønnland, hV~)f hun ikke ante
hvem som var familie og hvem
som bare var venner. Hun visste
ikke hva foreldre eller søstre het,
eller når de hadde fødselsdag. For
hvordan skulle hun spørre dem
om det? Frk. Andersen har gjen
nom presten i Narssak fått opplyst
forskjellig om Mathildes familie,
som piken gjerne ville få vite.
De eneste minner hun hadde med
fra barndomshjemmet da hun kom
til Danmark, var to nesten ut
viskede amatørbilder. Det ene viste
hennes foreldre og søstre. Det an
net bilde forestillet moren stå
ende midt iblant sin barneflokk
og de mange barn hun hadde
hjulpet til verden. Ved siden av
disse to bilder hadde hun enda et
amatørbilde av moren i den vakre
grønnlandske nasjonaldrakt. Dette
bildet er nå forstørret, og det er
tydelig at det hører til den unge
pikes kjæreste eiendeler. Man har
fått opplyst at Mathilde har to
tanter og en onkel på Grønnland;
men de kan kun grønnlandsk, og
kan således ikke skrive til sin
niese eller på annen måte komme
i kontakt med henne. Og forøvrig
er de alle angrepet av tbc.

Oppførte grønnlandsk gledes
dans i de frederieianske stuer.

Det er tydelig at Mathilde er
en kvikk og begavet pike. Det
vidner også den hurtighet hvormed
hun har lært det andre bruker år
å tilegne seg. Da hun kom til Fre
dericia, reagerte hun voldsomt. Når
det var noe hun var glad over ga
hun seg til å danse vill gledes
dans i stuene, slik som hun hadde
sett hjemme hvor kvinnene danset
henrykt rundt når en av stedets
menn brakte med seg en sel hjem.
Når hun var lei for noe, så hun til

gjengjeld ualminnelig sur og trist
ut. Men så kjente hun heller ikke
flere måter ti uttrykke sine sinn
stemninger på.

H vor vil du helst være. Her
eller på Grønnland ?

- Det er best på Grønnland,
svarte hun omgående. Men det
viser seg at hun kun ville besøke
Grønnland, og ikke bli der. Hun
var redd for igjen å bli syk, og
dessuten er det jo ingen der som
hun kan snakke med.

Et av de største ønsker: en
grønnlandsk nasionaldrakt.

Til sommeren skal hun konfir
meres, og det er en begivenhet
som allerede nå opptar henne
meget. Når jeg skal konfirmeres,
skal jeg besøke Grønnland, sier
hun, og de mørke øynene stråler
av glede ved tanken. Men du skal
være med, tilføyer hun fort til
sin pleiemor. Mathilde vil opp å
ta bilder av den storslagne natur,
særlig fra hjemstedet; men så vil
hun tilbake til Danmark igjen.
Og frk. Andersen er da også fast
besluttet på å reise dit opp med
Mathilde, når det blir aniedning
til det. For en tid siden ble det
solgt lodder, der en reise til Grøn
land var en av gevinstene. Ma
thilde kjøpte omgående et lodd,
men hennes skuffelse var uten
ende da det gikk opp for henne
at en annen var blitt den lykke
lige vinner av den ettertraktede
reise til hennes hjemland. Nylig
så hun den danske grønnlandsfilm
-«Qivitoq», og det har ikke gjort
hennes hjemlengsel mindre. Et
av hennes største ønsker er å få
en ekte grønnlandsk nasjonaldrakt.
Når hun ikke arvet sin mors eller
storesøsters, så skyldtes det at en
grønlandsk kvinne alltid begraves
i den vakre drakten.



25 års jubileum for speiderpikene ved
Skådalen døveskole

Venner seg aldri til fremmede
menneskers stirren.

Mathilde er meget dyktig til å
sy, og hun viser gjerne prøver på
sitt arbeide fram til andre. Hennes
store interesse for håndarbeid har
bevirket at hun har valgt å be
gynne på en systue, når hun i de
kommende 3 måneder sammen
med de andre fra døveskolen skal
utdanne seg. Det gleder hun seg
svært til. Hun er bare litt usikker
når hun kommer ut blant frem
mede. Noe av det som tiltalte
henne minst da hun kom til Dan
mark, var den store nysgjerrighet
hun mølte. Folk vendte seg om og
stirret på henne, og derfor ville
hun aldri gå alene ut. Nå er hun
blitt litt mere hårdhudet, men
fremmede menneskers stirren ven
ner hun seg aldri til.

Den unge pike er levende opp
tatt av hva som foregår omkring
henne, og hver dag, når avisen
dumper inn av døren, er Mathilde
den som først får fatt på den. Mye
av det som står i avisen forstår
hun, og ellers spør hun seg fram,
og hennes pleiernor forklarer tål

.modig hva den vitebegjærlige pike
ønsker å vite. Mathildes dag går
forøvrig med til å gå på skolen,
lese eller sy og strikke. Og så har
hun blitt venninne med et par
piker på gaten. Selv om de er
hørende og ikke forstår tegnspråk,
så forstår de hverandre allikevel
glimrende!

Rå sellever en delikatesse.
En ting som det har vært van

skelig å venne seg til i Danmark,
er maten. Hun savner sel og hval
kjøtt, som for henne står som noe
riktig deilig. Fisk får hun dog ofte
i sitt nye hjem, og etter hvert har
hun også vennet seg til å spise noe
som hun i begynnelsen syntes var
meget rart, og ikke akkurat var
noe godt å spise, nemlig hakket
kjøtt. Selkjøtt er det beste hun
vet. Faren fanget selene, moren
delte dem opp og kokte dem, eller
man spiste dem rå. Noe av det
beste Mathilde vet er rå sel-lever,
som skjæres ut straks selen er
fanget. I Narssak fikk hun også
poteter med sukker på, når hun
skulle ha noe riktig deilig. Jo, den
danske mat er i sannhet merkelig,
når man er vant til slike delika
tesser.

Mathilde forteller til slutt om
hvordan hun som liten fikk hel

Lørdag 23. februar feiret Skå
dalen 1. speidertropp for piker
sitt 25 års jubileum med en vel
lykket fest i Universitetsgt. 20.
Denne festen samlet omkring 150
deltagere. Foruten de nåværende
speiderpikene som går på døve
skolen, var mange tidligere spei
derpiker blant voksne døve til
stede. Et par av dem som var
gifte hadde endog med seg små
søte og festkledde barn. Største
parten av personalet på døveskolen
var også kommet til festen sam
men med de døve skolebarna fra
4. klasse og oppover. Men det
var også meget hyggelig for de
mange voksne døve å få hilse på
tre av døveskolens veteraner, nem
lig Lh.v. skolestyrer Anderson, frk.
Taraldsen og frk. Folkvard. En
god del hørende speiderpiker som
på en eller annen måte har hatt
noe med døve speiderpiker å gjøre,
var også med på festen.

For de tidligere speiderpikene
som hadde gått på den gamle
døveskolen i Ullevålsveien, var
det utvilsomt en hyggelig opp
levelse å få hilse på den damen
som stiftet speidertroppen. Det var
fru Andersen som den gangen het
frk. Johansen. Bestyrer Anderson
gjorde en henvendelse til henne
gjennom telefonen og ba henne om
å komme for å stifte en speider
tropp for døve piker. Først veg
ret hun seg med at hun aldri tid
ligere hadde hatt noe med døve
å gjøre. Men bestyrer Anderson
var av den bestemte mening at
hun skulle klare fint å gjøre seg
forståelig for døve. Og det kom
hun til å gjøre også. Ikke bare det.
Hun ble glad i de døve pikene
med en gang hun kom til døve
skolen og fikk hilse på dem. Slik
gikk det til at hun ble den første
troppsfører for de døve speider
pikene, og hun var det i 3 år. Så
ble hun avløst av Boghild Marien-

drakt, kyse og støvler av selskinn,
og så begynner hun påny å lengte
mot det vakre land høyt mot nord.
Blikket blir fjernt. Nå drømmer
Mathilde om sin grønlandstur -.

(Kiirry) i Fredericia Dagblad.

borg, og denne leder fremdeles
speidertroppen med god hjelp av
min egen forlovede, Haldis Birke
nes, som har virket som tropps
assistent blant døve piker i over
6 år. Og det var spesielt hyggelig
for meg at hun på festen ble til
delt et merke som tegn på at hun
har klart prøven for 1. grad. Hun
fikk også en 18 års stjerne. for
hun har vært speider hele tiden
hdt fra skoletiden, for en tid blant
hørende speiderpiker i sin hjem
by, Kristiansand.

På en slik jubileumsfest var det
ikke til å unngå at det ble mange
taler, men jeg fikk inntrykk av
at ingen kjedet seg. Som talere
kan nevnes fru Amundsen, Borg
hild Marienborg, fhv. skolestyrer
Anderson, skolestyrer Langåker
og frk. Bjørset som har vært min
lærerinne på døveskolen. Men d~t

var også flere andre. Som tolk
virket pastor Vogt Svendsen, og
han holdt også en vakker tale
om speiderpikene som lysets
bærere.

Mot slutten o.ppførte både høren
de og døve speiderpiker korte
skuespill og tablåer. De hørende
speiderpiker oppførte et morsomt
skuespill om en slem prinsesse
som lærte å bli snild og hjelpsom
mot andre mennesker. I et annet
kort skuespill var det flere små
speiderpiker som alle var kledd
ut som mannfolk med gamle
klær. En av dem spilte en til
reisende som ikke kunne få hotell
plass i byen og som måtte ta til
takke med en hagebenk som sove
plass. Men han ble stadig vekket
om igjen og om igjen av forbi
passerende som spurte ham hvor
mange klokka var. Så skrev han
til slutt på et stykke papp som han
satte opp, og han la seg igjen for
å sove videre. På plakaten kunne
vi tydelig lese disse ordene: «Jeg
vet ikke hvor mange klokka er".
Men der kom en forbipasserende
som ble oppmerksom på plakaten.
Han stanset og vekket den soven
de mannen for å fortelle ham hvor
mange klokka var, og denne ble
så ergerlig at han slengte plakaten
langt fra seg.

Etterpå ble det oppført to ta-
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BERGEN~

Årsmøtet i Døvef.
Elilf Ohna g;envalgt
til formann.

Bergens Døveforening holdt års
møte i foreningens lokale fredag
den 22. februar 1957 kl. 19.

Formannen Eilif Ohna åpnet
.møtet med å minnes 3 av foren
ingens medlemmer som var gått
bort siden siste årsmøte, nemlig
Fru Walgjerd Aase, Johanne Nil
sen og Andreas Andersen. Han
lyste fred over deres minne.

Man gikk så over til årsbe
retning og regnskap, som begge
var stensilert og tilsendt medlem
mene før årsmøtet. Av beretnin
gen framgikk at foreningen hadde
hatt et virksomt år, og den ble
enstemmig godkjent. Under års
beretningen ble det vedtatt å gi
gamlehjemskomiteen v/pastor
Hammer fullmakt til å ta opp
forhandlinger med styret for Ber
gen Gamlehjem på Klostret, om
plan for felles nybygg.

Regnskap for Døveforeningen,
Døves Hus og Dødeladen ble god
kjent. Under regnskapet for Døde
laden ble det vedtatt å kalle inn
medlemmene av Dødeladen til eget
møte for å drøfte enkelte saker.

Valg: For tur til å tre ut av
styret sto: Eilif Ohna, Nils Gjer
stad og Arnold Valland. Gjerstad
ønsket ikke gjenvalg.

Valgt ble: Eilif Ohna, Arnold
Valland og som ny Sverre Bjørø.
Ellers ble der gjenvalg på revisorer
og komiteer, med tilføyelse av Jan
Johansen i Feriefondskomiteen, og
som ny underkasserer: Astrid TeI
nes. Ny referent til «Tegn og
Tale»: Harald Nesse.

Under posten eventuelt, ble det
vedtatt at styret heretter skal ut-

blåer, det ene om spebarnstell og
det andre om speiderpikene som
lysets bærere. De døve speider
pikene ,både store og små, som
medvirket, var så flinke. Vi er alle
enige, både hørende og døve, om
at vi denne kvelden hadde en
meget hyggelig fest.

Gunnar Vatn.

arbeide et budsjett som skal leg
ges fram på generalforsamlingen.
Årsmøtet ble greit avviklet, og for
mannen rettet en takk til Nils
Gjerstad for hans arbeide i styret,
liksom han også ønsket det nye
styremedlem Sverre Bjørø vel
kommen.

EilifOhna

På styremøte den 8. mars kon
stituerte styret seg og fikk føl
gende sammensetning: Formann
Eilif Ohna, visef. Sverre Bjørø,
sekretær Annlaug Koppen. Styre
medlemmer: Margit Hartveit, Kon
rad Rendedal og Arnold Valland.

Referent.

Foredrag og film 7/3
om N.s.S.R.

Opplysningskomiteen hadde fre
dag den 7. mars foredrag om Red
ningsskøytene (Norsk Selskap til
Skibbrudnes Redning).

Som taler hadde selskapet sendt
inspektør Endstad, og innlednings
vis sa han at han ville ta knek
ken på myten om at vår sjømanns
stand i utenriks fart søker eller lar
seg påvirke av alkohol i alle hav
ner.

Til tross for at vi i dag har en
flåte på 2000 skip, med en beset
ning på omkring 42 000, så er det
bare en liten prosent av våre sjø
menn som søker slike havnestrøk.

I all sin ferd er sjømannen stolt
av large, og de viser det i sin
ferd og vandel over alt verden.
Taleren kom derpå inn på red
ningstjenesten. Redningstjenesten
drives på frivillig basis, og samler
inn bidrag fra den norske sjø
mannsstand, skipsredere, sjøfolk
og kvinneforeninger som virker
langs hele kysten. Det gjelder han
delsflåten, kystflåten og private.

Den norske kyst byr på de van
skeligste arbeidsforhold for red-

ningsskøytene, på grunn av sm
struktur. Som eksempel nevnte
taleren at det en gang på samme
tid langs kysten ble reddet 40 sjø
folk av redningsskøytene, hvorav 3
danske ved Kristiansand S., 24
engelske ved Mørekysten, og
videre opp mot Finnmarken.

Talen som var kort, var interes
sant for oss landkrabber, da han
ga oss et glimt fra livet på havet
og de som strir sin kamp der. Hau
sluttet med å si at det er mange
som banker på, det er hjerters rop
fra dødens skjær.

Vi fikk etterpå se en film om
redningsskøytene i sitt rette ele
ment langs kysten. «På tokt og
hjemme her, ved sund og skjær og
fiskevær». Ting som er dagligdags
og ikke nevnes straks i deres ar
beid. På1ørekysten var det liv
over vintersild-fisket. Vi fikk se
at stormen uventet slo ned så
nøtene laget floker i propellen,
arbeidet med å få noten løs fra
dette favntak. Og når alt var svart,
var det redningsskøytene som tele
fonisk ble tilkalt, for tross stormen
å slepe båten i trygg havn, hvor
engstelige familier sto frosne på
kaien og ventet på bud. Rednings
skøytene virker ofte som et nøtte
skall på de skumhvite bårene, og
mangen gufs gikk gjennom salen
da skøytene krenget som verst.
Filmen var gripende, og ga et
klart bilde om slit og savn som
hersker på fiskeværene, hvor red
ningsskøytene ofte er de reddende
engler.

Vi fikk deretter se en film i far
ger.· Det var vel nærmest fordi
taleren syntes det hele ble for kort
for oss. Det var en film som sikkert
blir nyttet som turistreklame. Vi
fikk se Englandsbåten klappe til
kaien i Bergen, bilferden gjennom
byen, båtferd til Balestrand i Sogn
og videre mot Videseter og Djup
vasshytta. Overalt var det speil
blanke sjøer og vann, en rak mot
setning til livet på havet i filmen
før.

Deretter fikk vi se et par humo
ristiske filmer som fikk lattermusk
lene igang, samt en eventyrfilm
i farger.

I pausene ble det solgt lodder
på en bløtkake og en kringle, og
Olaf Olsen dro avsted med kaka
og fikk dermed en koselig helg
på kjøpet. Sjefen for Rednings
selskapet, Endstad, vant kringla,
og det syntes vi han hadde for-
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tjent, for dette var en kveld vi vil
huske lenge! Inntekten ved utlod
ningen gikk til Redningsselskapet.

Døveforeningens formann, Ohna,
takket på vegne av medlemmene
for hele arrangementet, og uttalte
at kveldens overskudd var et bi
drag fra oss til Redningsselskapets
arbeid. For egen del tilføyet han
at staten burde gi bidrag til et sil
landsgavnlig arbeid som det red
ningsskøytene utførte. Sekretæren
i selskapet, hr. Helgesen, takket
for gaven.

Referenten.

SYSAKER
Døves Syforening i Bergen holdt

årsmøte tirsdag 5. mars, og det var
fulltallig frammøte. Beretning og
regnskap ble opplest og godkjent.
Av beretningen gikk det fram at
syforeningen våren 1956 inngikk
avtale med feriehjemskomiteen om
et fellesarrangement av 3 dagers
tefest, men gjensidig tilskudd av
gevinster.

Tefesten blir holdt for hørende
og døve i dagene 28. - 29. - 30.
mars kl. 19 i døveforeningens lo
kaler.

Av midler som er utdelt i år,
fikk Bergens Døveforening kr.
200,- Og Døves Idrettsklubb og
Døves Menighetsråd kr. 100,
hver.

Ved valgene ønsket foreningens
formann, fru Sander, ikke gjen
valg. Som ny formann valgtes
fru Dagny Nesse. Kasserer fru
Margit Hartveit og styremedlem
mer fru Birgitte Grebstad og frk.
Berit Grimstad.

Ref.

EN UNNSKYLDNING.
I referatet fra «forbunds-aftenen»

8/2, ga jeg nok vår gamlehjems
komite en bredside som kunne
synes upassende. Det er ikke komi
teen vi har nå som er skyld i at
det har gått så mange år uten at
det er gjort noe for å få realisert
planen om gamlehjem for døve.
Og nå er det nettopp blitt kjent
at vi kan vente en snarlig løsning
av gamlehjems-saken, en så flott
og heldig løsning at vi alle har
grunn til å være glad. Derfor
mener jeg at det er på sin plass
å si til den komiteen vi nå har:
Det var ikke dere jeg mente å kriti
sere, det var de som før har sittet
i komiteen uten å gjøre noen ting.
Planen om gamlehjem for døve
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er den viktigste vi har nå, og alle
vil sikkert gi sin fulle støtte til en
komite som viser at den arbeider
for å hjelpe de gamle døve.

BDOpp-form.

Demonstrasjon på Historisk
museum 10/3.

Frammøtet var denne gang bed"
re, trass i det sure været. Første
konservator frk. Frimannsnm~

ledet omvisningen med Rendedal
~om tolk. Vi ble ført inn i bysam
Iingen, hvor vi· fikk se h~ordan
bergenske hjem var møblert gjen
nom tidene, så tidlig som fra 1550.
Sengotikk-renessanse var navnet på
den første stilarten. Møblene var
dels av bergensk håndverk, dels
innført fra utlandet. Stolene var
mye høyere enn etter vår tids
mål. Den gang sto de mere til
bords.

I barokk-tiden ble møblene for
det meste innført av embetsmenn.
Det ble brukt mye utskjæringer,
særlig var himmelsengene rene
kunstverk, utskåret i fantastiske
figurer og former. Senere ble ut
skjæringene mindre, og møblene
kom gjerne fra Holland. Så ble det
moderne å trekke stolene med
gyldenlær, et slags skinn med
gylden overflate i nydelige mo
tiver i farger. Lampettene hadde
flotte, utpressede ornamenter som
kastet tilbake skinnet fra de leven
de lysene. Speilene var dekorert
med «kineserier», utskjæringer et
ter kinesisk mønster.

Rokokkotiden var preget av en
gelsk innflytelse. Møblene var lette,
grasiøse i linjene og med lekre,
delikate farger. Et dobbeltportrett
vakte stor interesse. Det var kon
struert slik at så vi bildet fra den
ene siden så vi en konge, og like
tydelig så vi fra den andre siden
en dronning.

Neste stilart kaltes ny-klassisme,
og vi merket oss at ovnene hadde
flere utsmykninger. I et hjørne
måtte vi stanse opp og beundre en
statue aven kvinne, som viste seg
å være en kamuflert jernovn! Vi
så tydelig røret som var festet i
ryggen. Kopperbeholdere med mye
kruseduller på ble brukt som var
meovner. Når de ble fylt med
glødende kull, kunne de bæres fra
rom til rom. •

Alt i alt fikk vi se mange vakre
ting, og vi hadde følelsen av å stå
tilbake for våre forfedre, både når

det gjelder skjønnhetssans og skap
erglede.

Rendedal takket på våre vegne
for de interessante omvisningene
vi hadde hatt på museet og ut
trykte ønsket om at vi måtte få
flere.

BDOpp-sekr.

ARRANGEMENTS I BERGEN.
30. april, tirsdag, antakelig start

ved Stemmernyren : Klubbm. i
terrengløp.

1. mai i Døveforeningen: Ser
vering formiddag. Om kvelden fest.

17. mai i Døveforeningen. Ser
vering og program som vanlig.

31. mai, fredag i Døveforenin
gen: Bergens Døveforenings årsfest.

Dette var vel svært mager kost,
men det er ahsolutt sikkert at
det blir litt av hvert innimellom,
når opplysningskomiteen får tenkt
seg om lite grann. Vær derfor
stadig på utkikk etter oppslag i
foreningen. Vi er nemlig svært util
regnelige.

NB! Har du brukte frimerker,
så vær oppmerksom på at opplys
ningskomiteen har begynt å samle
frimerker til inntekt for døve
skolen på Madagaskar. Innlevering
i biblioteket. Snart finner vi på
noe nytt igjen. Hvis du har noen
spesielle ønsker, så henvend deg
straks til komiteen. Opplysnings
komiteen gjør nesten hva som
helst, gratis og med glede, så lenge
vi ikke ser for mange sure fjes.
Foreløpig kjenner vi slett ingen
sure medlemmer av Bergens Døve
forening. Den eneste må i tilfelle
være undertegnede.

BDOpp-form.

Oslo Døveforenings nye formann, fru Marit
Strømme



Ad forenin~sleder-kurs
BARE SETT IGANG!

Årsmøtet i Stavanger
kr. 1)øve~orening

Stavanger Kristelige Døvefor
ening holdt årsmøte i foreningens
lokale 5. mars 1957, under ledelse
av formannen Tormod Hopeid.

Frammøtet var meget tilfreds
stillende. Etter en kort .andakt
av G. Haraldseide, som også sam
tidig mintes avdøde medlem Toralf
Tallaksen i et par varme og vel-
valgte ord. Forsamlingen reiste
seg.

Formannen leste opp dagsord
enen, som ble godkjent etter en
del endringer. Årsberetningen ble
opplest av sekretæren og godkjent
uten bemerkninger. Av årsberetnin
gen gikk det fram at foreningen
i årets løp hadde fått endel penge
gaver fra forskjellige interesserte.
Det hadde vært et rolig år, og noen
saker av betydnin~ hadde ikke
vært behandlet.

Hegnskaper ble så opplest. Både
legnskapet for Døves Hus og for
Døveforeningen, gamlehjemmet og
kirken, samt hjelpefondet, viste at
de forskjellige styrer hadde gjort
et godt arbeid. Men den største
æren tror vi bør gies til foreningens
forretningsfører, herr Skramme,
noe medlemmene også viste ved å
gi ham et langvarig bifall, etter at
formennene i henholdsvis Døve

.foreningen og Huskomiteen hadde
takket Skromme for den fine måten
han hadde ivaretatt foreningens og
husets økonomi på. Begge uttrykte
håpet om at hr. Skromme enna
i mange ilr framover ville være
med og ivareta foreningens og
husets økonomi.

Av innkomne forslag, ble et om
å velge en tilsynskomite for gam

·lehjemmet, vedtatt. Tilsynskomi
teen skal bestå av to døve og en

. hørende. To forslag om at der ble
valgt en opplysningskomite hvis
formål skulle være å spre opp
lysning, sette igang foredragsvirk-

. somhet osv., ble etter en lang
diskusjon besluttet tatt opp på et
medlemsmøte i nær framtid, da det
viste seg at interessen var så stor
at ingen ville sitte i komiteen!

Det samme ble et forslag om å
velge en aksjonskomite for Norske
Døves Landsforbunds lotteri. De
av foreningens medlemmer som
egner seg for disse oppgaver, er
eng~sjert i nær sagt alt som har

med styrer og komiteer å gjøre.
Det er derfor naturlig at disse helst
vil slippe når det er flere der ingen
tillitsverv har, men som likevel
vegrer seg for å motta valg.

Ved valg av styre for døvefor
eningen, nektet Tormod Hopeid
gjenvalg. Trass i at der fra flere
hold ble rettet oppfordring til ham
om å motta gjenvalg, holdt han
fast på sitt. Valget fikk følgende
utfall: Gudm. Haraldseid, Carl
Hana, P. Gilsvik, Jørgen Klovning,

Hedaktøren har i nr. 5 av bladet
på nytt tatt opp forslaget om for
eningslederkurs, og vel og bra kan
det være. Det var jo synd at
diskusjonen om dette i tiden før
landsmøtet ikke førte til noe som
helst. Enda i dag aner jeg ikke
hvorfor det ikke ble noe av hver
ken kurs eller ledersamiing i for
bindelse med landsmøtet i Skien.
Nærmest ligger det å tro at for
bundsstyret sov på sitt grønne øre
- med ganske god grunn. Det
var nemlig ingen, så vidt jeg vet,
som sendte direkte henvendelse til
styret om å ta seg av saken. Og
derfor ble det bare en diskusjon
som løp ut i sanden.

Nå tar altså redaktøren saken
opp igjen, og så vidt jeg kan se
etter omtrent akkurat de samme
retningslinjer som forrige gang.
Jeg kunne derfor også ha lyst til å
svare det samme som forrige gang,
samt å gjenta mitt forslag om ut
arbeidelse aven håndbok spesielt
beregnet på ledere i våre foren
inger. Det er visst ingen som har
oppdaget dette forslaget, som for
øvrig var en videreføring av det
forslag Oslo framsatte på lands
møtet. (Jeg har fremdeles ikke
fått noen klar beskjed om hva
Gunnar Vatn og jeg egentlig ble
pålagt å utarbeide rapport om i
denne forbindelse. Selv hadde jeg
forfall da saken ble behandlet.)

Det nye i red.'s forslag denne
gang er antydningen om å legge
foreningslederkurs under opplys
ningskomiteene. Selvsagt kan dette
ordnes. Det er ikke noe i veien for
det, selv om jeg personlig synes
at intet ville være mer selvfølgelig

Jonas Nygård og Kari Bjørheim
(de tre førstnevnte hørende). Vara
menn: Egil Breiland og Håkon
Hoff. Huskomite: Karsten Samu
elsen, Gabriel Hafoss, Arnulf Pe
dersen, G. Haraldseid og Sigurd
Halvorsen, med Andreas Kallevig
som varamann.

Tilsynskomite for gamlehjem
met: Fru Ann Hafoss, Karsten
Holmen, samt en hørende som
velges av kvinneforeningen.

Referent.

enn at foreningsstyrene sto i spis
sen. Det er jo i første rekke dem
dette angår, det er de som i dag
sitter i de forskjellige styrer som
trenger å få greie på hva som
kreves av dem og hvordan de skal
skjøtte sine verv på beste måte.
I dag er det mange styremedlem
mer som med verdens beste sam
vittighet bare sitter med hendene,
i fanget, fordi de ikke vet bedre.
Men de som er besjelet av ønsket
om å gjøre en ordentlig innsats
i sin forening, de savner instrukser,
de savner et kurs som kan gi dem
det nødvendige puff framover.

Hva så mine damer og herrer?
Dere vil reise og delta i et foren
ingslederkurs? - Sier dere nei,
så gir jeg dere min fulle støtte.
Selv har jeg deltatt i to forenings
lederkurs, som begge gikk over
flere uker, og erfaringen sier meg
at et slikt kurs som skal gå over
noen få dager, sammenhengende,
vil bære dårlig frukt. Det er gren
ser for hva et menneske kan absor
bere (eller fordøye) av kunnskaper
i løpet av noen dager. Man bør ha
tid til å «tygge drøv" innimellom,
og repetere.

Det som trengs er, etter min
mening, håndbøker. Slike er å få
tak i, men jeg synes ikke de er
så gode. Derfor har jeg foreslått
å få utarbeidet nye sådanne, spesi
elt beregnet på våre foreningsled
ere, håndbøker som alle forenin
ger burde ha et lager av og som
man lett kunne slå opp i når man
var i tvil om et eller annet. De
håndbøker som er i handelen i
dag, kan våre foreningsledere når
som helst anskaffe seg, og disse
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,håndbøkene er i seg selv fullsten
dig nok til å sette igang et kurs
på. Jeg er sikker på at så og si hver
eneste av foreningene våre har en
habil mann til å lede et slikt kurs,
og det er' ingen som vil hindre
dem i å sette igan~ den dag det
'passer dem. Utgifter: Ca. 3 kroner
:pr. person, for hver deltaker bør
få en håndbok, da det er umulig
å huske alt fra et kurs. Kursene
bør gå over flere uker, helst et

:par måneder, med helst en kurs
'kveld pr. uke. Da blir resultatet
best. Men, som sagt, de hånd
bøkene som er å få tak i, er ikke
helt ideelle.

Je~ vil samtidig opplyse at det
.i fjor ble holdt foreningslederkurs
for døve i Oslo, Bergen og ~tavan

ger, med godt resultat. Det merke
:lige var at det var. idrettslagene
som sto som arrangører. Det vil
virkelig forbause meg om ikke

:døveforeningene skulle klare det
· samme, når emne og oppleg~ er
det samme. Tro om det ikke er
viljen det kommer an på? De som

· har vilje kan gå igang med kurs i
neste uke i sin forening.

Thorbjørn Sander.

rJ)t1 hend1e
- O-lJ hentln

En sørgelig ulykke hendte ifølge
Kristiansands Stiftsavis i søndags,
idet to av elevene på det derværen
de døvstummeinstitutt er falt gjen
nom isen på et vann i nær.heten
av Jegersborg og druknet.

De forulykkede var to gutter fra
Herefoss og Lørdal i 15- og 17
års alderen. Instituttbestyreren
hadde om lørdagen forbudt samt
lige elever å benytte skøyteisen

· den neste dag, da han ikke anså
den tilstrekkelig trygg.

Disse to hadde likevel søndags
ettermiddag gått avsted, søkt hen
til dette avsidesliggende vann hvor
isen imidlertid etter den kortvarige
frost var altfor tynn til å bære
dem.

De ble savnet først søndag kveld,
og etterat man var kommet på
spor etter hvor de var gått hen,
fant man mandag morgen ulyk
kesstedet. Etter meget besvær, da
isen fremdeles var tynn, lyktes
det å finne likene. - Måtte denne
ulykkeshendelse tjene til advarsel
for andre.

(Bergens Tidende 27/11 1873).

Ved Erik Rostbøll.

Den unge danske forfatter Erik
Rostbøll, som har gjort Norge til
sitt andre fedreland, er en mann
som ikke bare skriver. Han hand
ler også. Som nå da han reiste
som sjåfør for en forsyningskolon
ne med hjelpemidler til Ungarn i
de redselsfulle revolusjonsdagene
i november 1956, da russerne gru
somt knuste det ungarske folks
opprør mot tvangsregimet. Og nu
har han skrevet en bok om sine
opplevelser i disse dager og uker,
en bok som han har kalt ...Un
garske vidnesbyrd"', og som sel
ges til inntekt for de ungarske
flyktninger. At det er sannferdige
vidnesbyrd, kan det ikke være tvil
om, og derfor burde mange kjøpe
boken, selv om det skal sterke
nerver til for å lese den. Boken
inneholder vitnesbyrd fra per
soner i forskjellige stillinger, menn
og kvinner, både flyktninger og
mennesker som anså det for sin
plikt å forbli i sitt ulykkelige fed
reland. Jeg har lest boken 2 gan
ger i gjennom og kan ikke få fred
for tanken på at jeg bør anmelde
den. Dette er bilder fra virke
ligheten og ikke noe fantasi.

Det er tvang, usigelige lidelser
og heltemodig kamp for frihet
blant det jevne arbeiderfolk like
fra skolegutter og piker til gamle
menn og kvinner, mest ungdom
knapt i myndighetsalderen, som
myndighetene har villet lære opp
etter tvangsprinsipper og nektet
friheten til å tenke og ta ansvar
selv.

Boken slutter med disse ordene:
Det er stadig mennesker som står
der de skal stå. Og den gir levende
eksempler på dette. Ett av dem
- det siste - skal gjengis her.
Men først vil jeg nevne, at her for
telles om bl.a. en ung student, en

eldre lektor, en 30 årig jurist, en
offiser og hans kone og unge sønn,
en læge og en ung fabrikkarbeider,
kalt Karl, om hvem det sies gans
ke spesielt: Han -var rolig, han sto
der han måtte stå og gjorde hva
han måtte gjøre. Han var ikke en"e,
men en av sitt folk. Så står det om
bøndene som bringer levnetsmid
ler som frivillige gaver til de
kjempende i hovedstaden Buda
pest. Tvangssystemet hadde, tross
alt, brakt bønder og byfolk sam
men i den enhet som i kampen
for virkelig frihet også gir seg ut
slag i sann menneskelighet og med
lidelse. En protestantisk prest kom
mer også til orde. Og så er det
mannen Varga som foretrekker å
bli i sitt land trass i at det etter
års fengsling ikke var lykkes for
ham å finne igjen sin kone og
sønn, og tross den svære risiko
for å bli fengslet igjen og dømt til
døden. Han valgte å bli og prøvde
å få andre til å bli. Vi kan ikke
dømme noen, hverken dem som
flyktet under usigelige strabaser
eller de som valgte å bli. - Må det
bare ikke bli forgjeves.

Men så var det den ene episoden
som vitner om makten i et enkelt
menneskes innsats når det går
klart fram at det er villig til å
sette livet inn: Scenen var et bryg
geri, et av de største i Budapest,
og et som ikke var blitt ødelagt
under kampene. I de siste dagene
var det blitt holdt mange store
møter på stedet. Det var gode
lokaler og fabrikken lå i et rolig
kvartal. En av arbeiderne fortalte
stolt til forfatteren at bryggeriet
var blitt til et helt parlament. Men
mens Kadars parlament var om
ringet om russiske tanks, og ingen
kunne komme hverken ut eller inn
uten først å be russerne om lov,
var deres parlament fritt. Det var
arbeiderne selv som utdelte passer
sedler, og det var dem som under
rettet befolkningen om de beslut-
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Red.

Av Nils Andersen
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dags formiddag, så vil De erfare
at det slett ikke er noen dans på
roser å arbeide i -«Prentesvartens
forgård»-! Det er som å befinne seg
i en heksegryte. Døra står ikke
stille! Journalister, fotografer og
settere kommer og går, mest mulig
skal med før bladet går i trykken
og det hele er en intens kamp
mot klokka. Det minnet ikke så
lite om juletravelheten i et ut
styrsmagasin !

Nå vel, dette siste var vel litt
aven overdrivelse, men at jeg,
som bare er en fusker i faget, følte
meg som en spurv i tranedans, er
ikke til å undres over, men moro
er det nå likevel!
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Etter nords åpning 1 hj. er 3
rut. spørrerneiding når motparten
har meldt 2 rut. Nord, som har
første kontroll i spørrefarven og
2 andre Ess, viser dette ved å hoppe
i gr. 3 gr. betyr en annen gangs
kontroll i ruter + 2 Ess, eller rut.
Ess og et annet Ess, i alle fall 2
Ess, men kontroll i rut. må has.

Nå ser Syd på sine kort at Nord
har de tre gjenværende Ess. Har
han også hj. Dame så står det 7
gr. i kortene. Men hvilken melding
skal man bruke for å få greie på
dette? Man kan jo ikke godt spør
re: -«Makker, har du hj. Dame?»
Jo, det kan man! Med meldingen
5 gr. vil man få rede på det. Idet
det ikke er spurt i Blachvods 4 gr.
etter essene, er 5 gr. etter eventu-
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DAGENS PETIT
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BRYLLUP
feires lørdag 13. april av syerske
Birgitte Larsen og maskinarbeider
Ragnvald Hangenholen. Adr. for
dagen: Forsmo, Kjeldebotn pr.
Narvik.

BEKJENTGJØRELSE.
J eg ønsker brevveksling med en

trofast pike i samme alder. Jeg er
35 år og ensom. Ønsker bekjent
skap, formål ekteskap. Har egen
hytte. Skriv til «Tegn og Tale»s
redaksjon, bill. mrk. 2.

60 AR
Skredder Johs. Samuelsen, - St.

Olavsvei 142, Bergen, fyller 60
år 7. april.

EKTESKAP
er inngått mellom Mary Hovin

og Trygve Sellevåg, Gulen i Sogn.

Har dere noen gang råket ut for
en som var dere totalt overlegne
i et eller annet som dere selv
trodde dere behersket ganske bra?
Ikke det. Nå vel, det har jeg! Jeg
har nemlig gode venner i en av
byens største aviser, (dem er det
forresten bare to av, men hvem
som er størst vil ikke jeg blande
meg opp i, da vil jeg ha de respek
tive redaktører på nakken) og der
for avlegger jeg rett ofte et besøk
i redaksjonen.

Det er blitt sagt: «Tidens guder
er dens menn!» og det er vel til
felle. Kanskje tenkte vedkommen
de på pressefolket akkurat da han
oppfant dette ordspråk! For dagens
menn framfor noen annen er uten
tvil disse som bringer oss nyhetene
om de siste begivenheter som har
funnet sted både i inn- og ut
landet. Men nå tenker dere vel at
dette minner svært mye om selv
skryt, men jeg kan forsikre at jeg
slett ikke regner meg for å være
noen journalist, jeg er bare en
skarve redaktør!

Men tar De en tur opp på repor
tasjesjefens kontor en travel man-

Henning Dahl.

ninger man korn til ved møtene.
Høyttalerne i kantinen gjenga bare
den frie verdens kommentarer til
utviklingen i Ungarn. Men da det
så ble opplyst at tre russiske tanks
nærmet seg, ble det panikk. Flere
hundre arbeidere var samlet på
fabrikken, og mange var bange for
at russerne kom -for å deportere
hele arbeiderstaben eller i all fall
lederne.

I porten oppholdt seg omkring
hundre mann da den første tan
ken rykket fram. Alle søkte da dek
ning - unntagen en. Denne ene
mann stilte seg opp midt i porten.
Og så skjedde det forunderlige,
tanken stanset.· En russisk offiser
krøp ut og befalte mannen å gå
vekk. Men han ble stående. Tan
ken satte seg i bevegelse igjen,
bare 1 desimeter foran mannen
stanset den på ny. Enda en gang
befalte offiseren mannen å flytte
seg. Men han ble stående. Da var
det at også de hundre andre sprang
til. De stilte seg ved siden av man
nen og ble stående. Porten var
blokert. Offiseren krøp ned i sin
tank og alt ble stille. En halv time
senere kjørte russerne bort.

Det var ikke denne mannen
selv som fortalte Rostbøll dette.
Hans kamerater kom og presen
terte mannen for ham. Og da
gjorde Rostbøll det som de ventet
han skulle gjøre. Han spurte man
nen hvordan det føltes å stå ansikt
til ansikt med en fremrullende
tank. Godt, svarte mannen, det
føles alltid godt å stå der en skal
stå!

Det er stadig mennesker som
står der de skal stå.

Og godt er det. For da har VI

enda håp.

DEN FØRSTE DøvE
FJERNSYNSEIER.

En arbeider ved navn Niels
Sator Jensen, Blåhøy i Danmark,
har kjøpt seg et flott Philips fjern
synsapparat til kr. 2.500,- (og
det er betalt!). Fjernsyusapparatet
er meget vakkert utført i nøtte
tre. Niels S. Jensen og hans hust
ru har meget glede av fjernsynet,
og naboer kommer av og til med
sine barn for å se. Fru Jensen
sier at hun blir lett trett av fjern
synet og faller i søvn!

Er det flere døve i Danmark som
har fjernsyn i sine private hjem?
spør P. H. i -«Effata»-.

.,
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Jern og Stål Viking Shipping Company
G. GUTIORMSEN W. ZACARIASSEN

L. Haak & Co. As
Tlf. 673180

Teisen, Bryn
Telefoner 33 58 24

335825

SKIPSMEGLERE

Telegr.adr.: «Vikingboau
Telex 1008 - OSLO

Ingeniørene

Hallgrim Thoresen & Nybro Hansen
M. N. 1. F. M. T. K. F.

Maskintekniske konsulenter for vannkraftanlegg

Kronprinsensgt. 17 . Tlf. 425665 . 412007
OSLO· Telegramadr.: Hallgrim

G. Larsens Pipefabrili A.s
Etablert 1844

LILLEHAMMER

FredriKstad Monterings Co.
& Metalstøperi A.s

Telefon 1494 -1496
FREDRIKSTAD

Skedsmo - Betong - Fabrikk
Ferdigblandet betong

Fabrikken Skedsmo telefon 207

Harry Bråthen
ENTREPRENØRFORRETNING

Nygaten 41, STRØMMEN Tlf. 71 18 50'

Thorvald Berg's

Skipsrederi

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

TANKREDERI AfS
AfS HERON

ARENDAL

Moltzau & Christensen
Skipsrederi

OSLO

Fjellså Filtfabrikk

FLEKKEFJORD

Ventilasjonsanlegg
Vifter - Varmluftsapparater

RANDEM & HUBERT Als
LUFTTEKNISKE ANLEGG

Telefon S6 S2 9S - OSLO
Cort Adelersgt. 16

TEIE pr TØNSBERG

•
••••
••

Telefon 20 391

Telegramadresse : «Thorberg»



elle honnører i trumffargen. Den
ne melding kalles den store 5 gr.

Svarene er med hj. som trumf:
Med 5 små trumf - 6 kl.
Med hj. Konge eller Ess - 6 rut.
Ellers med Ess, K. eller Ess, Dame,
eller Konge, Dame, - 7 hj.

Nå svarte jeg 6 rut. på makkers
spøremelding, og det viste seg at
vi manglet hj. D, men samtidig
var jo muligheten for en vellykket
finesse, liksom hjerterne jQ kunne
være fordelt 2-2, så han meldte
7 ~. .

Nå ble utspillet sp. Kn. Denne
ble stukket på bordet. Så kom
den tid da valget skulle stå. Ut
spillet tyder på en singleton, hvis
det ikke er et maskespill. Nå har
jo bordet to singletoner, selv har
jeg en. Vel, tenkte jeg om en stund,
ta en sjanse. Så trakk jeg hj. K
fra bordet, en liten fra Vest og
tiern fra øst. Vel, nå hadde jeg
gjort valget. Hj. Kn spiltes fra
bordet og den ble stukket med
Damen. Et lite hyggelig spill.

Ved det andre bordet ble meld
ingen 6 hj., så der var det kun
å spille safe på trumfen. Men spil
leren sa med en gang at det var
heldig at der ikke ble meldt 7, for
han var vel gått bet, idet han
mente å ville ta hjerterfinessen
på samme måte.

4 BRIDGESPILLERE
FRA TRONDHEIM

har anmodet om å få lov til å delta
i bridgeturneringen som finner sted
i Drammen i pinsen, og vil selv
følgelig bli hilst hjertelig velkom
men. Dermed blir det hele 5 lag
som kommer til å konkurrere om
lagpokalen, hvilket jo vil bli meget
spennende. Det blir følgende klub
bel som deltar: Gøteborg Døves
Bridgeklubb, Uddevalla, Oslo,
Trondheim og Drammen. Fra Gø
teborg kommer det en turistbuss
full, og alt tyder på at det i pin
sedagene blir et hyggelig samvær
med våre venner fra den andre
siden av Kjølen!

YRKESSKOLENS ELEVER
LÆRER BRIDGE!
Gøteborgs Døves Bridgeklubb

har fått henvendelse fra yrkes
skolen i Viinersborg om å lære
elevene å spille bridge! Klubben
har med glede mottat.t innbydelsen,
og det første kurs tok til i februar.

Det vil ialt bli holdt 5-6 kurs
i år, og som blir avsluttet ved den

store- internasjonale bridgeturner
ing i Gøteborg i november.

Det er gledelig at der finnes
lære.re ved .skolen som viser for
ståelse for elevenes interesse for
bridgespillet.

GØTEBORG DØVES
BRIDGEKLUBB

har holdt årsmøte, og gjenvalgt
Stig Theander til formann. De øv
rige . medlemmer av styret ble:
Visef. Erik Andersson, sekretær

. Harry Lindstrøm, kasserer Johan
Rutgersson, samt Tage Gustavson,
styremedlem.

Klubben har 53 medlemmer og
kan feire 5 års jubileum i novem
ber. I den anledning vil det bli
holdt en jubileumsturnering i Gøte
borg.

vAR BRIDGEMEDARBEIDER
Nils Andersen, ble også i år krets
mester for Buskerud etter en fin
innsats! Vi gratulerer med mester
skapet!

Red.

Tyveriet fra N. D. I.
Nå viser det seg at også en

premie for Døves Smalfilmklubb
samtidig ble borte. Det er et stort
sølvfat, ca. 30-35 cm i diameter,
som sto oppstilt mot veggen i
premieskapet rett bak den store
Bryssel-pokalen som er borte. Det
var 1. premie for årets beste spil
lefilm i 1951 som Norges Smal
filmforbund (nå Norges Filmama
tører) utdelte ved sin landskonkur
ranse.

Redaktør av .,østerreichischen
Gehørlosen-Zeitung»- og sekretær i
det østerrikske døveforbund, Karl
Altenaichinger, er død etter et kort
sykeleie 70 år gammel.

Han var - sammen med den
nåværende formann, Henrich
Prochazka, stifteren av det øster
rikske døveforbund. I desember i
fjor ble det holdt en fest til ære
for ham. Formannen holdt da en
tale og roste ham for hans mer

enn 50-årige arbeide for sine
skjebnefeller og for døvesaken.

8 år gammel ble han døv ved
hjernebetennelse. Gikk så på døve
skole i 6 år, og lærte deretter
typografhåndverket. Etter skikk
og bruk dro han så fra sted til
sted og arbeidet, inntil han giftet
seg og slo seg ·ned i Deutschlands
berg. Der arb. han i 47 år, inntil
han i fjor flyttet til Wien. Alten
aichingers ytelser som formann og
redaktør ble høyt verdsatt ikke
bare .j Østerrike og Tyskland, men
også i det øvrige utland.

Fra DGZ.

OGSA INNEN DEN TYSKE
bØVEORGANISASJON

er det vanskelig å finne ungdom
som kan overta etter de eldre,
skriver signaturen W. (Welker? o.
a.) i lederen i DGZ nr. 5 i år. Det
er ikke mangel på ungdom. De
eldre vil gjerne få avløsning og
overlate sin plass til ungdommen.
Det er en kjennsgjerning, skriver
han, at det i dag finnes ferre døve
som fullt ut behersker språket
vårt, og at red. sjelden støter på
en "pennevant» referent. Likeså
finnes det bare 3 døve fremmed
språkkjennere (??? oversetteren
setter spørsmålstegn til den siste
setningen), og 2 av dem er over
70 år. Hvor er avløserne? Ikke
bare skriftlig, men også ved det
talte ord oppstår hemninger, for
ikke enhver døv kan oppfatte en
flytende tale, selv om den blir
ledsaget av tydelig og godt tegn
språk. Da er det igjen den mulig
het å fremsi alt med enkle ord og
klare tegn - men det er en kunst,
som ikke mange greier.

Det tyske døveforbund skal nå
holde kurser for å utdanne foren
ingsledere. I Duisburg-Wedau fin
ner det største ungdomslederkurs
sted. I første linje skal kurset
tjene til åndelig skolering. Pro
grammet er rikholdig og foreleser
ne dyktige.

LU~lvApENET TRENGER
DØVE.
Fra New York ble det fortalt

at USA's flyvåpen nå interesserer
seg særlig for unge mennesker som
er døve. På flyplassen i Pensacola
blir det gjort forsøk med døve.
Det har vist seg at de er uføl
somme for bråket fra jet-fly, mens
mennesker med normal hørsel

ofte får ødelagt denne. Y.W.A.
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A.s Ranheim Papirfabrik

TroInsøsundets Spareba.nk

TROMSØ

Eget fond kr. 1.340.000.-
Forvaltningskap. « 35.200.000.-

I. Eikrem & Co.
Finn Andresen· Ivar Eikrem jr.

Gravemaskin- 02 buIIdozerarbeide
Entreprenørforretning
Maridalsvn. 9 a. Telefon 335631

T. Dalene
Gartneri - Blomsterforretning
Tlf. Gartneriet 51510 - Forretningen 515 12
PORSGRUNN

RANHEIM

Nordisk Transport
& Spedition A.s

Rådhusgt. Il . OSLO
Tlf. 413256 - 413569
Tlf. 412274 - 412544

Internasjonale Transporter"
FortoUing - Lagring
Spedisjon

Hammerfest Bunkerdepot A.s
HAMMERFEST

2 kraner auto-vekter, 100 tonn timen
Kull· Koks· Salt· Sprengstoff

Tanker Mils· Solar - Diesel - Fuel
Telegramadresse: «Bunkers.»
Telefon 1859 • Dispon. 1857 - 1107

ma
Østerdalenes fotograf
Telefon 1649
Skogbrukets Hus· Elverum

Samvirkelagets Kafe
STEINKJER

Kafe - og middagsrestaurant
m! se1vservering

Meyergården
Hotell & Restaurant

MO I RANA

Hagerup og Lindberg A.s
Manufaktur - Sengeutstyr

TROMSØ

o. Mustad & Søn

SAFT OG SYLTETØY
av vårt fabrikat er kvalitetsvare.
Prisliste tilstilles på anmodning.

Strand Brænderi, Moelv
Telefon 47322



':Døl:Je6
IDRETTSVERDEN

Redaktør:
Thorbjørn Sander

Rogagaten 26, Bergen

41.85
37.40
34.55
34.40
33.02
32.57

12.11
11.93
11.83
11.52
11.37
11.35

Friidrettsserien 1957

Jeg var redd for at jeg denne
gang ville bli nødt til å skrive kort
og godt: Ingen nye resultater. 
Det slipper jeg heldigvis, fordi dø~

veskolen i Bergen arrangerte skole~

mesterskap i lengde uten tilløp, med
autoriserte dommere, med tanke på
ny juniorrekord, og alle de beste
skoleguttene er medlem av idretts~

klubben. Dermed ble det nypoeng~
høst for Bergen, som igjen gikk
forbi Stavanger, og nå leder med
1088 poeng. Det høres sterkt ut,
men er det ikke når vi sammen~

likner Stavangers og Bergens 5 beste
resultater. Vi kan sikkert reone
med at de fleste resultater under
500 poeng vil forsvinne fra serien
etter hvert som utendørssesongen
skrider fram.

Stillingen pr. 15. mars:
1. Bergen
1. Bjarne Tømmerbakke I. u. t. 2.82 494 p.
2. Jarle Lid I. u. t. 2.76 458 p.
3. Olav Espedal I. u. t. 2.72 434 p.
4. Peder Nyseth I. u. r. 2.67 404 p.
5. Rolf Johansen I. u. t. 2.64 386 p.
6. Harry Jægersen I. u. t. 2.63 . . .. 380 p.
7. BjarneTømmerbakkeh.u.t.1.25 373 p.
7. Olav Espedal h. u. t. 1.25 ; .. ; 373 p.
9. Halle Angeltvedt I. u. t. 2.60 .. 364 p.
10. Jan Tomsen I. u. t. 2.55 .... 340 p.

Sum 4006 p.
Nye res.: Se skolemesterskapet.

2. Stavanger
1. A. Pedersen I. u. t. 2.97 599 p.
2. A. Pedersen h. u. t. 1.37 529 p.
3. A. Kallevig I. u. t. 2.83 501 p.
3. E. Orytnes I. u. t. 2.83 50 I p.
5. A. Kallevig h. u. t. 1.30 434 p.
6. 1. Sinnes I. u. t. 2.58 354 p.

Sum 2918 p.
Ingen nye resultater.

Oslo: Ingen resultater.
Trondheim: Ingen resultater.

Finnland best, som vanlig
i den nordiske serien 1956.

Den nordiske friidrettsserien for
døve 1956 ble vunnet av Finnland
med samlet poengsum 13015. Sve
rige kom på 2. plass med 11477 p.,
Norge på 3. plass med 10889 p. og
Danmark sist 10500 p.

Finnland vant først og fremst
på grunn av sin jevnhet i de for
skjellige øvelser. De andre landene
var for ujevne; Norge spesielt i
kast, men vi kom da heldigvis for
an Danmark også denne gang. For
1957 bør vel vårt mål være å kom
me forbi Sverige for en gangs
skyld, men da bør vi ha en del
sterkere resultater i kast og hopp.
Løperne våre er gode nok.

Reglene for den nordiske serien
er kanskje litt merkelige. Serien
omfatter 8 resultater i løp, 6 i hopp
og 6 i kast, og en mann kan bare
få med tilsammen 3 resultater. Det
er altså ikke til noen hjelp for
Norge at Arnulf Pedersen har flot
te resultater i 10 øvelser, for bare
de 3 beste teller.

Serieresultatene blir antagelig
inntatt i årboken for Norges Døves
Idrettsforbund, som forb;indsform.
Haukedalen nå har begynt på, så
vi skal ikke skrive mer her.

Fra

VERDENSSTATISTIKKEN 1956.

Lengdesprang:
1. S. Korny, Polen 6.66
2. Duschek, Tvskland 6.35
3. P. Saarikoski, Finnland .. 6.33
4. B. Sødergård, Finnland .. 6.15
4. Suverkrupp, Tyskland .. 6.15
6. C. Hille, Tyskland 6.13

Høydesprang:
1. S. Rannikko, Finland 1.80
2. C. Hille, Tyskland 1.79
3. S. Korny, Polen 1.78
4. P. Saarikoski, Finnland .. 1.75
4. B. Sødergård, Finnland .. 1.75
4. A. Oinas, Finnland 1.75

Tresteg:
1. P. Saarikoski, Finnland .. 13.99

(verdensrekord)
2. S. Korni, Polen . . . . . . .. 13.92
3. V. Heikkila, Finnland .. 13.88

4. W. Wnukowski, Polen .. 12.39
5. A. Oinas, Finnland .... 12.36
6. G. Jacobsen, Danmark .. 12.21

Stavsprang:
1. Keski-Levijoki, Finnland 3.55

(verdensrekord)
2. L. Strting, Sverige 3.36
3. T. Suutari, Finnland 3.33
4. P. Jussila, Finnland 3.20
5. A. Fransson, Sverige 3.10
6. V. Viitanen, Finnland 2.80

I sprang-øvelsene kommer de 3
beste res. i tresteg høyest i p., med
henholdsvis 790, 778 og 772 po
eng, dernest høydesprang med
770 poeng.

Kulestøt:
1. H. StaekeI', Tyskland ..
2. O. Kaisanlehti, Finnland
3. S. Gafke, Polen .
4. R Oman, Sverige .
5. M. Gintowl, Polen .
6. L Johansson, Sverige

Diskos:
1. H. Stacker, Tyskland ..
2. W. Walczak, Polen ....
3. L Johansson, Sverige
4. S. Gafke, Polen .
5. H. Niernela, Finnland ..
6. R 0man, Sverige .

Spyd:
1. R 0man, Sverige 61.98
2. E. Ojala, Finnland 54.82
3. B. Jaszczuk, Polen 54.30
4. A. Hamalainen, Finnland 54.24
5. Schtifer, Tyskland 48.17
6. E. Johansson, Sverige .. 46.52

I kast er 0mans res. i spyd det
overlegent beste med 777. p.

FRIIDRETT, DAMER

Norge har tidligere høstet store
triumfer takker være damene, na
turligvis først og fremst Bergit
Rafoss. I de senere år er dessverre
våre damer forsvunnet fra idretts
hanene, og det er derfor vi neden
for bare tar med noen få av ver
dens heste resultater for damer
i 1956. Damer som synes dette er
urettferdig, hes komme iført tren
ingsoverall med sine protester.

151



13.4

4.87
4.75

100 m:
1. B. Richter, Tyskland

(verdensrekord) .
2. Kruse, Tyskland 13.8
2. Mayerhofer, Tyskland 13.8

200 m:
1. M. Woinska, Polen 29.1
1. Mayerhofer, Tyskland .. 29.1
3. W. Sobicraj, Polen 29.2

400 m:
1. W. Pawlowska, Polen .. 1.09.7

800 m:
1. H. Ashenbrenner, Tysk!. 2.48.4
2. H. Block, Tyskland . . .. 2.49.9

80 m hekk:
1. S. Jungel', Tyskland .... 14.9
2. E. Schmidt, Tyskland .. 17.1

4 x 100 m stafett:
1. Øst-Tysklands lag 53.3
2. Polens landslag 55.2

Høydesprang:
1. Mayerhofer, Tyskland .. 1.41
2. S. Jungel', Tyskland .... 1.40
3. Robie, Tyskland 1.35

Lengdesprang:
1. Richter, Tyskland
2. S. Jungel', Tyskland

Diskos:
1. Gula, Tyskland 27.94
2. W. Pawlowska, Polen .. 27.28

Kulestøt:
1. Zeughan, Tyskland .... 9.73
2. J. Malinska, Polen 9.45
3. Z. Kowiatkowska, Polen .. 9.04

Spyd:
1. J. Malinska, Polen .... 33.17
2. W. Pawlowska, Polen 29.81

Altså bare tyskere og polakker
over hele linjen. Lenger nede i
noen av øvelsene er det noen fin
ner, men det er bare disse 3 land
som er representert på verdens
statistikken. Vi savner sårt Bergit
Rafoss, nå Gundersen, på samme
måte som svenskene savner sin
Vally Lindberg. Begge er nå blitt
husmødre, og Bergit er blitt mam
ma, hvis jeg ikke husker feil, kan
skje Vally også. Men vi har vel
fremdeles et lite håp om at Bergit
kan forsvare de norske farger i
Milano.

*

Fotball:
Bulgaria-Jugoslavia O-O
Belgia-Frankrike 2-1
Slovakia-Jugoslavia 1-10
Moravia-Jugoslavia 2-4
Tsjekkoslovakia-Jugoslavia 2-1
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GYMNASTlKK- REGLEMENTET
i Milano.

Har vi noen kandidater?

Det er nesten blitt tradisjon at
Norges representasjon ved som
merlekene har innskrenket seg til
friidretten, svømningen, og de to
siste gangene skytningen. Deltak
elsen i andre grener har vært tem
melig tilfeldig.

Når vi ser på øvelses-program
met, slår det oss vel at det mulig
ens også er andre øvelser som
Norge kan hevde seg i. Vi har
nylig nevnt kappgang. Vi vet ikke
så meget om utlendingenes styrke,
men rart er det å se utlendingene,
særlig italienerne og franskmenn
og andre nasjoner som vi ikke
regner for å være så fysisk sterke
,som oss nordboere, stadig scorer
masse poeng i øvelser hvor skan
dinaver og tyskere ikke bryr seg
om å starte. Og nettopp slike øvel
ser er det rikelig av på program
met, antakelig fordi mellom- og
syd-europeerne, som er så sterkt
representert innen de internasjo
nale organisasjoner, vil ha flest
mulig øvelser hvor de regner med
å møte svak motstand. Blant fri
idrettsøvelsene finner vi landeveis
løp og hele 3 gang-øvelser. Jeg er
personlig overbevist om at flittige
norske tur-gåere kan ta medaljer
i disse øvelsene, på samme måte
som Kåre Smedsgård og Finn
Gjøen (som fikk hold) viste de
seiersvante italienere og fransk
menn vinterveien da de for en
gangs skyld som de første fra Nor
den deltok i EM for døve i ter
rengløp. Men la oss først få høre
om noen som vil gå inn for disse
øvelser. Og kan de reise på egen
bekostning denne gang, eller med
et mindre tilskudd fra N. D. L, så
ville det jo være flott. Forbundet

får så store utgifter at det ikke
blir noen stqr tropp som kan bli
s~ndt nedover for forbundets reg
mng.

Men i dag skulle jeg skrive om
gymnastikk, som også er en øvelse
som har savnet nordisk deltakelse
hittil, så vidt jeg vet. Skal syd
lendingene ta alle medaljene som
vanlig? Eller har vi noen som kan
ta opp konkurransen med dem?

På døveskolen i Trondheim har
det vært drevet meget med turn,
og elevene har ofte hatt flotte opp
visninger som har vakt oppsikt.
Hvor blir del av disse turnerne?
Jeg har selv sett noen av disse i
aktivitet, og er det noen av de
riktig gode som melder seg på
turnpartier og kan legge fram re
sultater, så er sikkert N. D. I. in
teressert. Jeg har hørt at det finnes
døve piker (damer) som denne
vinteren har deltatt regelmessig i
turnpartier sammen med hørende.
Hvor gode de er, vet jeg ikke. Og
så her må vi først og fremst få
noen resultater, og er det noen
som tror at de har sjanser, så heng
i! Det gjelder jo Norges ære, og da
skal vi ikke være beskjedne! Det
ville være riktig kjekt med noen
medaljer i Milano, noen i tillegg
til de som våre friidrettsmenn og
evt. skyttere forhåpentlig vil skaffe
oss. - Så over til gymnastikk
reglementet:

Deltakelse:
Individuell konkurranse for hen

holdsvis damer og herrer. Hver
nasjon kan anmelde inntil 5 del
takere av hvert kjønn. De 3 del
takere av hvert kjønn som opp
når høyest poengsum, vil telle i
lagkonkurransen. Konkurransen
for damer og herrer, hver for seg,
vil omfatte: Individuelt for hver
øvelse, individuelt sammenlagt for
alle øvelser, og lagmessig for alle
øvelser sammenlagt (altså for de
3 beste deltakere).

Det italienske gymnastikkfor
bund vil skaffe dommerjury, og
hver øvelse vil bli dømt av 5
dommere fra samme forbund. Be
dømmelsen av de obligatoriske
(pliktige) øvelser vil skje i overens
stemmelse med det italienske gym
nastikkforbunds poeng-tabell.

Startrekkefølge etter loddtrek
ning. Forøvrig gjelder det samme
forbunds konkurranseregler.



) av disse øvelsene må damene gjennomføre (se reglementet
ct C). Øvelsenes poengverdi ovenfra og nedover 3.5 - 3.5 

4 - 5 - 5.
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Morsom var en «Det Spørs»
konkurranse, som ble ledet av
Helge og Nils. Styrene i Sports
klubben og Skytterlaget skulle i
ilden og vise hvem av dem som
var best. Helge minte om at det
i Sverige var en gutt som vant
kr. 10000,- i «Det Spørs>>, mens
vi. er for fattige til å gi slike pre
mier. Men han skulle gi vinnerne
sjokolade isteden.

Ja,. konkurransen ble meget
spennende, og den ble først av
gjort på siste spørsmål, og her
vant skytterstyret et poeng, som
var nok til å hale seieren i land.
Nå viste Sportsklubb-styret den
rette sportsånd ved straks å stor
me over til skytterstyret for å
gratulere. Så la oss få flere slike
konkurranser.

Så gikk lekene slag i slag. Dan
sekonkurransen ble vunnet av fru
baker Olsen med partner, men til
alles munterhet besto premien av
et stort brød. Så kom Helge med
en svær pakke, og la den midt
på gulvet. Den inneholdt 10 dame
sko. 10 herrer fikk så ordre om
å plasere seg i ring rundt pakken,
og på et signal skulle de snappe
en sko hver og storme inn i bibli
oteket og sette skoen på det rik
tige dameben. Vinnere bie· Bjørn
Thornes og ElIa Martinsen, som
etterpå kunne få sin premie og
danse hedersdansen.

Forbundsformannen hadde ut
lånt en luftpistol, og skytekon
kurransen innbrakte et bra be
løp.

Man fortsatte med leker og dans
langt utover natten, og alle var
enige om at det var en vellykket
fest, som det bør bli flere av.

Karneval og kostyme-renn
på «Granly".
På oppfordring vil jeg her brin

ge et litt ufullstendig referat fra
ovennevnte tilstelning 9. og 10.
mars.

Den bestilte musikant, som an
kom ved 8-tiden lørdag, var skam
å si så påseilet som en høne, og var
det fremdeles ved festens slutt.
Han nektet plent å spille, så vi
var henvist til å hoppe rundt i
utakt, uten noen hjelp fra vår
musikalske venn med samt hans
to tusen kroners pianoaeeordion,
han var selvsagt hørende, uten at

TRONDHEIM

DM i friidrett

d) Kast med ball (vekt 400
gram) rett fram. Basis 10 m, og
poengsummen blir utregnet med
8 poeng for 10 m + 0.25 p. for
hver halve meter over denne
grensen. Kast under 10 m vil til
svarende bli trukket fra i poeng
summen. 3 kast, og gjennomsnitts
lengden av alle 3 kastene blir
la~t til grunn for poengutregnin
gen.

Alle deltakere må melde seg
på banen en halv time før kon
kurransen.

Protester må overleveres stev
nelederen, sammen med 5000 lire,
innen 30 min. etter at resultatet
aven øvelse foreligger.

Th. S.

skal i år avholdes i Oslo i dagene
fredag 16. og lørdag 17. august.
Søndag 18. august blir det så for
bundsting, hvor også den endelige
uttakning for sommerlekene i
Milano skal finne sted. Konkur
ransene begynner første dag kl. 18
og annen dag kl. 16.

OSLO
KAMERATFESTEN

16. februar avholdt Døves
Sportsklubb og Oslo Døves Skyt~

terlag sin første fellesfest, med bra
oppslutning. Festen ble ledet vek
selvis av Helge Martinsen og Nils
Vikene, og disse skilte seg fra
oppgaven på en utmerket måte.

Da jeg innfant meg i lokalet,
var en gruppe festdeltakere sam
let foran premieskapet, ivrig disku
terende det simple tyveriet av
premiene natten i forveien, alt ble
diskutert både grundig og lenge.
Mange hadde forslag å komme
med til bedre sikring av premi
ene.

Så vinket Helge fra talerstolen,
men noen tale skulle han ikke
holde, nei, han skulle bare pre
sentere dagens tipperesultater. Så
ljomet musikken gjennom høyt
talerne, og de mest danselystne
var straks fremme og svinget seg
i dansen. Det er nå mange flinke
dansere blant døveungdommen,
men også flere av de eldre danset
godt. Et populært innslag i dansen
var vel også «Kong Faruk».

.
Damer, 4 obligatoriske øvelser:
a) Frittstående rytmiske kropps

øvelser, fri komposisjon (høyst 3
minutter).

b) Fritt komponerte balanse
øvelser på bom, høyde 50 cm
(høyst 3 min.).

c) Hopp med tilløp over hest
(deltakerne kan velge 2 av de 5
øvelser som vi viser bilde av).

Herrer, 5 obligatoriske øvelser.
a) Frittstående oppvisning, ryt

miske øvelser, fri komposisjon (fra
1 til 1 Y2 minutt.

b) Fritt komponert oppvisning
apparat (skranke eller på hest).
c) Fritt komponert oppvisning
skranke eller ringer.
d) Tau-klatring, høyde 5 m.

Bare armene kan benyttes. Maksi
maltid 7 sek. Startstilling: Sittende
med hendene på hodet.

e) 100 m, maksimaltid 13 sek.
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jeg dermed vil antyde at dette
eksemplaret avarten Homo Sa
piens sto på et lavere intellektu
elt plan enn oss døve kullur-men
nesker; men, men, refleksjonene
«gjera seg sje1va», som svensken
SIer.

Draktene var vidunderlige og
fantastiske o~ vitnet om stor opp
finnsomhet, samtidig som mange
viste et skuespiller-talent av euro
peisk klasse. Om jeg skulle fram
heve noen, så måtte det være
Trygve Veddeng som en forstør
ret utgave av Donald Duck, Hal
vor Greftegreff som Paris-apache
- dessuten en meget original
tater både med klokkebytte og
klunk på baklomma. Vedkommen
de viste seg ved demaskeringen å
være en liten rødhåret skjonnhet.

På peisen brant det lystig, res
tauranten var førsteklasses og
stemningen steg utover kvelden.
Jeg begynte å se alt som i en
tåke, så det er utvilsomt at kaffen
hadde vært for sterk - det er der
for referatet er li tt ufullstendig. 
Da det omsider klarnet opp, opp
daget jeg at skytekonkurransen var
i full gang, og for de som er skyte
interessert kan jeg opplyse at det
ble mange treff, både på og uten
for skiven.

Ved to-tiden krøp de fleste av
oss til køys, etter en meget vel
lykket aften. Når jeg sier krøp,
så må dette ikke oppfattes bok
stavelig. Selvsagt ikke.

Søndagen opprant med mild
vær og strålende sol. Kl. 7 var
praten i full gang på sovesalen, og
ved halv 9-tiden var de fleste
oppe og opptatt med å ta inn den
nødvendige ballast før dagens
strev, men ikke vår hørende spil
lemann, han var død for verden
til over middag. Forberedelsene til
kostymerennet var snart i full
gang. Det ble trenet utenfor hytta,
og maken til komedie har jeg aldri
sett. Hadde vi bare filmet begiven
heten, så var filmen gått verden
rundt og hadde fylt idrettslagets
kasse til overflod. Selv president
Nasser ville for noen timer ha
glemt å agere ugagnskråke, når
han fikk se den.

Løperne ble nå sendt avgårde;
med flagrende skjorter og bukser
salte de avsted som spretne lopper.
Resultatet ble at noen kom først
og noen sist og noen midt imel
lom. Mange av disse rare hørende
som var på vei for å se hopprennet

i Gråkallen, stoppet opp for å stå
og glane med store øyne og få
seg en billig latter.

Kort sagt: Det var en perfekt
dag. Jeg vet ikke noen bedre måte
å slutte på en den vanlige derover
på den andre siden av dammen:
-<,A good time was had by all and
sundry».

Alf Almaas.

HANS LIE

deltok i Nor~
gesmesterska~

pet i utforrenn
på Voss 10.
mars. Utfor
renn er ikke
hans sterkeste
øvelse, men
han oppnådde
allikevel en
flott 15.~plass.
Det var 28
deltakere.

Godt gjort!

Kretsmesterskapet i slalåm

for Bergen ble avviklet på Kvam
skogen 17. mars under vanskelige
forhold. Løypen var hard og iset,
og den stilte store krav til kjørerne.

Fra Døves Idrettsklubb startet
Hans Lie, og han tok en sikker
3.~ plass i det fine selskapet. Vi
gratulerer med bronsemedaljen!

SKOLEIDRETT.
Bergen off. skole for døve har

avholdt sitt mesterskap i innen
dørs høydesprang med tilløp, og
resultatene ble riktig gode, med 5
av guttene over 1.50 m. Bjarne
Tømmerbakke ble overraskende
vinner. Det var hele 19 deltakere.
1. Bjarne Tømmerbakke .. 1.54
2. Willy Johansen 1.52
3. Harry Jægersen 1.50
4. Peder Nyseth 1.50

5. Jan Thomsen 1.50
6. Gudmund Bratteng 1.47
7. Olav Garberg 1.47
8. Reidar Brenden 1.44
9. Tormod Asan 1.44

10. Rolf Johansen 1.44
11. Kåre Jakola 1.44
12. Per Overholdt 1.44

SKOLEMESTERSKAPET
i sprang uten tilløp fortsatte 14.
mars i Ynglingeforeningen, denne
gang med lengde uten tilløp. Id
rettsklubben hadde skaffet to
autoriserte dommere, og alt var
klart for den rekorden som vi
ventet på.

Men rekorden for juniors over
levde stevnet, merkelig nok, selv
om Bjarne Tømmerbakke, som ov
erraskende vant klart, for 3. gang
på rad forbedret sin pers. rek.
en god del, denne gang med 6
cm. Hans lengste hopp ble målt
til 2.82, som er en cm under ils
Bjørøs juniorrekord. De andre
skoleguttene fikk også bra resul
tater, mens Jarle og Halle, som
fikk starte sammen med dem, har
li1st seg fast på sine årsbeste.
(Jarle to ganger i år 2.76, nå
2.75.5, Halle tang. av sitt års
beste.)

Resultatene:
1. Bjarne Tømmerbakke 2.82
2. Jarle Lid 2.75
3. Olav Espedal 2.72
4. Peder Nyseth 2.67
5. Rolf Johansen 2.6!t
6. Harry Jægersen 2.63
7. Halle Angeltvedt 2.60
8. Jan Tomsen 2.55
9. Willy Johansen 2.53

10. Erling Hansen 2.52
11. Gudmund Bratteng 2.51

Vel, guttene får en ny sjanse til
å pynte på juniorrekorden ved
klubbmesterskapet, deres siste
sjanse i år. Og det ser ut til at
«bestyrer Engs gutter», Bjarne og
Olav, er de som sterkest truer
rekorden.

Torsar.

SVERIGE.
Det pågår en stor innsamling for

å skaffe penger til en stor tropp
fra Sverige ved sommerlekene.
Svenskene vil gjøre alt for å
forsvare sin stilling ved tidligere
leker, men sjansene er nok små
denne gangen. Sverige ble beste
nasjon i London 1935 og i Stock
holm 1939, nr. 2 i København
1949 og l Bryssel 1953.
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