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Foran vinter-sesongen

Vi står foran en ny sesong, og foreningene skal i tiden framover legge opp
planene for vintersesongen.

Mange foreninger skal ha sine årsmøter. Det gjelder da å forberede disse på
en god måte. Et årsmøte består ikke bare i å velge et nytt styre. Det viktigste
er å trekke opp gode linjer for det framtidige arbeid, sette opp arbeidsprogram
met, ta standpunkt til de saker som skal løses i kommende sesong. Og på bakgrunn
av dette skal de tillitsmenn velges som best kan gjennomføre de saker årsmøtet
har stillet. Det er derfor av stor viktighet at tillitsmenn blir valgt, som både har
evner" og vilje til å løse disse oppgaver.

*

En viktig oppgave er det også å forsøke å få fram habile sekretærer. Det er
nemlig tydelig at mangelen på disse gjør seg gjeldende i svært mange forenin
ger. Det ser ut til at mange foreninger ikke er klar over at sekretæren er en av
de mest betydningsfulle tillitsmenn i et foreningsstyre og at en god sekretær ikke
kan skattes høyt nok. Han skal ikke bare være en protokollfører, men også fore
ningens "sendemann" utad, kontakten mellom forening og offentlighet, forbund
og presse. Det er derfor av stor betydning at foreningene får en dyktig mann til
dette viktige tillitsverv.

*

Vi har før pekt på hvor viktig det er at foreningene holder vårt forbundsorgan
underrettet om hva som skjer innen de respektive foreninger. Man må huske på
at bladet vårt skal være de døves talerør til offentligheten og således gi et billede
av de døves liv og virke.

Foreningslivet er en del av dette virke, men vi synes der kan gjøres mere fra
foreningenes side når det gjelder å bringe fram for offentligheten hva vi arbeider
med. Vi håper det blir en bedring å spore her. Skal vi vinne fram for vår sak, må
vi vise utad hva vi arbeider med, og det skjer best gjennom vårt eget forbunds
organ.

Red.



Småplukk fra landslotteriet

Gled eder i Herren alltid!

Ætter vil jeg si: Gled eder!

Fil. 4,4.
I Bibelen leser vi ofte denne

befaling: Gled eder; vær alltid
glade. Men da må det jo være Guds
vilje at hans barn ikke skal gå be
drøvet og bekymret, men alltid
være glade. Hvorfra skal vi få
denne glede? Fra Herren selv.
Vi skal tenke på hans store kjær
lighet mot oss, at han selv led og
døde for våre synder. Vi skal ten
ke på at vi syndige, onde mennes
ker har fått våre synders forlatelse
ved Jesu Kristi blod. Vi skal tenke
på at vi er blitt Guds barn, og at
vi engang skal komme hjem til
himmelen. Når vi tenker på dette,
kan vi ikke være bedrøvet. Da må
vi glede oss og takke og prise Gud
for hans store nåde.

Trekningen.
Det er dessverre en og annen

som er misfornøyd med trekningen.
Hvorfor det? De kan ikke skj ønne
at de ikke vant noe.

De tviler på at det har gått rik
tig for seg, når de ikke vant.

Som nevnt i forrige nummer av
Tegn og Tale, så var det Bergen
politikammer som ordnet med
trekningen den 8. juli. Og jeg tror
at der på politikammeret er de
meget nøye på alle ting. Det er
noe som skal trekkes hver dag. Vi
fortalte jo om de timene de brukte
med "vår" trekningsliste.

Men det er også noen som er me
get misfornøyd med at vi trakk
for tidlig. Står det ikke 31. okto
her 1958 på loddseddelen, og så
kommer trekningen 8. juli. Det
kan da ikke være riktig?

Jo det er ganske riktig. Vi kan
hare se litt på den lotteritillatelsen
som Norske Døves Landsforbund
fikk av Bergen politikammer. Det
står i punkt 9: TI'ekning skal fore
gå innen 31. oktober 1958.

Og under punkt 10: Utsettelse
med trekningen gis ik/æ. Obs.

Når det siste punkt er under
streket, kommer det ganske en
kelt av at det er så mange lotterier
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Men det er ofte vanskelig å være
glad; der kommer mange tunge
timer med sorg og nød og bekym
ring. Hva skal vi da gjøre? Vi
skal tale til ham som har sagt:
Kast all eders sorg på meg, jeg
har omsorg for eder! Vi skal fortelle
Gud om vår sorg og vår nød og be
ham om hjelp. Og når vi har talt
til Gud om vår nød, skal vi tenke:
Nå har jeg sagt det til Gud; nå vil
han hjelpe; han har omsorg for
meg; nå skal jeg ikke mer være
bedrøvet. Og så skal vi takke Gud,
fordi han er kjærlig mot oss, og for
di vi får lov til å tale til ham om
alle ting.

Kjære Gud! Hjelp meg slik at
jeg hver dag kan glede meg i Kris
tus Jesus, min frelser! Amen.

som ikke blir utsolgt til fristens
utløp. Da vil man gjerne ha ut
settelse. Og det vil politiet ikke gi.

Når vi kunne trekke 8. juli, 4
månedm' før fristens utløp, så er
det en sjeldenhet. Og det er vi me
get glad for. Det vitner om at våre
foreninger har arbeidet godt med
loddsalget.

Politiet opplyser at når et lotteri
er utsolgt, så er det intet i veien
for å foreta trekning. Det er vanlig
praksis.

Det var i en by at en mann ble
sittende igj en med noen lodder,
som han hadde tenkt å selge. Men
han tok det med ro. Han hadde
god tid. Så fikk han trekningslis
ten. Ble han glad? Nei. Han løp
til en avis og klaget sin nød. Avisen
gikk til politiet. Og hva svarte
de på politikammeret: Det er van
lig praksis å trekke når alle lod
der er solgt.

Tenk om han hadde skrevet til
oss først. Så kunne vi fortalt ham
alt sammen, hvorfor vi allerede nå
kunne trekke.

Hvem har VUlmet?
Se etter i kommodeskuffen. Der

ligger kanskje en skjult skatt.
Vi har ennå mange fine gevinster

som ikke er hentet. Vi kan se på
gevinst nr. :

6. et Beha kjøleskap. Det er
vunnet på lodd nr. 32.814
som er solgt på Helgeland.

7. en moped, vunnet på lodd
nr. 78.172. Loddet er solgt
i Drammen.

9. en Høllen kjøkkenmaskin
vunnet på lodd nr. 125.200
som er solgt på Moss.

10. en Høllen kjøkkenmaskin
vunnet på lodd nr. 50.734,
som også er solgt i Dram
men.

12. en K.P.S. komfyr "Lux"
som ble vunnet på lodd nr.
112.987. Dette lodd er
solgt i Trondheim.

Vi har ennå ca. 235 gevinster
som ikke er avhentet. Vi vil gjerne
få sendt dem til vinnerne så snart
som mulig.

Gevinstene.
Det er veldig spennende for oss

på kontoret hver morgen når pos
ten kommer. Mop. der er nye lodd
sedler i dag?

En dag fikk vi følgende brev
med loddseddel:

"Vonar det vert godt pakka så
det kjem heilt og fint fram. Kona
og eg gled oss til den dagen me
skal pakka det ut, for sylvdekke
tøy har me ikkj e skaffa oss endå.
Hj arteleg takk".

Det var gevinst nr. 2. Et dekket
middagsbord med duk, middags
servise, glass og mokkakopper og
sølvdekketøy, alt for 12 personer.

Kassene ble sendt til Rogaland.
Så var det en gevinst som ikke

fikk så lang reise. Det var et kjøle
skap "Diamant" fra Drammen.
Det ble vunnet i Drammen! Det
måtte være hyggelig for en mann
å kunne si til kona: Idag skal du
få en liten overraskelse når jeg
kommer hjem. Og da han på etter
middagen kom hjem fra arbeidet,
hadde han et kjøleskap med seg.

Så går "gevinstene" ut på lø
pende bånd, hver dag.

Skulle noe uhell inntreffe under
transporten av gevinstene, må
man melde fra til jernbanen, damp
skipsselskapene eller Postverket,
ettersom gevinstene blir sendt. Vi
har alltid kvittering for at gevin
stene er sendt fra oss.

Olav Høivik.

Si aldri til en kvinne at De ikke
er verd hennes kjærlighet. La det bli
en overraskelse.



Har noen døve følt
jordskjelv østenijells? DE DØVES FORENING

avholder sin

Festkomiteen.

SO års jubileun~sfest

Oslo Handelsstands Forening, Karl Johansgt. 37,
lørdag 15. nov. 1958 kl. 18.00 (6) presis.

Pris pr. kuvert kr. 32.00.
Påmelding skjer til kasserer Tore Solberg, adl'.: Sven

Brunsgt. 7, 2. etg., Oslo. Utenbys døve som ønsker å være
med på festen bes vennligst betale kontant ved påmel
deIsen innen 1. nov.

Overnatting må man ordne selv. Tegning er bindende.

Hjertelig velkommen!

Antrekk: Mørk dress.

Diagnose:
Læreren: Hvorfor er din eldste

bror ikke kommet på skolen idag?
Hendrik: Jeg tenker han har

vondt i magen.
L.: Hvorfor tenker du det?
H.: Han sa at han hadde vondt

i ørene, men far sa til mor at det
stakk (satt) vel dypere. (Faren
mente at sønnen kanskje bare lot
det se ut som om han hadde vondt
i ørene, men Hendrik oppfatter
ikke farens skjulte mening, han
tar ordene bokstavelig.)

Gammel dame : Hva skal nå det
bety? I går var De blind, og i dag
er De stum?

Tiggeren: Nå ja, hvis De plut
selig fikk tilbake synet, ville ikke
også De da bli stum av forbauselse?

ITALIA.
Døvetrykkeri i en mønstermesse.

Under verdensmønstermessen i
Padua fra 31. mai til 15. juni ble
det også utstilt en egen avdeling
av trykkeriet til Italienske Døves
Landsforbund. Der arbeidet de
døve settere på en storartet sette
maskin. Også de døve lærlinger
viste lærevillighet under ledelse
aven likeså døv mester.

To nye fagskoler
innen Italienske Døves Landsfor
bund (ENS). Til de 16 fortsettelses
skoier som ENS tidligere har, er
det kommet til to nye fagskoler
for døve i Reggio de Callabria, den
ene er trykkeri og bokbinderi for
gutter og den andre er skredderi
og strikkeri for piker.

Fra DGZ.

L

O.H.

Ifølge avismeldinger var det
merkbart jordskjelv på Vestlandet
- fra Stavanger til Bergen og øst
over til Rjukan. I Oslo har ikke
noen meldt pressen om jordskjelvet
der. Men i hovedstaden følte jeg
en svak rystelse i en 4 etasjers mur
bygning mens jeg tilfeldigvis hvilte
på en divan. Den varte neppe mere
enn 5 sekunder, og føltes som· når
en tungt lastet bil passerer over
en stenbro. Døve folk kan vel føle
svakere jordskjelv bedre enn hø
rende folk. Første gang i mitt liv
opplevde jeg litt sterkere jord
skjelv i Oslo for omkring 5 år si
den. En kveld i midten av mars
kom jeg sent hjem etter et ekstra
arbeid. Mens jeg spiste kl. 22.40
følte jeg en usedvanlig rystelse i et
2 etasjes trehus som om et jern
banetog rullet forbi på 20 meters
avstand. Den gang varte det ca.
et halvt minutt. Naturligvis ble
jeg urolig og kikket ut i mørket.
På jordskjelvstasjonen i Bergen er
registrert noen nesten ikke merk
bare rystelser i Norge - de fleste
tilfeller på Vestlandet - bortsett
fra noen registrerte større jord
skjelv i fjerne land hvert år. Jord
skjelv forekommer gjerne på ste
der i kystland hvor det ligger fjell
kjeder ved dypere sjø eller hav.
Det forårsakes av forskyvning i
jordskorpen så den sprekker og
ryster . Ved å bruke øynene godt i
naturen kan vi oppdage sprekker
i lagdelt stenvegg som viser at den
ene del kom ut av likevekten og
sank litt.

- A~~;~;?~ --=!
--~ I
lJTE~L4.~I)~~"'TT

vi Y. W.A.

Førerkort for mopedister
besluttet arbeidsutvalget ved den
vesttyske politisjef i juni å for
lange vedtatt i lovs form. Det for
langes at mopedister skal avlegge
en praktisk og teoretisk prøve.
Grunnen til dette lovforslaget er
at så mange mopedister synder
mot trafikkreglene, og setter .seg
selv og andre i fare.

Småstubber:
Politimannen: - Hva gjør De

her?
Borgeren: ? ? ?
P.: De har da vel greie på at De

ikke må komme her?
B.: ? ? ?
P.: Han er sikkert døvstum?
B.: Ja.

En liten jente er på besøk hos
sin døve tante, men kan ikke be
gripe (forstå) at tanten allikevel
forstår enhver.

- Det kommer av at jeg leser
på leppene, opplyser tanten.

- J a men, tante, på leppene står
det dog ingen bokstaver.

Hatten av!
Herr Olsen, en god gammel

mann, som bare hadde en mangel,
nemlig å være døv, hadde i en kafe
drukket et deilig glass øl og gj orde
seg nå klar til å gå. I det øyeblikk
bemerket him at orkestere satte i
med et nytt nummer. Kelneren
hjalp ham med å få på seg kappen,
og sette hatten på hodet.I neste
øyeblikk buldret en stemme i øret
på ham: "Vil De ta av hattenl"
Olsen forsto ikke, og spurte kel
neren: "Spilles Ja, vi elsker ?"

Mannen svarte istedenfor kel
neren. "Nei, min herre, men De
har min hatt på hodet Deres."
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Reiseberetning av Torsar

Styrer Sæbø har
forlatt A 1m skole

Det var med vemod vi mottok
budet om at bestyrer Sæbø og frue
skulle forlate Alm skole for å over
ta ledelsen av den nye skolen for
tunghøl·te på Vikhov i Trøndelag.
Vi kan likesom ikke riktig tenke
oss Alm skole uten bestyrerparet
Sæbø, og vi vet at de vil bli sav
net av all den døve ungdom som
har hatt gleden av å være deres
elever og som både titt og ofte
la veien til Alm skole for å hilse
på det populære bestyrerpar.

Bestyrer Sæbø er en dyktig ad
ministrator og har en sjelden evne
til å ta elevene på den rette måten.
De betraktet ham ikke bare som
en bestyrer, men også som en god
venn" og kamerat.

Personlig vil jeg takke bestyrer
paret Sæbø for all den vennlighet
jeg møtte ved mine besøk på Alm
skole, og ønske dem lykke til i
deres nye gjerning på Vikhov.

Red.

Per Bjørndal ny bestyrer
Den nye bestyrer på Alm skole

heter Per Bjørndal. Han har i
lengre tid vært lærer på Skådalen
off. skole for døve og er kjent som
en dyktig og høyt ansett døve
lærer. Vi ønsker bestyrer Bjørndal
og frue lykke til, og håper de på
Alm skole vil finne et virkefelt
som blir til glede og velsignelse.

Red.

Mot syd

Foranledning:
Noen menn opplever å bli pep

persvenner. Det er ikke noe å si på
det. De feirer dagen enten i still
het eller med bråk, alt ettersom.
Peppersvennen blir til "den evige
ungkar", pg han er" barsk. Han
kan til og med opphøyes til helt.

Det å bli, og å forbli' å være
peppermø, er no~ annet og langt
verre.' Det står ikke i noens makt
~. skap~-helteglorieom en pepper
inø.fordihun går frank og fri.
iTeg beklager! - .'

Jeg hadde en svoger som fylte
år årlig, uten at det tilsynelatende
gjorde inntrykk på ham. Omsider
ble det også snakket om\pepper.
Han tok imot pepperbøssen med
knusende ro, og det gikk 3 1/2
år før han nøs - jeg mener: før
han forlovet seg. Men da var jeg
også meget trett, for jeg hadde i
over 6 år gått og vært levende re
klame for ekteskapet - av alle
krefter.

Vi hadde en fin vinter, og snø
ballen hadde begynt å rulle utenfor
vår kontroll. Hun var sykepleiers
ke med barn som spesialitet, så
min kone og jeg kunne oftere enn
før gå på fest i døveforeningen.
Det var derfor umulig å sette noen
penger i banken den vinteren og
våren, slik som jeg hadde planlagt.
Men min kone syntes det var gøy,
og det trenges jo penger til så
mange ting i døveforeningen og de
mange underavdelingene der . . .

Sykepleiersken falt for barna
våre. Dei har jeg selv gjort så
mange ganger, så jeg fant det na
turlig. "Hvor han er køn!" utbrøt
hun. Hun mente Tor, og han
protesterte ikke, for han hadde
ikke lært å si noe annet enn da-da
da-da, og det kunne hende hun
ville misforstå ham, for hun var jo
utenlandsk.

Dansk var hun.
Og en dag fikk vi innbydelse til

bryllup i Fredericia. I påsken skul
le det holdes. Mens halvparten av
Norges befolkning dro til fjells, ble
vi innbudt til det motsatte.

- Det er døveskole og døvehus
i Fredericia, sa jeg, men vi reiser
ikke. For det første har jeg ikke
råd, for det annet har jeg ikke
lyst, for det tredje kan vi ikke

mot syd

reise fra -barna og heller ikke ta
dem med, og for det fjerde så ble
ikke du med i min brors bl'yllup
for 5 år siden, sa jeg.

- Det var midtvinters, og jeg
gikk i -7. måned med Marit den
gangen, sa min kone. Jeg gleder
meg så til å reise.

- Vi reiser slett ikke, sa jeg.
Vi kan ikke reise. Hva med barna?

- Marit blir med oss, og Tor
skal jeg nok få noen til å passe.

_,Tante Gudrun kan dessverre ikke,
•'men ...

- Du mener at vi skal få noen
fremmede til å pirke med min sønn,
sa jeg og så forskrekket på henne.
Det vil jo være omtrent som å
avertere etter noen snille mennes
ker som vil ta seg av hunden vår
mens vi er på ferie. NEI, før noe
slikt skal skje kan du like godt
binde en kvernsten om min hals
og dytte meg ut i Lille Lungegårds
vann, sa jeg.

- Ikke frist meg. Jeg har sagt
til far at han bare kan ordne med
billettene, så får du betale og se
glad ut når du får dem, eller når
vi kommer tilbake. Far tar med
bilen, og når vi kj ører med ham,
blir det ikke så dyrt som du tror.
Husk nå på at den klokeste gir
seg, sa hun.

- Men Tor?
- Jeg tror helt bestemt at tante

Kari kommer og tar seg av ham.
Blir du fornøyd da?

- Ja, tante Kari er jo bombe
sikkeI', sa jeg. Men hvorfor skal
bestandig jeg være den klokeste
som gir seg?

Akkurat da fikk jeg en klem så
jeg mistet pusten.

Mot syd, mot syd
Det hadde så langt tilbake som

vi kunne huske vært nydelig vær
i Bergen. Solskinn dag ut og dag
inn. I Danmark sto vel forlengst
naturen kledd i sin friskeste grøn
ne stas. Det skulle bli deilig å få
en forsmak på sommeren i påsken.

Tor ble overlatt i tante Karis
trygge varetekt, og nattruten til
Stavanger 31. mars nådde vi tids
nok. Da "Stavanger" frigjorde seg
fra kaien, sto jeg med kikkerten
(som jeg hadde bestilt til Italia
turen ifjor, men som jeg først fikk
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Fisketorvet i Stavanger.

da jeg kom hjem igjen) og så ut
gjennom koøyet i lugaren vår.

- Se, sa jeg til min kone, jeg
kan helt tydelig se hva Harbitz
uret viser. Denne kikkerten er god.

- Men kjære vene, sa hun. Vi
har jo armbåndsur begge to, så
det skulle ikke være nødvendig
med kikkert.

Jeg fortsatte en stund å se på
Harbitz-uret, men det var ikke så
morsomt lenger. Marit svinset ut
og inn og trålet hele båten rundt
med bestefar før hun endelig had
de sett såpass at hun kunne falle
til ro.

- Jeg vil ligge i køyen øverst!
- Nei, der skal pappa ligge.
- Jeg. vil ligge med pappa der!
- Nei, pappa kan finne på å

dytte deg ned i søvne.
Det endte med at Marit og

mamma kløv opp i overkøyen.
Selv la jeg meg til å lese i Tegn og
Tale's påskenummer, som jeg had
de lest korrektur på i trykkeriet.
Kanskje lette jeg etter trykkfeil,
for jeg hadde jo lest alt sammen,
hvert ord til og med i annonsene.
Og så studerte jeg friidrettsserien;
jeg er jo sportsidiot i embets med
før. Men jeg fant ikke noe som
kunne holde meg lenge våken, og
dunkene fra maskinen ble med ett
borte da jeg sovnet.

Hele natten arbeidet "Stavan
ger" seg sydover, og morgenen
møtte oss med tindrende sol, men
jeg hakket tenner av kulde da jeg
løp omkring etter Marit på det
rimglatte dekket. Vi kom til Sta
vanger før tiden. Jeg hadde sendt
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et kort til Karsten Samuelsen om
at han kunne komme og hilse på
oss når vi ankom 1/4. Kort og
godt. Men ingen Ka-Sa var på
kaien. (Han hadde oppfattet det
som en aprilspøk, for hva i all
verden skulle vi i Stavanger tirs
dag l. april? Allikevel tok han en
tur på kaien, men båten var
kommet så tidlig at vi kjørte like
før han kom.)

Vi fant en kafe, stakk innom
noen butikker, tittet på fuglelivet
i Breiavannet og verdens solideste
underbukser som selges på torvet
der som annen slags frukt og grønn
saker. Og derpå la vi byen bak oss
med kurs for Sandnes. Det gikk
strykende. Solen varmet opp bilen
i samarbeid med motoren, så vi
kunne snart plukke av oss· ytter
tøyet og litt til. I Sandnes satt jeg
med øynene på stilk, men selv
om svigerfar kjørte langsomt, var
det ikke mulig å få øye på Bjørg
Scheiene. Min kone forsto ikke
hvorfor jeg sukket så tungt at bilen
kjørte på felgen et stykke da vi
forlot byen med sykkelfabrikken.

Det er ikke meget å se på Jæren.
Jeg kunne bare slå fast at det var
IIlinst like flatt der som før. Og det
er ikke lite. I Stavanger-avisene
hadde vi lest om store lyngbran
ner i heiene, og nå fikk vi se selv.
Det brant på så mange steder at
røk-teppene hyllet inn store deler
av Jæren.

I Flekkefjord skulle vi ha mid
dag, og etter å ha lett en stund,
fant vi en kafe hvor de ikke bare
hadde fiskeboller og fiskepudding.

Jeg kan tenke meg at det ligger
litt spekulasjon i navnet "Esprit",
som kafeen bærer, og at enkelte
kommer dit i håp om å få sterkere
saker enn landsøl, som er det ster
keste man får i Flekkefjord. (Det
var verten der som fortalte det,
uten oppfordring.) Verten var en
kolossal kar som hadde en slående
likhet med de Gaulle. Han span
derte øyeblikk.elig brus på Marit,
og han var riktig taletrengt. Han
fortalte bl. a. om en tysker som
hadde kjørt utfor et stup på veien
nær Jøssingfjord. Bilen var blitt
hengende, men tyskeren fikk sjokk
og måtte til behandling. En tid
senere kj ørte han utfor på nøy
aktig samme sted, og den gangen
ble han drept.

J eg hadde reist med tog mellom
Stavanger og Kristiansand tre
ganger før, men likevel hadde jeg
det bestemte inntrykk at Jæren
med sin usannsynlige flathet strek
ker seg over :hele dette området.
N å etter at vi hadde forlatt Flek
kefjord, ble jeg mer og mer for
undret ettersom landskapet skif
tet karakter. Vi kjørte over høye
fjell og ned i dype daler. Enkelte
steder sto ikke særlig tilbake for
hverken Tokagjelet eller Trollstig
veien. Jeg måtte j o ha sovet da
jeg reiste med toget. Etter en del
filosofering, kom jeg til følgende
resultat: Hvis man skal se, så bør
man holde øynene åpne.

Vi stoppet i Jøssingfjord, som
etter Altmark-affæren i 1940 er
blitt uløselig knyttet til Norges
historien. Og igjen gikk det bakke
ned, bakke opp, i det uendelige,
men nå lenger innover i landet.
Her var det snø, og den ble dypere
og dypere ettersom vi kom lenger
mot syd. Det var så motsatt som
det kunne bli. Men veien var fin
og overalt nesten helt tørr til tross
for meterhøye brøytekanter.

Sent på kveld kjørte vi inn i Kris
tiansand, byen som likner et kryss
ord. Vi fant "Jylland", men det
var for tidlig å gå ombord.

- Skal vi reise med den holken?
spurte Marit.

Ja, det skulle vi. Vi spiste kvelds
mat. Båten skulle ikke gå før
midnatt. Det var rent leit å være
i Kristiansand på en slik måte.
Jeg hadde god lyst til å få en prat
med døve kjenninger i byen. Jeg
har til og med to klassekamerater
som bor der. Men jeg fant det
bedre å holde meg inne til båten
skulle gå enn å trave avsted i den



isnende vinden for å lete opp en
kjenning som jeg bare fikk tid til
å si goddag og adjø til.

Men når man har vært i. en by
hvor man har mange kjenninger,
og man ikke får anledning til å
hilse på noen a v dem, så sitter
man igjen med følelsen av at man
i grunnen slett ikke har vært der.

Forts.

Bryllup
feires 4. oktober av frk. Gerd Nord
stad, Oslo, nå Bergen, og hr.
Karl Gunnar Bjørnsen, Bergen.
Adresse for dagen: Hjorteveien
6, Fana.

SØLVBRYLLUP
Den 19. august feiret Nils Gjer

stad og hans frue Martha sølv
bryllup.

Ja, dere lesere blir forbauset,
den 19. august, det er jo mer enn
en måned siden, og først nå kom
mer du med nyheten. Dere bergen
sere burde skamme dere som ikke
kom med den i juli-nummeret så
vi andre nordmenn kunne gratule
re sølvbrudeparet på en skikkelig
måte.

J o, det skal villig innrømmes at
det er flaut å komme med den en
måned etter dagen.

Sølvbrudeparet Martha og Nils
er velkjente personer så jeg skal
ikke gjenta hva deres innsats har
betydd for oss og for vår sak. Jeg
vil bare fremheve at som venner er
de populære og velsette overalt,
ikke bare i Bergen men også utover
i vårt land og i deres hjem er gjest
friheten det dominerende trekk.

Kjære Martha og Nils, vi ønsker
og håper at dere i årene som kom
mer må leve like lykkelig og like
lenge som deres ekteskap har
vart, og at det må bli gitt oss an
ledning til å komme igjen i rette
tid til den neste store dagen 
gullbryllupsdagenl

E.Ohna.

90 år
Enkefru Martha Teige, Hop pr.

Bergen, fyller 90 år den 21. sept.
Fru Teige kan se tilbake på et
oppofrende og rikt liv i døvesa
kens tjeneste. Hun var blant stif
terne av Døves Syforening i Ber-

gen, og er den som har lengst for
mannstid der: med over 24 år..

I hennes formannstid var Ber
gens Døveforening ennå ganske
ung, og det var mange oppgaver
som skulle løses, og til dette var
den økonomiske hjelp fra syfore
ningen den største støtte for at
oppgavene kunne løses. Ikke bare
foreningen, men også hytta på Tot
land og sporten fikk god hjelp.
Det ble å ture fram med mange
basarer, utlodninger og fester som
kunne bringe penger i kassen til
hjelp for døve i Bergen, og det var
ofte slitsomt å være formann den
gang. Idag er syforeningen en livs
kraftig gruppe som i samme ånd
gir støtte til nye vinninger.

Martha Teige er fremdeles helt
åndsfrisk og følger godt med i alt
som foregår. Dessverre kan hun
ikke lenger besøke døveforeningen,
da hun er blitt sengeliggende, og
det er nok et stort savn for henne.
Hun bor nå hos sin sønn, Alf Tei
ge, Hop pr. Bergen.

Bergens døve takker deg, fru
Teige, for all innsats, og ønsker
hjertelig tillykke med 90 års da
gen.

Referenten.

Lauri Vainola 70 år.
En i Norden meget kjent døv,

kunstneren Lauri Vainola, Finn
land, fylte 70 år den 13. august.
Denne gratulasjon kommer såle
des "post festum".

Første gang jeg kom i kontakt
med Lauri Vainola var under
landsmøtet i Drammen 1946. Han
var der Norske Døves Landsfor
bunds gjest som representant for
Finnland Døvas Forbund til vårt
første landsmøte etter krigens
slutt. Siden ble det mange sam
vær, både i samarbeidskomiteen og
ved de Nordiske Døvekongresser.
Jeg lærte ved disse samvær Vai
nola å kjenne som en mann hvis
hjerte banker varmt for de døves
sak.

Selv er Lauri Vainola en hygge
lig og grei kar, hvis varme smil
lyser opp hvor han er tilstede.

Vainola har innehatt mange
tillitsverv Innen sitt forbund, bl. a.
har han vært visepresident ved de
Nordiske Døvekongresser i Stock
holm og Oslo. Han er en meget be
reist kar og har besøkt England,
Amerika, Tyskland, Norge og Sve
rige.

I anledning fødselsdagen slutter
vi oss til de mange gratulanter, og

sender en forsinket lykkønskning
med 70 års dagen, og ønsker Lauri
Vainola alt godt i årene framover:

Finn Johansen.

I
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PASTOR LARS STOKKE DØD

Det var med uendelig sorg vi
mottok meldingen om at døvepres
ten i det Nordenfjellske Norge,
pastor Lars Stokke, var avgått ved
døden. Vi føler at vi med pastor
Stokkes bortgang har mistet en
kjær venn, en venn som vi vil
savne umåtelig stort.

Det var under innvielsen av den
nye tunghørtskoien på Vikhov at
pastor Stokke avsluttet sin gjer
ning for alltid.

Pastor Stokke viet sitt liv til
arbeidet for de døve. Det var en
gjerning han gikk helt opp i, og
som nok tok mere av hans krefter
enn han selv ante. Men han elsket
de døve og sparte seg aldri når
hans hjelp trengtes.

De døves aldershjem i Trond
heim var pastor' Stokkes verk.
Den innsats han gjorde ved reis
ningen av dette aldershjemmet,
var så stor at få kan forstå det.
Men det vakre hjemmet står der
som et lysende monument over
mannen Lars Stokke, døvepresten
som ga all sin arbeidskraft til de
han var satt for å hjelpe.

Også de døves organisasjon nøt
godt av pastor Stokkes store ar
beidskraft. I foreninger, ved lands
møter, kongresser og stevner var
han aktivt med, alltid villig til
å gjøre en innsats for den sak han
var blitt så glad i.

Vi er fylt av takk over pastor
Lars Stokkes gjerning blant de
døve, og vi vil minnes ham som de
døves gode venn og hjelper.

Vi lyser fred over pastor Lars
Stokkes minne. Red.
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FRA AVSLUTNINGSFESTEN.
En del av deltakerne.

Nærmest skolestyrer Eidnes. Deretter fru Ragnhild Strøm, pastor
Sørensen, kommunens repr., Nils Gjerstad og fru Eidnes.

Nord-Norge-møtet
(Forts. fra forrige nr.)

Frokosten lørdag morgen ble utsatt en time på
grunn av "natteranglingen" til Nupen foregående
kveld. Men tross dette var det mange som nesten
gapte kjevene av ledd da de troppet opp til fI-okost.
Vel, frokosten gikk unna i en fei, og uten nevnever
dig forsinkelse tok vi plass i foredragssalen hvor
Jils Gjerstad og Harald Størkersen skulle i ilden.

Gjerstad fortalte om de nordiske døvekongressene
og det nm'diske samarbeid. Nevnte også det felles
tegnspråk som var under arbeid og som nå på det
nærmeste var ferdig til å utgis i bokform. Han un
derstreket den store betydning samarbeidet med de
andre døveorganisasjonene i norden hadde for løs
ning av felles problemer.

Harald Størkersen talte om "De døve i arbeids
livet" og nevnte innledningsvis de yrkesgrupper
som i dag var åpne for de døve. Takket være fag
skolen i Bergen, er vi i dag kommet et godt stykke
på vei, men ennå ex det mange yrker som uten grunn
er stengt for de døve. Det utspant seg en livlig dis
kusjon, og det 'ble pekt på at i for eksempel sjø
mannsyrket, er det praktisk talt umulig for en helt
døv å komme inn.

Pastor Sørensen mente at de døve selv også måtte
vise ansvar og bedre ta vare på det arbeid som var
skaffet dem. Mange andre hadde ordet, og det var i
det hele tatt en givende diskusj on.

Etter. foredragene var avsluttet hadde deltakerne
fri, og jeg benyttet anledningen til å ta en tur til
byen for å lære Harstad bedre å kjenne, samt kjøpe
med noen souvenirs hjem til kone og barn.

Harstad ·er en liten, vakkert beliggende by, om
trent i sentrum av Nord- orge. Byen ligger lunt
til på nordøstsiden av Hinnøy - orges største
øy - med en rekke større og mindre øyer rundt
om. Innseilingen til Harstad er betagende en vakker
sommerdag. Fra den blå Vågsfjord stevner man mot
byen, som skråner jevnt oppover mot grønnkledde
åser, og bak dem de mektige fjellformasjoner, der
snøen ligger året rundt. Harstad er en by i vekst,
og med en morsom blanding av gammelt og nytt.
Fra partier som likner fiskevær, kan man komme inn
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i bydeler som minner om Osws utkant med 12
etasjers rekkehus. Kontraster som virker forbausen
de p å en tilfeldig turist.

Det var lørdag og et yrende liv i gatene. Her var
mange turister å se, liksom de mange militære
satte sitt preg på gatebilledet. Her er nemlig en
militærforlegning, og leiren ligger på Trondenes,
ikke langt fra Folkehøyskolen. Etter å ha vandret
rundt et par-tre timer, la jeg veien tIlbake tIl sko
len for å få litt mat i livet, samt forberede meg til
ettermiddagens foredrag.

Ved kaffen var jeg altså selv i ilden med et fore
drag: "Vi organiserer foreningsarbeidet". Den in
teresse foredraget ble omfattet med, viste at emnet
var aktuelt. Jeg kom inn på foreningenes virksom
het, planlegging av møter og sammenkomster, vik
tigheten av å samle de døve og få dem med i fore
ningsarbeidet.For å få et bedre inntrykk av de nord
norske døveforeningenes arbeid, ble følgende repre
sentanter anmodet om å fortelle litt om sine fore
ningers virksomhet: Harald Sørensen, Harstad
Døveforening. Julius Lorentzen, Tromsø Døvefore
ning. Fru .Lilly Foss, Helgeland Døveforening. Og
Karl Lundquist, Ofoten Døveforening.

Det var interessant å få et innnhlikk i de nord
norske døveforeningers arbeid, og det som her kom
fram viste at disse foreninger har vansker å kjempe
med som ikke eksisterer i foreningene sørpå. Inn
lederen takket fordi disse foreninger ble holdt aktive
og levende tross store vansker, og ønsket lykke til
i det fortsatte arbeid for de døve i Nord-Norge.

Pastor Sørensen henstilte til landsforbundet om
å ha sin oppmerksomhet rettet til de nord-norske
døveforeningers vanskelige stilling, noe forbunds
formann Gjerstad lovet å gjøre, men han bemerket
at døveforeningene selv også måtte bære fram sine
ønsker, at de måtte holde kontakt med forbundet.
Der var mange interessante innlegg, bl. a. var ung
dommens flukt fra Nord-Norge gjenstand for livlig
diskusjon.

Etterpå ble det vist fram film fra Drammens
feriehjem, som ble gjenstand for stor beundring.



Da avslutningsfesten var satt til kl. 19 samme
kveld, gikk hver til sine rom for å gjøre seg fine
til kveldens fest. Denne avslutningsfesten er igrun
nen et kapitel for seg selv. For det første var ko
miteen så rundhåndet at de spanderte lakserniddag,
noe som deltakerne selvsagt satte stor pris på. Dette
var imidlertid en dyp hemmelighet helt til laksen
kom på bordet, og at deltakerne satte store øyne,
er vel unødvendig å fortelle. Vi som kom sydfra
hadde j o ikke spist annen laks enn skomakerlaks
(spekesild), så for oss var en slik servering den rene
herrekost!

Presis kl. 19 ble dørene til festsalen åpnet, og det
var en feststemt skare som innfant seg i sin fineste
stas. Damene i nydelige kjoler, nyfrisert krusedulle
hår med dingel-dangel i ørene, mens mannfolkas
før så stridbare bust lå glattslikket av Brylkrem!

Man slapp uvilkårlig ut med et åååå, da man så
det pyntede bordet som sto og ventet oss, og man
kom straks i den -rette feststemning.

Vi var i alt 100 personer tilstede da pastor Bjørn
Sørensen ønsket deltakerne og de mnbudte velkom
men tIl bords. Han oppfordret oss til å la den gode
maten smake, noe han ikke behøvde be to ganger
om. Det var ikke en eneste av oss som oppløftet
vår munn før magen struttet som en potetsekk!
Man måtte til og med gi seg tid til å fordøye den dei
lige laksen, og først da kaffen kom på bordet, løs
net tungebåndet og talene kom på løpende bånd.
Følgende hadde ordet: Skolestyrer Eidnes, Ragn
hild Strøm, pastor Sørensen og Nils Gjerstad, samt
den kvinnelige representant fra Harstad Kommune,
som hadde gitt økonomisk støtte til stevnet. Den
tale som hun holdt var fylt av varme og forståelse
av de døves vanskelige stilling. Alle talene v?r vel-

signet gode og korte, slik at det var en fornøyelse
å følge dem.

Før vi reiste oss fra bordet var Nils frampå med
blomster til bestyrer Eidnes og frue, og til skolens
husmor, som takk for det gode stell vi hadde fått
under oppholdet på Trondarnes Folkehøgskole, samt
til pastor Sørensen for alt strev han hadde hatt
både før og under stevnet og som ikke minst hadde
bidratt til at det ble så vellykket! Tilslutt takket
den alltid like blide fru Lilly Foss for den gode ma
ten.

Deltakerne gikk så til gymnastikksalen hvor det
var kombinert teater- og kinoforestilling. Vi fikk
se film fra den 7. Nordiske Døvekongressen i Oslo
1952, samt spilte noen døve ungdommer et par små
stykker til stor munterhet. Nå var det blitt over
midnatt, men vi hadde ennå kaffe og kaker som
skulle fortæres, så vi samlet oss i salongene hvor
det sto dekket. Kruttsterk kaffe og wienerkringle
er vel ikke de beste sovemedisiner, men deilig smak
te det, det skal være sikkert! Det hyggelige sam
været fortsatte til langt ut i de små timer, og det
var en fornøyet flokk døve som gikk tilsengs den
natten etter en helt igjennom verdig avslutnings
fest på et vellykket stevne!

Da jeg skulle tidlig opp neste morgen, ble det å
ta farvel med deltakerne før jeg gikk tilsengs, og
det var rent vemodig å skulle skilles fra alle de gode
venner jeg hadde fått der nord, og som jeg satte
så stor pris på.

Jeg vil her gjennom "Tegn og Tale" få sende en
hilsen til hver enkelt av dere som deltok på Nord
Norges-møtet i Harstad og takke for de gode og gi
ven de dager vi hadde sammen på Trondarnes !

Finn Johansen.

L x c 3
b5
Tb8

rI:J(rI' Sjakk

Vilh. Christensen
den danske mesterspiller døde Il.
mars. På oss sjakkspillere i Norge
kom meldingen om dødsfallet
uventet.

Vi hadde lært å kjenne ham
som en dyktig og sterk sj akkspiller
og som menneske med en rolig og
behagelig framferd. Vi føler derfor
med våre danske venner i deres
sorg over hans bortgang.

Vilh. Christensen var den første
nordiske sjakkmester for døve. Og
det var i Stockholm i 1947 da han
i en hård og skarp konkurranse
med Wilbert og Helge Martinsen
og andre spillere fra Sverige og
Finnland, tok titelen. Og videre
ble han dansk døvemester 12 gan
ger.

Nedenstående parti vil kunne
fortelle oss hvor god han var, og
det ble spilt så sent som 6. no
vember ifjor. Motspiller Viggo
Kaalby er hørende.

Hvit: Vilh. Christensen
Sort: Viggo Kaalby
Åpning: Fransk.

l.e4 e6
2. d 4 d 5
3. S. c 3 Lb 4
4. e x d 5 D x d 5 ?

Det ser ut til at sort prøver å
pensle spillet inn på ukjente stier.
Som oftest spilles 4. - - -, e 6 x d 5
som også el' det beste.

5. Sf 3 Sf 6
6. L d 3 S b - d 7 ??

Av sorts 4. trekk forstår vi at
hr. Kaalby el' innstilt på offensivt
spill og følgelig tal' konsekvenser
for videre utvikling. Det selvføl
gelige trekk skulle være: 6. - - -,
S e 4. Vel, det går utover åpningens
utvikling, men til gjengjeld får
hvit problemer med å finne det
beste motspill.

7. O - O
Et stille, men sterkt trekk. Nå

står sorts dame i fare. Situasjonen
ville vært anderledes hvis sort
hadde sin kongespringer på feltet
e 4.

7. - - -
8. b x c 3
9. D e 2

10. L a 3
Vilh. Christensen spiller rolig og

planmessig. Han holder fast på
planen: først og fremst åpningens
utvikling og så kommer det offen
sive spillet etterpå. Han har ikke
latt seg forskrekke av sorts 4.
trekk, nei, tvertimot. Hans siste
trekk 10. L a 3 hindrer rokade og
med det å sette tårnet på a 8 ut
av spillet. Sort kan ikke spille c 5
uten først å forberede det med a 7 
6 som skal støtte bonden på b 5.
Og dessuten vil sort ha liten glede
av et eventuelt trekk med a 7 - 6,
som da blir effektivt besvart med
c3-4

J å sel' vi tydelig at sort står
langt tilbake for hvit og det bare
etter 10 trekk. takket være den
ulykksalige ideen med 6. - •
S b· d 7?

10. - - - a 5.
Et fortvilet forsøk på blokering

av løperen på a 3 så rokaden kan
gj ennomføres.
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Lg4
Se8
Sd6

b x c 4
D h 5
K d8

Gripende avskied med
døveprest Lars Stokke

Etter talen sang forsamlingen
"Alt står i Guds Faderhånd".
Det ble nedlagt krans fra De Døves
Menighet ved Helmer Moe, som
blant annet sa: Lars Stokke var
med sitt varme hjertelag, en høyt
aktet, æret og kjær prest. Han
var dessuten en dyktig prest, en
varm forkynner og en velgjører.
Han har nedlagt et betydnings
fullt arbeid for de døve. Vi takker
for vennskap, omsorg for unge,
gamle og syke. For gode minner,
samvær og samarbeid. Vi vil be
vare og hedre Lars Stokkes minne.
Under kistens senkning spilte stry
kere og organist "Largo" av Han
del. Den vakre minnestunden ble
avsluttet med salmen "Tenk når
engang i himlens gylne sale" ble
sunget unisont.

Blant de signerte kranser såes
kranser fra: Trondheim og omegn
prestelag. De Døves forening i
Trondheim, Barna på Døveskolen,
Vikhov off. skole for tunghørte,
Styret i Døves Aldershjem, Døve-

Tilfredshet kapell var i går for
lite til den store skare av slekt,
venner og kolleger som var møtt
fram for å ta det siste farvel med
døveprest Lars Stokke. Mange
måtte stå utenfor. Et rikt vell
av vakre kranser og blomster
prydet kiste, katafalk og omgi
velser, og Døveskolens fane var
plasert ved siden av katafalken.
Mens forsamlingen fant sine plas
ser spilte organist Peter Risan
til stille meditasjon. Minnestun
den ble åpnet av strykere og orga
nist som spilte Ole Olsens "Sole
fallsang" . Frimurernes sangkor,
under sin dirigent Bjørn Honne,
sang Sibelius' "Stjernesangen" fra
Finlandia, og unisont sang den
store forsamling"Jesus, det eneste"

Presten for Norges Døve, pas·
tor Bonnevie-Svendsen forrettet
og talte over ordene "Han er tro·
fast som har kalt dere, og Han skal
og gjøre det".

Disse ordene, sa pastoren, passer
så godt på Lars Stokke. Gud kalte
på ham da han var ung, og han
bar kallet med seg gjennom alle
vanskeligheter. Han var trofast.
Kanskje det var dette at han fikk
prøve kallet gjennom mange van
skeligheter som gjorde at han valg
te de døve. Først var det de van
føre, og så de døve. Han var all·
tid lydhør, og i sitt arbeid ga han
av sin rike menneskelige forståelse.
Vi har så meget å takke for. Det er
umulig å nevne det alt sammen. Vi
tenker på foreldrehjemmet som
fikk ha ham, på hans eget hjem, på
arbeidsmarker her, og nordover,
først og fremst på resiningen av
gamlehjemmet, og på alle de som
er takknemlige. Han var som vi
alle er, glad for anerkjennelse og
takk, men det betød ikke noe.
Han hadde overtatt et ansvar og
ville bære det fram. Vi har i sann
het meget å takke for både in·
nenfor og utenfor kirken. Han
ville det skulle lyde et budskap
her i dag. "Han er trofast, Han
skal og gjøre det. Han kalte oss
som barn og tok oss inn til seg".
Han kaller også i dag. Gud hjel
pe oss til å våkne og ta imot kraf
ten og la ham gjøre sin gjerning.
Ta med dette som et budskap som
kan trøste og lede.

Tyskland vant verdensmester
skapet for lag. Turneringen ble
spilt i London 17.-26. mai og der
deltok 8 nasjoner. Bare Finnland
av de nordiske land var med og
resultatet ble jumbo-plass.

Resultatet av turneringen ble:
l. Tyskland 18 poeng
2. Polen 18"
3. Jugoslavia 16"
4. Spania 16"
5. Ungarn 14Y2 "
6. Holland 12"
7. England 8 Y2 "
8. Finnland 8"

D.M. i postsjakk for 1958-59
blir kunngjort i neste nr. av Tegn
og Tale. Følg derfor godt med!

Il. c 4!
12. L x c 4
13. L x e 6!
14. L x d 7

14. L x f 7 er vel sterkere og sort
må gi kvalitet om sort skal ha håp
om å forhale partiet, nemlig 14.
- - " T e 8. Dårlig er 14.•. " D x f 7
som da blir elegant besvart med
15. S g 5! og truer med matt i
neste trekk eller dame-erobring.

14. - . - L x d 7
15. Le 7 t K c 8
16. D a 6t T b 7
17. c 4!

17. Ta· b l er for tidlig p.g.a.
17.···,Lb5.

17•• - •
18. Se 5
19. Ta· b l
20. L x d 6

Hvit overser det enkle trekk
D a 8 t og matt i neste trekk.

20.. - - c x d 6
21. D x b 7 t K d 8
22. Se 6 toppgitt!

Et fint og elegant gjennomført
parti som hr. Christensen har gle·
det oss med.

Anmerkn. E. Ohna.

Sjakk-notiser.

Omkampen om D.M.-titel mel
lom E. Johannesen og E. Ohna
skal spilles i Stavanger lørdag 20.
september.

Læreren: Jeg hører at Deres
sønn er reist til Amerika.

Fru Jensen: Vi trodde det, men
nå har vi fått brev fra ham fra
Afrika.

Læreren: Ja, han var alltid dår
lig i geografi, husker jeg.
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kirkens '. Dameforening;Personalet
ved Trondheim$ off. skolefor.døve,
Hjemmet for Døve, Andebu, D~'

D~ves menighet i Osl(), De Døves
forening i Oslo. Harstad Døvefore
ning, Tromsø Døveforening, Inn
herreds Døveforening, Theresegt.
44 og Laura Gundersen; Norske
Døves Landsforbund, Den Norske
Frimurerotden, Frimurerlogen St.
Olaf t. d. g. T., St. Johanneslogen,
Arcturus, østersund, slekten i
Oppdal.

*
Etter begravelsen ble det en

minnestund på Døves Aldershjem.
240 gjester var samlet. Minne
stunden ble åpnet av formannen i
hjemmets styre, bestyrer Bjarne
Botten, som takket avdøde fra alle
døve og spesielt fra de gamle på
aldershj emmet.

Deretter talte skolebestyrer Bey
er og brakte en siste takk fra barna
på Trondheims off. skole for døve.

Domprost,. Fjær overbrakte en
hilsen fra biskopen og fra preste
laget i Trondheim.

Skolestyrer Sæbø ved Vikhov
offentlige skole for hørselssvekke
de, frembar en hilsen og takk til
avdøde.

Til slutt takket sogneprest Pharo
for minnestunden og hilste fra
såvel Vår Frue menighet som fra
brødrene i frimurerlogene.

øves Jul
Nå bærer det løs igjen med sal

get av juleheftet vårt. Norske
Døves Landsforbund har i en rekke
år gitt ut et vakkert hefte til jul,
og etterhvert har vi fått opplaget
opp i et meget pent tall. Mange
døve venner ut over landet gjør
hver høst en trofast tjeneste for
døvesaken ved å selge "Døves Jul",
samtidig som de selv har tjent en
pen ekstraskilling gjennom den
provisj on som blir utbetalt.

I år er "Døves Jul" faktisk ennå
penere enn tidligere, og vi har
lagt stor vekt på å få i stand et
hefte som faller i smak. Prisen er
den samme som i fjor, nemlig kr.
2.50 pr. hefte. Formatet er som
før, og sideantallet er 32 sider.
Omslaget er trykt i 3 farger.

Hele opplaget er nå ferdigtrykt,
og klar til utsendelse fra trykkeriet.
De første bestillinger er allerede
kommet, og vi ber nå våre fore-

ninger og de døve :utover lands
bygden om å sende inn sine bestil
linger så snart som mulig. I likhet
med tidligere betaler vi 50 øre i
provisjon for hvert hefte, dersom
det bestilles minst 10 hefter på en
gang herfra.

Altså: Send inn bestilling så
snart som mulig. Benytt gjerne
under salget den bestillingsliste
som blir tatt med i neste nummer
av bladet, hvis dere finner det
praktisk. Bestillingslisten kan også
fåes ved henvendelse til forbunds-
kontoret. '

Bestilling sendes som før til:
Norske Døves Landsforbund, Møl
lendalsvei 17, Bergen. Pakkene
med hefter sendes fraktfritt over
'hele landet.

Trondheim
De Døves Forening 60 år 8. nov.

Dagen vil bli feiret med en
større fest på hotell Bristol. I for
bindelse med jubileet vil der bli
avduket en minneplate over Nor
ges første døvelærer, Andreas Møl
ler, som'selv var døv - og bane
bryter for døveundervisningen i
Norge.

Døve utenbys fra som ønsker å
delta i 60 års feiringen er også vel
kommen. Påmelding bør da være
oss i hende senest 14 dager før.
Ønsker man hotell eller annet losji,
bes samtidig opplyst om dette.

Festkontingenten blir antakelig
ca. kr. 30.- for enkeltpersoner
og kr. 55.- for ektepar. Det blir
middag, kaffe og musikk.

Der vil også bli utgitt et jubi
leumsskrift over arbeidet i fore
ningen i perioden 1948-1958.
Døve i Trondheim og omegn kan
tegne seg på liste utlagt i fore
ningens lokale.

Velkommen til jubileumsfesten!
De Døves Forening, Festkomi

teen, adresse: Erik J arlsgt. 2,
Trondheim.

Bejentskap ønskes.
Jeg er en fisker i Nordland og

ønsker bekjentskap med grei, snill
pike i alderen 18-19 år. Interes
ser: Kino, turer og hjemmehygge.

Bill. mrk.: Nordlending, Tegn
og Tales redaksjon,Skippergt. 32,
Drammen.

Organ for Norske Døves Landsfor
bund. Bladet utkommer 2 ganger i
måneden. og årskontingenten er kr.
10.-. som betales forskuddsvis di
rekte til bladets adresse. Møllen
dalsveien 17. BergEtn. 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.

Bekjentskap ønskes.
En 36 år gammel døv ma;nn fra

Midnattsolens land ønsker be
kjentskap med en døv eller tung
hørt jente i alderen 25-35 år.
Jeg er middelsmann. Føler du deg
ensom som jeg så skriv til meg.
Kanskje vi treffes sommeren 1959;

Interesserte kan få adressen opp
gitt i Tegn og Tales redaksjon,
Skippergt. 32, Drammen.

En mann var vitne i en overfalls
sak:

-Og så tok de hver sin stol og
deljet løs på hverandre.

- Men hvorfor grep De ikke inn?
- Det kunne jeg jo ikke - det

var ikke flere stoler.

Nøtter.
En robåt bærer ikke mer enn 100

kg. Med den skal en frue og hennes
to døtre over en elv. Moren veier
100 kg og hver av døtrene veier
50 kg. Hvordan kommer de alle
over elven?

Løsning:
Først ror begge døtrene over.

Den ene ror over til moren med
båten. Moren ror over alene, og
datteren som allerede er rodd over,
ror tilbake og henter søsteren.

Når 3 katter bruker 3 minutter
på å drepe 3 mus, hvor lang tid
bruker da 100 katter på å drepe
100 mus?

Svar:
3 minutter. Hver katt bruker 3

minutter på å drepe l mus.
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O. C. Axelsens Fabrikker A.s
FLEKKEFJORD - Tlf.sentr.bord 2655

Tønnefabrikk - Karosserifabrikk - Ma·
skinverksted - Korkisolasjonsfabrikk
- Tremølle.

Monrad Gudahl

Kolonial. Glass. Stentøy. Kjøkkenutstyr
Skotøy. Herre- og guttekonfeksjon
Telefon 41 625 - 41 626

BRUMUNDDAL

Granheim Hotell
Telefon sentralbord 27

ASKIM

DE SPISER GODT OG BILLIG I
MELKESTUA
Larvik

Larvik Andelsmeieri

AlS FORRETNINGSBANKEN

NAMSOS

Storm Martens Maskinforretning A.s

Kirkegt. 8 - OSLO

TRYKKSAKER

fra visittkort

til tidsskrifter og bøker

Støtt døvesaken!

A. & R. 0deby
Herreekvipering

LILLESTRØM

VARE UTSALG - VAR MELKEBAR

- DE GODE STEDER -

Elverum Meieri AlL.

Fearnley & Egers Befragtningsforretning A.s

Møllendalsvn. 17, Bergen. Tlf. 95640
Telegr.adr.: «Fearnley»

«Fearntan k»
«Fearnti me»
«Fearnsale»

Telefon 42083

OSLO



r CJ)øCJe..1
IDRETTSVERDEN

Redaktør:
Thorbjørn Sander

\ Rogagaten 26, Bergen
'-------

Friidrettsserien 1958
Bergen ny serierekord
Og rekordenes rekord av Brenden

Det er nokså merkelig: Akku
rat på denne tiden da vi skulle
regne med den store strømmen av
toppresultater, fordi en idretts
mann selvfølgelig bør bli bedre
og bedre etterhvert som han føler
seg mere hjemme på banen, og fordi
luften er lettere om høsten - ja,
akkurat da ser det ut til at våre
idrettsmenn er gått i hi! Til dagens
oversikt har vi ikke mottatt noe
livstegn fra Oslo, som er det eneste
lag som kunne true Bergens mes
terskap. Med større innsatsvIlje fra
Oslo-guttenes side, kunne Oslo
vinne serien. Det er sikkert! 
Heller ikke Trondheim har latt
høre fra seg, til tross for at Sta
vanger truer med å gå forbi. Nå
skIller det 2 poeng.

Bergen har hatt flere mann l Il
den, men bare Brenden holder mål
dennegang. Han har til gjengjeld
notert seg for 3 norske rekorder,
så sterke at de til og med er de 3
sterkeste norske resultater i år.
Hans resultater var fra før de
sterkeste, og alhkevel har han
klart å forbedre dem med hele
375 poeng. Dette har ført til at
Bergen har slått sin serierekord
fra ifjor med 187 p.

Stavanger har scoret 164 p.
Også her er det bare en mann som
har forbedret sine resultater, ved
å sette 2 fine norske rekorder.
Arnulf Pedersen er vel en kon
kurransemann! Som før nevnt
ligger ,Stavanger nå bare 2 p.
etter Trondheim, men hvis A.P.'s
800 m var blitt rapportert i tide,
hadde Stavanger i dag ligget 250
p. foran Trondheim.

Vi må håpe, spesielt av hensyn
til Nordisk serie, at guttene sam
ler seg til en kraftanstrengelse for
å pynte på sine resultater før se
songen er slutt.

Stillmgen pr. 15/9:

1. BERGEN
l. Reidar Brenden 3000 m 3.46.2 343 p.
2. R. Brenden 5000 m 15.35.2 .. 739 p.
3. Reidar Brenden 1500 m 4.10.5 736 p.
4. R. Brenden 1500 m h. 4.37.6 .. 711 p.
5. Reidar Brenden 300 m 2.02.5 623 p.
6. Olav Espedal h. ult. 1.42 605 p.
7. Jarle Lid 100 m 12.0 597 p.
3. Erling Eriksen lengde 6.22 567 p.
9. Bj. Tømmerbakke tresteg 12.35 559 p.

10. Erling Eriksen 100 m 12.2 ... 543 p.
Il. Willy Johansen spyd 50.99 .. 546 p.
12. Kjell Fiskergård L u/to 2.39 .. 543 p.
13. Harry Jegersen 100 m 12.3 ... 525 p.
14. Kjell Fiskergård lengde 5.99 .. 510 p.
15. Bj. Tømmerbakke h. u/to 1.35 501 p.
15. Jarle Lid h. u/to 1.35 501 p.
17. Walter Pedersen 1. ult. 2.31 .. 433 p.
13. Harry Jegerseh 200 m 25.1 .. 434 p.
19. Erling Eriksen 400 m 56.0 ... 430 p.
20. Kjell Fiskergård h. u/to 1.33 . 473 p.

Sum 11.534 p.
Nye res.: Brenden 3000 m (før

9.00.6), 5000 m og 1500 m (før
4.11.0).

Utgått: LId kule 10.66, 472 p.

2. OSLO
l. Kjell Larsen 300 m 2.00.3 .... 673 p.

. 2. Einar Walbakken 100 m 11.9. 623 p.
3. Bjørn Bekkevold 100 m 12.0 . 597 p.
4. Kjell Larsen 400 m 54.5 555 p.
4. Ulf Pedersen høyde 1.60 555 p.
6. Bjørn Bekkevold 200 m 24.5 . 550 p.
7. Harald Angeltvedt 1. u/to 2.33 536 p.
3. B. Dammen spyd 50.27 ..... 533 p.
9. H. Angeltvedt 1500 m 4.27.7 523 p.

10. H. Lillejord 200 m 24.3 ..... 516 p.
Il. H. Angeltvedt 300 ill 2.07.9 .. 502 p.
Il. H. Angeltvedt 3000 m 9.44.0 .. 502 p.
13. H. Angeltvedt høyde 1.54 500 p.
14. H. Lillejord 100 m 12.5 432 p.
15. B. Dammen kule 10.70 476 p.
16. Einar Walbakken 200 m 25.2 . 474 p.
17. H. Angeltvedt 400 m 56.2 470 p.
13. Kjell Larsen 1. u/to 2.76 453 p.
19. Kjell Larsen 200 m 25.4 454 p.
20. Erik Andresen 300 m 2.10.4 . 452 p.

Sum 10.436 p.
Intet nytt.

3. TRONDHEIM
l. Oskar Nilsen 1500 m 4.21.3 .. 593 p.
2. Asbj. Kjøsnes 3000 m 9.30.6 .. 569 p.
3. Olaf Garberg høyde 1.60 555 p.
4. Lorents Ness 300 m 2.06.0 544 p.
5. Olaf Garberg kule 11.53 542 p.
6. Lorents Ness 400 m 54.3 540 p.
7. Asbj. Kjøsnes 5000 m 16.44.3. 517 p.
3. Tor Harper høyde 1.55 509 p.
9. Asbj. Kjøsnes 1500 m 4.29.3 .. 503 p.

10. Olaf Garberg diskos 34.45 431 p.
Il. Asbj. Kjøsnes 1. u/to 2.74 446 p.

12. Asbj. Kjøsnes 300 m 2.12.0 420 p.
13. Tor Harper 1. u/to 2.69 416 p.
14. Oskar Nilsen 300 m 2.12.4 412 p.
15. Oskar Nilsen 100 m 12.9 404 p.
15. Tor Harper 100 m 12.9 404 p.
17. Olaf Garberg tresteg 10.92 394 p.
13. Oskar Nilsen 200 m 26.1 336 p.
19. Oskar Nilsen 400 m 53.6 363 p.
20. Oskar Nilsen tresteg 10.65 364 p.

Sum 9.372 p.
Intet nytt.

4. STAVANGER
l. Arnulf Pedersen 100 m 11.7 .. 673 p.
2. A. Pedersen høyde 1.70 656 p.
3. A. Pedersen 200 m 23.7 649 p.
4. A. Pedersen 400 m 53.2 630 p.
5. A. Pedersen 400 m hekk 59.3 533 p.
6. A. Pedersen tresteg 12.32 555 p.
7. A. Pedersen 1. u/to 2.35 515 p.
3. A. Pedersen lengde 5.99 510 p.
9. E. Grytnes h. u/to 1.35 501 p.

10. Oddv. Særheim 1. u/to 2.79 476 p.
Il. A. Pedersen 110 m hekk 16.7 473 p.
12. A. Kallevig tresteg 11.32 433 p.
13. A. Pedersen h. u/to 1.30 434 p.
14. A. Kallevig 1. u/to 2.71 423 p.
15. E. Grytnes 1. u/to 2.69 416 p.
16. Ingv. Sinnes 100 m 13.3 333 p.
17. Ingv. Sinnes L u/to 2.47 299 p.
13. Ingv. Sinnes h. u/to 1.15 271 p.
19. Sem Bratland spyd 34..40 267 p.
20. Sem Bratland 1. u/to 2.~3 253 p.

Sum 9.370 p.
Nye res.: Pedersen 200 m (før

24.2) og 110 m hekk (før 17.4).

LAGSSERIEN

I oversikten etter første rapport
tillagsserien i friidrett (pr. 30/6)
ligger Oslo Døves Sportsklubb som
nr. l i 0stlandsserie sør, 3. divisjon,
med 6776 poeng på 14 noteringer,
foran Vika og Vestheim. Det er 11
lag med. - Så vidt vi vet, er det
første gang Døves Sportsklubb del
tar i denne lagsserien.

I Vestlandsserien, 2. divisjon,
ligger Døves Idrettsklubb, Bergen,
på 8. plass med 10.527 poeng på
22 noteringer. Det er 22 lag med.
(2. div. omfatter lag som har klart
over 10.000 poeng siste år, og Dø
ves Idrettsklubb har altså klart å
fornye kontrakten til neste år al
lerede i denne divisjon. Eller kan
skje laget nå vil opp i 1. div.?)

IV. Internasjonale Vinterleker for døve, Sveits 27.1 til 1.2
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19-årige R. Brenden slår alle rekorder

5000 m: 15.35.2
20 sek. bedre enn Smedsgårds rek. i
sitt første løp på distansen. Dobbelt
rekord og jr. kretsrekord.

Ved Bergens-Alliansens nasjo
nale stevne 3/9 begynte det svakt
for deltakerne fra Døves Idretts
klubb. Willy Johansen fikk bare
døde kast i spyd. Bj arne Tømmer
bakke nådde bare 11.91 i tresteg,
og Erling Buanes kom ikke under
58 sek. på 400 m. (Her løp Trond
heims Lorents Ness pent på ti
den 56.1.)

Men Reidar Brenden reddet da
gen for alle de døve som hadde be
talt kr. 2.- for å se på. Han star
tet i sitt livs første 5000 m. Været
var utmerket, men da løperne
skulle stille opp, var Reidars pigg
sko forsvunnet. Han lette febrilsk,
men forgjeves. I siste øyeblikk fikk
han låne et par, og så gikk starten.
Etter en svak første runde ble far
ten satt opp. De to etteranmeldte,
landslagsmannen Vegard Nedrebø
og Gulars gode Ingvald Hagen, tok
ledelsen med Reidar like bak seg.
Slik gikk noen runder. Reidar
ville ikke slippe, heller ikke N or
rønas gode 'chr. ielsen, mens de
andre slapp fort. Etter ca. 2500 m
måtte Nielsen gi opp. Da slapp
også Reidar endelig taket i Hagen,
men farten var meget fin. Vi holdt
nesten pusten av spenning, og be
geistringen var stor da Reidar etter
en frisk siste runde gikk i mål i
fin form etter et strålende løp.
Tiden ble vel nærmest sensasj 0

nell. Kåre Smedsgårds norske dø
verekord (satt i Milano ifjor) ble
slått med hele 20.2 sekunder! Den
gamle juniorrekorden for døve
ble slått med 2 min. og 15.6 se
kunder!! Klubbrekorden ble slått
med 1.32.6 minutter!!

Men det var ikke bare blant dø
ve dette resultatet skulle rage
høyt. Brenden slo samtidig krets
rekorden for juniors med 5.8 sek.,
satt av Finn Systad, Viking, i
1939!! Og som toppen på kranse
kaken: "SpOl"tsmanden"s friidretts
barometer viste samme dag at
årets beste norske juniorresultat
på 5000 m var 15.44.6. Altså
rykker Reidar Brenden opp som
Norges klart beste junior på 5000
m iår!!! +
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150() nl: 4.1().5
Måtte trekke hele løpet, men slo
likevel Gjøens rekord

7/9 arrangerte "Brann" nas
jonalt juniorstevne. Det hadde
vært skybrudd flere ganger utover
dagen, men regnet holdt seg vekk
under stevnet, og banen var ikke
så verst. Jarle Lid gikk ut etter
to tyvstarter på 100 m. Harry Je
gersen fikk igjen 12.4. Erling
Buanes kom igjen nær sin pers.
med 57.5 på 400 m. Ilengdehopp
var Jarle like "heldig" som på 100
m, med 3 døde hopp. Jegersen had
de 5.33, dødt, mislykket. Og Fis
keI'gård 5.81, dødt, dødt. Så igjen
måtte Reidar Brenden alene redde
dagen for oss. Dessverre var det
mye sommel, slik at starten på
1500 m ble utsatt nesten en time,
og Reidar holdt på med oppvar
mingen 2 hele timer før han kunne
dra avsted. Hans eneste alvorlige
konkurrent var Geir Brudvik fra
Arna. Det ble et nydelig løp, men
Reidar måtte trekke helt til ut
gangen av siste sving, da Brudvik
klarte å spurte forbi ham.

Og denne gangen klarte Reidar
å forbedre Finn Gjøens rekord fra
ifjor, men han var skuffet over at

"*
Det hører også med til historien

at de piggskoene som Reidar fikk
låne var for små, så han hadde
masse blemmer og gnagsår da han
kom i mål.

Det var et stort løp - en VIr

kelig bragd!

3000 m: 8.46.2
Alle tiders overlegent heste norske
døverekord, 843 poeng

Alliansen Viking-Gular arran
gerte 10/9 nasjonalt stevne i flom
lys, og igjen var det mange døve
som la veien til Krohnsminde. Væ
ret var fint, men like etter start be
gynte det å regne.

På 1500 m kl. B startet J ohan
nes Samuelsen for første gang i år.
Han løp bra og lå pent plasert til
siste runde, da han ikke klarte å
følge med i innspurten og ble sist.
Tiden ble 4.43.2.

Etter en del andre løp kom så
turen til 3000 m, hvor Reidar
Brenden hadde lovet å løpe under
9 min. Det ble fin fart helt fra
begynnelsen. Gulars Ingvald Ha
gen og Endre Gåsemyr tok ledelsen
sammen med vår Brenden og Li
sæth fra Viking, og disse fire skif
tet stadig om ledelsen, mens krets
mesteren på 5000 m holdt seg
langt bak. Vi holdt på å miste
pusten da Brenden etter 3 runder
var så frekk at han tok ledelsen og
trakk "de store gutta" en hel run
de. Men de andre kom igjen og
gikk forbi. Da det gjensto 2 run
der, gjorde Gular-løperne et rykk.
Lisæth hang på dem et stykke,
mens Brenden lot være og isteden
fortsatte i sin jevne fart. Da det
ringte for siste runde lå derfor
Gular-guttene klart foran, med
Lisæth ca. 25 m bak og Brenden
ca. 30 m bak ham igjen, men nå
ble det liv på tribunene. Brenden
løp en sisterunde som han nok aldri
har gjort maken til. På oppløps
siden tok han igjen Lisæth, som
med sine siste krefter prøvde å
holde Brenden bak seg inn til mål,
men Brenden slo ham klart, og det
ble en fin 3. premie til vår mann.
Til tross for at vinneren Gåsemyr
satte personlig rekord, var Bl"en-

det bare ble 0.3 sek. forbedring.
"Jeg følte på meg at jeg kunne
løpe på 4.07 idag, men jeg begynte
innspul"ten for sent", sa Reidar.
,,1500 m er fOl" kort for meg. Bare
vent til onsdag så skal du få se
at jeg løper dobbelt så langt i sam
me fart. Nå må jeg under 9 min.
på 30~0 m, og det vil gå så lett."



Klubbmesterskapet

De første øvelser ble avviklet
på Skansemyren 11/9. Det var
kjølig. Deltakelsen var gledelig
stor, og jevnheten gjorde alle
øvelsene meget spennende. Det ble
ingen overraskende mestere, men
andre resultater lenger nede kan
få oss til å klø oss i hodet. Verst
er det vel at Einar Koppen, som
offisielt la opp for flere år siden,
fremdeles kaster 10m i kule og
tar sikker 2. plass både i denne
øvelsen og i diskos. Skolegutten
Svein Tømmerbakke fortsetter
framgangen fra ifjor. Nå ble det
to gode 3.-plasser i fint selskap.
Det overrasker meget at to slike
"for-moro-skyld"-kastere som Erik
sen og Johansen klarer over 9 m
i kule. -- Og Kjell Fiskergård sy
nes det er merkelig at det er lettere
å vinne i landskamp mot Danmark
enn i klubbmesterskap. Nå fikk
Erling Eriksen revansje på ham,
og Walter Pedersen tok 2.-plass.
De beste resultater i dagens øvel
ser:

den bare 6 sek. etter ham i mål.
Også Lisæth fikk pers. rekord.
At det var en flott prestasjon av
19-årige Reidar Brenden, forstår
man best når man tenker på at han
med tiden 8.46.2 slo sin egen vel
14 dager gamle rekord for døve
med nesten 15 sekunder. Resul
tatet gir hele 843 poeng, nesten
100 p mere enn Endre Grytnes'
rekord i høydehopp på 1.78, som
før var beste norske døverekord.
Det er også bedre enn alle de fin
ske døverekordene. Ifjor var det
i Norden bare Danmarks fenome
nale Willy Pedersen som oppnåd
de et bedre resultat, 49.7 på 400
m, men hans verdensrekord på
800 m gir "bare" 800 poeng.. Så
nå er Reidar Brenden for alvor
kommet i internasjonal toppklasse.

Ved samme stevne startet på
800 m jr. Erling Buanes og Lo
rents Ness (den siste for Døves I.
L., Trondheim). Begge løp for
holdsvis bra, uten at de kom ned
på sine pers. Ness fikk tiden 2.10.4,
Buanes 2.14.8. Referenten.

6.01
5.99
5.89
5.49
5.46
5.31

Sportsred.

Det har begynt å gå hårdnak
kede rykter om at de døve på Ha
mar går med planer om å stifte
eget døveidrettslag.

Hvorfor ikke?
N orge bør ha tlere døveidretts

lag. Vi har bare 5, (når vi regner
med skytterlaget), mens Finnland
har 16, Sverige 13 og Danmark 8
lag. I Norge har lagene gjennom
snittlig 60 medlemmer, i Finnland
52, i Danmark 33 og i Sverige 28
medlemmer. I utlandet er det
mange døveidrettslag som bare
har 10 medlemmer, og det går
allikevel. Et idrettslag på Hamar
vil sikkert få minst 20 medlem
mer, og det vil gå fint. Selv om
Bergen mister sin mester i ski
hopp og Oslo sin mester i kom
binert, så bør vi alle støtte de som
vil stifte laget. Norges Døves
Idrettsforbund vil sikkert hjelpe
til, med fornøyelse.

La oss få døveidrettslag på Ha
mar snarest!

DøveitJrettslag

på Ilanlar?

Det er vel ingen tvil lenger om
at Arnulf Pedersen er verdens stør
ste døve all-rounder!!!

Lengde
L Erling Eriksen .
2. Walter Pedersen .
3. Kjell Fiskergård .
4. Bjarne Tømmeibakke ..
5. Jarle Lid .
6. Harry Jegersen .

Søndag 14. september arran
gerte Haugesund Idrettslag nasjo
nalt stevne med god deltakelse.

I IlO m hekkeløp ble Arnulf Pe
dersen nr. 4 med tiden 16.7, som
er tangering av hans pers. rek.,
som også er klubbrekord, satt i
1956. Men hans norske rekord fra
1952 lyder på bare 17.2, så det ble
en kraftig rekordforbedring.

På 200 m fikk Arnulf enda bedre
vist at han er i riktig storform i år.
Det var mange deltakere, så lø
perne ble delt inn i A-, B- og C
klasse etter tidligere bestenoter
inger. Arnulf kom i klasse C, og
etter en strålende innsats ble han
nr. 2 på den flotte tiden 23.7, hele
4 tiendedeler bedre enn hans tid
ligere pers. rek. Han klarte der
med endelig, etter flere års forgje
ves forsøk, å slå Rolf Nybel'gs nor
ske døverekord fra 1935 (24.0),
men ingen hadde vel ventet at
forbedringen skulle bli så stor.

2 gode rekorder av Arnulf Pedersen
200 m 23.7 og 110 m hekk 16.7

Torsdag 28/8 deltok Arnulf Pe
dersen ved "Skj alg"s kveldsstevne.
Denne gang ville han forsøke seg
på 800 m, og han lå fint an etter
de første 400 m, men her snublet
løperen foran Arnulf og ble ligen
de så lang han var. Arnulf måtte
stoppe og løpe utenom, og deretter
ta opp j akten på lederfeltet, som
nå hadde fått et klart forsprang.
Han kom i mål som en god nr. 4,
tid 2.07.7, men uten det fatale
uhellet ville han etter min mening
ha vunnet uten større anstrengel
ser, for beste mann fikk 2.04.5.
Men Arnulf kommer sikkert igjen
og pynter på dette resultatet før
sesongens slutt.

Gledelig ellers er det å se at
Endre Grytnes trener flittig. Han
kommer antakelig til å pynte litt
på noen av de dårligste resultatene
Stavanger har i serien.

Ka. Sa.

Diskos:
L Per Sikko 27.25
2. Einar Koppen 26.72
3. Svein Tømmerbakke 24.41
4. Peder Nyset. . . . . . . . . .. 23.46
5. Bjarne Tømmerbakke .. 23.07
5. Erling Eriksen. . . . . . . .. 23.07

10.21
10.00

9.80
9.38
9.09
9.01

Kule
L Jarle Lid . . . . . . . . .
2. Einar Koppen .
3. Svein Tømmerbakke .
4. Erling Eriksen .
5. Sverre Johansen .
6. Per Sikko .
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PREMIESKYTNING 7. sept.
1958 på Østreheim

300 m internasjonal skive.
15 skudd ligg.

Kl. 2 og 3.
l. Anders Haukedalen U3 P
2. Age Pedersen Ul P
3. Anker Gusfre 80 p
4. Nils Vikene . . . . . . . . . . .. 79 P

Kl. l.
l. Erik Andresen 103 p
2. Arne Handberg 94 P
3. Brynjulf Dammen 92 P
4. Harald Angeltvedt 84 P
5. Sigvart Vold. . . . . . . . . .. 80 P

En aksje i Norges Døves Id
rettsforbunds pokal: Anders Hau
kedalen U3 p.

100 m normalskive -10 skudd stå
Kl. 2 og 3.

l. Age Pedersen 91 P
2. Anders Haukedalen 83 P
3. Anker Gusfre 80 P
4. Nils Vikene 62 P

10 skudd kne.
l. Anker Gusfre 93 p
2. Anders Haukedalen 91 P
3. Age Pedersen 89 P
4. Nils Vikene 86 P

Kl. l.
10 skudd kne.

l. Sigvart Vold 81 P
2. Erik Andresen 78 P
3. Arne Handberg 77 P
4. Kjell Larsen 72 p
4. Brynjulf Dammen 72 P
6. Odd Landehagen 65 p
7. Harald Angeltvedt 63 P

10 skudd ligg.
l. Arne Handberg 88 P
l. Erik Andresen 88 P
3. Brynjulf Dammen 84 P
4. Sigv. Vold 83 p
5. Kjell Larsen., . .,., . ., .,81 P
6. Henry LIllejord 76 P
7. Finn Arnesen 73 P

En aksje i "Døve Borgeres po
kal": Age Pedersen 180 p.

Fellt'sskytning IDO m.
3 s~å, 3 kne og 4 ligg. anv. etter
senen.
l. Anders Haukedalen 94 P
2. Arne Handberg 92 P
3. Age Pedersen 88 P
4. Sigv. Vold ., ., 82 P
5. Anker Gusfre 81 P
6. Kjell Larsen 76 P
7. Brynjulf Dammen 75 P
8. Nils Vikene 72 P
9. Erik Andresen 71 P

ID. Odd Landehagen 64 P
Il. Harald Angeltvedt 55 P
12. Finn Arnesen 50 P

Godkjente rekorder

orges Døves Idrettsforbunds
arbeidsutvalg har i møte 22/8 god
kjent følgende rekorder:

1500 m, 4.U.2 min., satt av Rei
dar Brenden, Bergen, 2/7 i Bergen,
som juniorrekord.

Diskos, 34.45 m, satt av Olaf
Garberg, Trondheim, 8/7 i Trond
heim, som juniorrekord.

Spyd, 49,32 m, satt av Willy
Johansen, Bergen, 9/8 i Oslo, som
juniorrekord.

1500 m, 4.U.0 min., satt av Rei
dar Brenden, Bergen, 10/8 i Oslo,
som juniorrekord..

Kule, 11.08 m, satt av Olaf Gar
berg, Trondheim, 10/8 i Oslo, som
juniorrekord.

3000 m, 9.08.8 min., satt av
Reidar Brenden, Bergen, 14/8 i
Bergen, som juniorrekord.

3000 m, 9.00.6 min., satt av Rei
dar Brenden, Bergen, 17/8 i Ber
gen, som både senior- og junior
rekord.

Dessuten ble følgende norske re
korder for landslag godkjent:

4xl00 m stafett, 46.4 sek., satt
av landslaget Bj ørn Bekkevold 
Einar Walbakken - Erling Erik
sen - Arnulf Pedersen, 10/8 i Oslo.

1500 m stafett (800-400-200
-100 m) 3.32.8 min., satt av lands
laget Reidar Brenden - Arnulf
Pedersen - Bjørn Bekkevold
Einar Walbakken, 9/8 i Oslo.

Olaf Garbergs 11.53 i kule vil
sannsynligvis bli godkjent på neste
møte, når en liten detalj er ordnet.

Forbundet beklager at rekord
anmeldeise ikke er mottatt for
Kjell Larsens 800 m på 2.00.8 og
Brynjulf Dammens spydkast 50.27
m, slik at disse rekordene går tapt.
Det er viktig at vår rekordliste er
så sterk som mulig, slik at den gir
et best mulig inntrykk, så folk kan
få større respekt for døveidretten.
Derfor er hver ny rekord verdifull
både for lagene og forbundet.

Fra

Vinterlekene 1959
IV. Internasjonale Vinterleker

for døve vil bli arrangert i Mon
tana/Vermala, Sveits, fra 27. janu
ar til l. februar 1959, ikke som før
meddelt 18.-25. januar

Kunstløp på skøyter
inngår i programmet for vinter
lekene 1959, utenfor konkurranse.

Svømmerekordene
CISS' rekord-komite har med

delt at de ikke kan godkjenne vel'
densrekordene for døve i svøm
ning som ble satt i Milano under
sommerlekene. Rekordanmeldel
sene ble ikke mottatt før 7 måne
der etter lekenes avslutning, og de
viser seg å være svært mangelfulle.

Sommerlekene 1961
IX. Internasjonale Sommerleker

for døve vil bli arrangert i Helsin
ki, Finnland, 1961. Det var ikke
helt sikkert om finnene kunne stille
de nødvendige garantier for gjen
nOlnføringen av lekene, men etter
innkomne opplysninger som ble
lagt fram på møte i CISS' arbeids
utvalg 16.-17. mai i Lausanne, er
det avgjort at lekene blir holdt i
Finnland.

Kvernelancls Fabrikk A.s
KVERNALAND

Landbruksmaskiner og redskaper
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Finnmark Fiskarlag
Boks 42 - Telefon 191
Honningsvåg

Fiskarnes faglige arganisasjon i Finnmark
Tilsluttet Norges Fiskarlag



Rolf Lycke
Jern - Stål· Metaller - Verktøy
ARI-Sagbruksmaskiner
Sentralbord 420674

Rådhusgt. 8 - OSLO

Arendals Farvehandel

Tlf. 1460 - 1680 ARENDAL
Inneh.: P. & G. Syrdalen
Farvehandel - Parfymeri
Tapet- & Linoleum

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

PAPIRFORRET ING

OSLO

Nidarå Tømmersalslag

Tlf. 1688 - ARENDAL

Skogeigernes faglige og økonomiske orga
nisasjon

Hamar Bryggeri

Tlf. 21 112 - HAMAR

Øl og mineralvann

Helmer Staubo &Co.
Kongensgt. 6

OSLO

Porsgrunns Auto A.s
AUT. FORD·FORHANDLER

Vallemyrene pr. PORSGRUNN

A.s Bryns Patentkontor
HARALD BRYN

Etterfølger av Alfred J. Bryn. - Etablert 1877.

Harald Bryn - Per Aubert -'- A. T. Deinholl - Jacob
Larsen - Haakon Øgle - Kjell Gulbrandsen.

Medlemmer av Norske Patentingeniørers Forening.

PATENTER - VAREMERKER - MØNSTRE

TOSTRUPGARDEN - O S L O
Karl Johansgt. 25

Kværnø Skomagasin A.s

TRONDHEIM

Skedsmo - Betong - Fabrikk
Ferdigblandet betong

Fabrikken Skedsmo telefon 207

Harry Bråthen
ENTREPRENØRFORRETNING

Nygaten 41, STRØMMEN Tlf. 7118 50

VULKA ISERINGSVERKSTEDET

Bildekk
AlfE. Evensen

HØNEFOSS - Telefon 1108
Lager av ny og brukt bilgummi

Ingeniørene

NISSEN og von KROGH

•

. M.N.I.F. og M.R.I.F.

~~
Kronprinsens gate 3 - OSLO

• • Rådgivende ingeniører for
ELEKTROTEKNIKK
Elektroteknisk laboratorium



Olav Ringdal
SKIPSREDERI

OSLO

H. Hansen
Aut. rørlegger

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

OSLO

Telefon sentralbord 41 68 30

Tegner all slags assuranse

RANHEIM

Aktieselskabet Sydvaranger
Kongsberg Sparebank

Opprettet 1839

KONGSBERG

Alle alm. bankforretninger

Ventilasjonsanlegg
Vifter - Varmluftsapparater

RANDEM & HUBERT Als
LUFTTEKNISKE ANLEGG

Telefon 56 52 95 - OSLO
Cort Adelersgt. 16

Fredrikstad Monterings Co.
& Metalstøperi A.s

Telefon 1494 • 1496
FREDRIKSTAD

Døves Trykkeri A.s - Bergen


