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Hvem blir beste forening?

En konkurranse er alltid morsom, og som regel er den også spennend~. Hva
slags konkurranse det er, spiller mindre rolle. Det kan være individuelt eller lag
messig, men felles for alle konkurranser er at det er viktig å yte sitt beste for
at nettopp en selv eller det lag en representerer skal vinne.

Vårt landslotteri er helt fra begynnelsen av lagt opp som en konkurranse
mellom forbundets egne foreninger, idet det blir innsatsen som avgjør hvor mye
hver forening skal få av landslotteriets overskudd. Og man kan vel her bruke det
velkjente uttrykk: "Som man sår, så høster man!"

Hele loddsalget er lagt opp på en så morsom måte at det rent har gått sport
i det, og det ser ut til å bli et riktig "storstevne"! Også her gjelder regelen om å
møte i sin beste form, og det er gitt at den som møter best forberedt og yter den
største innsatsen, vil få den største æren og de beste "premier".

Vel, vi har allerede begynt første runde på vårt landslotteris bane, men ennå
er det uvisst hvilken forening som vil gå av med seiren når sluttspurten setter inn
på ettersommeren engang. Men ett er sikkert: Den som arbeider jevnt og målbe
visst helt fra begynnelsen av, vil ligge langt framme når klokken går fi>r siste runde.
Det være seg stor eller liten forening. Det har hendt før at en av småfJreningene
slo ut alle de store ved at enkelte medlemmer gjorde en ekstra god innsats.

Vi kan si at våre foreninger går til konkurransen på noenlunde like vilkår,
og at det stål' og faller på medlemmenes innsats hvem som skal gå av med seiren.

Det gjelder nå å falge med i bladets spalter i tiden framover slik at man kan
føle konkurrentene på tennene.

Ja, så ønsker vi fJreningene lykke til med et godt loddsalg, og lar dette spørs
målet stå åpent: Hvem blir den beste forening?

Red.



({jær lrtJ. inntil død-en
Overskriften er forkortet. Det

skulle stå : Vær tro inntil døden,
så skal jeg gi deg livsens krone.
Dette står skrevet slik i Johannes
åpenbaring, 2. kap. I fJrkortet
form passer det go d-L sem en over
skrifc over fastetiden og helt frem
til over påske, alt det som gikk
fomt og urLder Jesu lidelse og død.

Tro og krone er to ting som nøye
hører sammen. Det er kl a v og be
lønning. Når vi er tro i vårt ar
bEide, så har vi rett til vår lønn.
Der er en riktig og rettferdig tanke.

Vær altså tro inntil de den og du
skal få selve livets krone. Men
d~tte ordet er ikke ment som en
arbeidskontrakt hvor du kan uten
videre legge hånden på bordet og
si: Hit med pengene. Eller jeg skal
ha belønningen som et rettferdig
krav på min innsats. Det er ikke
så lett å bli fortrolig med dette, for
"Vi kan jo spørre: Hvor blir det så
av Guds nåde?

I det vanskelige år 1940 kom
jeg til Oslo en dag i august måned
med min lille gutt som skulle be
gynne på Skådalen døveskole.
Vi hadde en lang og trettende reise
bak oss. Hadde byttet fra tog til
buss og fra buss til tog og hadde
endatil måttet overnatte på turen.
Vi var trette da vi kom til Oslo,
men tok med godt mot Holmen
kollbanen oppover til Skådalen,
hvor vi ble vennlig mottatt. Min
gutt (kall ham Ole) kom fortrøst
ningsfullt til skolen, i full forstå
else mtd at han skulle bli værende
igjen og jeg reise hjem. Jeg hadde
på beste måte prøvd å forklare
ham dette og hadde sagt at han
skulle gå i klasse sammen med både
piker og gutter og at det var en
dame som skulle lære dem.

Til alt uhell hadde vi, på gmnn
av I{i~eIestriksjonene som var i
den tid, måttet reise tidligere enn
bestemt og kom en dag for tidlig
på skolen. Denne dag var det
bare piker som hadde møtt frem,
guttene skulle komme neste dag.
"Ole" mente det å bli mottatt av
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Saken er vel den at ingen av oss
kan påberope oss full og helt ut
troskap i vårt kristenkall. Det blir
for meget svikt og utroskap. Vi
makter slett ikke å fyll~ Gud; krav
i alle deler. Vi blir maktesløse når
det kommer til stykket.

Jesus fylte kravet he.lt ut. Det
fantes ikke svikt i hans liv. Med
fuH troskap gikk han inn i døden.
Han var til og med uten synd i
all sin ferd. Da blir det altså slik
at min svikt og utroskap skal be
tales med Jesu troskap. Han bar
det som jeg ikke kune bære. Han
er såret for våre misgjerninger. Han
har sonet min synd. Hans kraft er
mektig i min svakhet.

Jeg har ikke krav på livsens
krone. Jeg må få den som en gave
fra Gud ved Jesus Kristus.

La oss samle oss om doen tanken
og det håp at vi skal få livets krone
av nåden alene.

Amen. L. S.

en mann og bli satt i et rom sam
men med bare piker var stikk
imot hva mamma hadde fortalt
og ble svært lti seg. Mamma hadde
sagt at det skulle være både piker
og gutter og nå var det bare piker,
og at en dame skulle lære dem, og
her var det en mann.

J eg tok ham med meg tilbake
til byen og ville møte opp på sko
len neste dag. Men et stort spørs
mål var uløst. Hvor skulle vi få
husrom for natten? Det' var jo
det første krigsåret og alt var van
skelig. Det var en fortvilet mor
som satt på en benk i studenter
lunden med sin lille gutt, som hel
ler ikke var i det beste humør.
"Ingen bekjente i denne store by".

l'lutselig gikk det et lys opp for
meg. Før vi reiste hjemmefra,
hadde jeg aven dame i min hjem
by, fått adressen til Lilla og Hen
ning Dahl, med disse ord: "Kom
mer du til Oslo, må du prøve å
oppsøke Dahls og hilse dem fra
meg." Ja, nå var jeg jo i Oslo,
og hadde en hel ettermiddag 1il
min rådighet. Sant å si trengte jeg

å få kontakt med mennesker, og
Dahls hadde jeg jo hørt så m)g.~t

godt om, så min beskjedenhet holdt
meg ikke barte fra å gjøre et fJr
søk på å finne dem og overbringe
hilsenen.

Pilestred~t, ja. Jeg spurte etpar
eldre damer, som satt ved siden
av meg på benken, hvilken vei
jeg skulle gå. De ble forf~rdet over
å høre en fremm~d dialekt og
snudde seg fra meg uten å svare,
reiste seg og gikk. (Dette var' altså
i 1940). Jeg henvendte meg så til
en politikonstabel og fikk grei be
skjed og det var ikke vanskelig å
finne frem til Dahl's.

Den mottakelse vi fikk der og
den hjertevarme som strømmet
mot oss, kan ikke beskrives. Men
alle som kjente fru Lilla Dahl, kan
nok forstå melg når jeg sier: "Jeg
glemmer det aldi." Å møte denne
personlighet i alminnelighet var
nok i og fJr seg en stor ting, men
for meg, som kom med et sårt
sinn, virket det som balsam på et
åpent sår, å få del i denne hjerte
lige vennlighet. Jeg fikk ikke slip
pe med bare å si frem mitt erend,
men måtte inn og ble traktert
med kaffe og kaker, som jo var en
opplevelse f.:Jr seg selv i den tid.
!Jet første fru Dahl spm·te meg om
var, om jeg hadde fått noe sted å
bo. Jeg måtte tilstå at det hadde
jeg ikke og hun var ikke sen om å
ta tekfonen og undersøke på ho
tellene. Det varte ikke lenge før
hun hadde greid å skaffe oss rom.
Det ble i "Studenthjemmet". Etter
å ha pratet med Dahl's en god
stund, hadde jeg fått den trøst og
oppmuntring, som jeg så sårt
hadde trang for. Den trøst og opp
muntring som et godt menneske
kan gi et annet, men som vi i
virkeligheten ser så lite av.

Vi ble ikke overlatt til oss selv.
Fru Dahl fulgte oss til hotellet,
opp heisen og inn på det anviste
rom og etter en hjertelig omfavnel
se og med alle gode ønsker, forlot
hun oss.

Det hører med til denne fortel
ling å si, at neste dag var det ingen
vanskelighet med "Ole". Og denne
dag var det vi som fikk spille rol
len som trøstere. Vi kom "i en
heldig time" til Skådalen. Akkurat
tidsnok til å få trøste 2 smågutter,
som foreldrene nettopp hadde latt
etter seg der. De ble "Ole'''s klasse
kamerater, og leser de dette og
kjenner seg igjen, sender jeg dem
min beste hilsen. En mor.



Nordmenn på vei over Petersplassen for å besøke Peterskirken.

I «Den evige stad»

at en stor mann har levd her på
jorden.

Det som f )rbau t m·)g m Jst,
var nok skulpturen i kirk_n; sv~r;:

statuer m0d så djnami;k pr0g at
norrøne gud~r som Odin - og
særlig Tor med bukk·.nJ og ham
meren - vilb ha passet fint i d'Jres
selskap. Med proLssor Halbslry på
pavestolen v.ilJe helheten vært fUll
kommen. Ihvertf.lll mine de som
besøkte kirken fl d·~n mest knu
gende fdeise av at Gud minst av
alt er nådig. Alt sto likesom i skar
peste kontrast til salmen: "Gud er
nådig, han vil ikke noen synders
dom og død .. " - Ved utgang,m
sto en mengde skrifwstoler med
skilt. Skiltene ga opplysning om
hvilke språk man kunne skrifte på
i de forskj ellige skriftestol Jnc :
spansk, fransk, engelsk, portugi
sisk, tysk, pols~ osv.

Vi ville gjerne opp i tårnet, men
lederne våre sa at d~t ikk0 var ad
gang denne dag0n. Nokså erg ;rlige
gikk vi utenf'Jr og bort til sV0itser
garden. Disse gardisten0, som er
utvalgte menn fra Sveits, er iført
en høyst besynderhg kostyme, så
de minner om klovner. Vi ville
gjerne fnbi dem, f)r å komme pa
ven nærm':'lre inn på livet, men nei,
sa våre led~re. IngJn adgang! Jeg
tok da opp passet mitt, viste det
til en av gardistene og gjord:J ham
forståelig med at vi ønsket en tur
innenfor. Han lot oss uten videre
passere, til stor ergrelse for itali
enerne. Mot å betale entre, slapp

Pavestolen.

kirken liten og klumpete, iallfall
på avstand. Da jeg gikk opp trap
pen hadde jeg nærmest ["lelsen av
at jeg skulle inn i en gammeldags
stasjonsbygning. Hell,~r ikke innen
for dørene fikk jeg den rette "kirke
stemning" . Det manglet ikke prakt
og dekorativ utsmykning - tvert
imot, alt så ut til å være gjort så
kostbart og praktfullt som mulig.
Det var vel nettopp derfor jeg ikke
likte meg. I et land hvor det er så
meget nød og fattigdom som i
Italia, bmde vel geistligheten gl ut
til de nødstedte og hjelpe dem,
istedenf)r å demonstrere sin rik
dom ved å gjøre kirkene til skatt
kamre. Jeg synes at jeg hørte tu
senvis forhilte rop: Gud er materia
list! Og j eg tenkte mange underlige
tanker. Kirken har vokst seg stor
og mektig siden Kristus gikk om
kring her nede, men selve kristen
dommen har neppe utviklet seg i
den riktige retningen. Det blir sta
dig mere teori og mindre praksis.
- I Peterskirken har paven en
trone som er en konge verdig. Der
sitter han på de store dager, høyt
oppe, mens solen, det himmelske
lys, slipper inn gjennom et lite
rundt vindu og faller rett på hans
an~.ikt, og ikke på noen an1 e. Ald i
ville Kristus satt seg på en slik
trone! Han gikk ut til de som treng
te ham og prekte und~r åpen him~

mel, ga bort alt han eide og viste
ved sitt eksempel hvordan kristen
dommen skal praktiseres. Han var
stor! Og det er iallfall godt å vite

Etter oppbruddet i Milano tok
jeg sammen med staf~ttlagetveien
til Genova. Denne omveien før
sinket vår ankomst til Roma med
l ~2 døgn, og da jeg også ofret en
hel dag på svippturen til Capri,
fikk jeg minst av alle anledning til
å se meg om i denne verdensbyen.
Den dagen jeg hadde til rådighet
1le atipå til sløst bert, fordi jeg var
mer død enn levende, grunnet kon
stant mangel på tilstrekkelig søvn
i 14 dager.

Men straks innkvarteringen på
Domus Pacis var ordnet og fro
kost<~n inntatt, ble jeg med de
andre til byen for å se på det vik
tigste. Et par italienere skulle vise
vei. Men hvordan det var eller
ikke var, så oppsto det vrøvl straks
bussen var kommet over elven Ti
ber. Resu.ltatet ble at flokken ble
delt opp i mindre flokker som dro
hver sin vei. Jeg ville beneste veien
til Peterskirken, og slo lag med en
flokk som skulle dit. Flokken besto
hovedsakelig av damer, og vi kre
ket oss avsted med en fart på ca.
% m i minuttet. Den første halv
del av veien var det stadige disku
sjoner, og vel over Victor Ema
nuel-broen lå souvenirbutikkene
tett i tett så det ble stopp f.lr hver
annen meter. Vi brukte antakelig
2 timer på en strekning omtrent så
lang som fca 0stbanestasjonen til
Universitetet i Oslo.

Første-inntrykket av Peterskir
.ken var skuffende. Sammenliknet
med Milano-domen virket Peters-
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VI mn i Peterskirkens "kjeller"
(Vatikanets museum), som igrun
nen minnet litt om katakomber.
Dt.t er her man skal ha funnet
apostelen Peters gravsted. Jeg fant
den underjordiske marsjen nokså
interesseløs, og da jeg nå var blitt
klar over at det ikke "Ville bli stort
å se hvis jeg skulle fortsette å dilte
etter italienerne og damene våre,
skyndte jeg meg ut. Jeg tok en tur
inn på den pene gravplassen like
ved, inn i det tilstøtende kapellet
og pavens "venteværelse", som er
et moderne lokale hvor man kan
skrive ansøkninger om å få audiens
hos paven, som i realiteten vil si å
få se paven litt på avstand. Jeg så
på blankettene, men jeg fant ingen
grunn til å fylle ut en av dem. Man
må gi mange opplysninger om seg
selv hvis det skal bli tale om å få
den store ære å se paven. Byråkra
tiet lenge leve! Det var i sin tid
lettere å komme til Kristus, enn
det i dag er å komme til f. eks. en
kontorsjef.

Etter mine private avstikkere
var de andre nordmenn forsvun
net, men de savnet meg sikkert
ikke. Jeg slentret nedover Peters
plassen igjen, mens jeg lurte på hva
jeg skulle gjøre. Etter å ha støtt
på en særlig iherdig gateselger og
bl. a. noen tiggere, kjøpte jeg en
såkalt "city-guide", på tysk. Jeg
satte meg i skyggen ved Tiber,
hvor jeg overveide hvor jeg skulle
ta veien. Det var ikke meget vann
i Tiber. Store sandbanker lå tørre
i elveleiet. Ved elvebredden, midt

utgis av Norske Døves Landsfor
bund. Bladet utkommer 2 ganger i
måneden, og årskontingenten er kr.
10.-, som betales forskuddsvis di
rekte til bladets adresse. Møllen
dalsveien 17, Bergen, postgironr.
13691, eller til kommisjonærene. I
utlandet koster bladet kr. 12.- pr.
år.
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i byens hjerte, bodde folk i bitte-
. små falleferdige hus, nærmest hare

sammenspikrete lemmer og halv
råtne bord. Noen gjess vraltet om
kring dem og ga inntrykk av fast
boplass.

Jeg ble ikke helt klok på bykar
tet, så jeg fikk en trafikk-konstabel
til å orientere meg litt, og så gikk
jeg til nærmeste severdighet, St.
Angelo-slottet, hvor de andre nord
menn hadde vært dagen før, men
vaktmannen stoppet meg og pekte
på et skilt, hvor det sto chiuso
(lukket). Jeg kom akkurat da de
skulle stenge.

Resten av mine inntrykk fra
Roma er det ikke umaken verd å
fortelle om.

Hjemover igjen.

Ute fra verden den vide
kaller en sang meg hjem;
hjembygdens bakker blide,
Herren velsigne dem!

kveder Herman Wildenvey.

Om morgenen 4. september reiste
vi med en fin turistbuss fra Domus
Pacis til Roma Termini, den mo
derne stasjonsbygningen. Snart
satt vi på toget, og med god fart
bar det avsted nordover. Det ble
stans i Firenze og Bologna før vi·
utpå ettermiddagen kom til det
"gammel-kjente" Milano, hvor vi
brukte opp våre siste lire. Her kom
CISS-presidenten J. P. Nielsen og
hans kone på toget. Så bar det
videre til Chiasso på grensen, gjen
nom Sveits, til Luzern og Basel,
hvor vi kom ved midnatt. Her
skulle vi få sovevogn, men det tok
tid. Omsider ble vi anvist plass i
en merkelig vogn. Og så kom Erwin
Warney, en ualminnelig myndig
tysk sovevognskonduktør. "Jeg
tale norsk", sa han og slo seg for
brystet. "Mein var (far) norsk,
mein frau Astrid, norskt namn,
mein sønn hedder Per". Og han
viste oss bilde av Per. Fra dette
øyeblikk og til vi forlot tysk jord
i Grossenbrode, var vi under Er
win Warneys beskyttelse. Hver
vogn hadde nemlig sin egen kon
duktør. Det kom sveitsisk toll.
Erwin spurte oss om vi hadde
kjøpt ur eller liknende i Sveits.
"Nei", svarte vi.

"Nein", sa Erwin til tollerne, som
hilste og gikk.

Han vendte seg til oss: "Jeg· si
til dem: Alt i orden in mein vogn.

Pst.". Og han gjorde tegn som om
han feide ut tollerne.

Det kom tysk toll og tysk grense
politi, men de slapp ikke forbi
Erwin. Langt om lenge gikk toget,
og den ene etter den andre gikk til
køys i den merkelige sovevognen.
Haukedalen, Bernt Kjølleberg og
jeg ble lenge sittende og prate med
Erwin. Det var to køyer for lite,
eller rettere sagt: Vi var tre mann
om den siste køyen, og ingen av
oss ville ta den. Til syvende og sist
fikk vi overtalt Haukedalen, som
jo har atskillig flere år "på baken"
enn Bernt og jeg. Men først hadde
vi pratet i noen timer med Erwin.
Han hadde vært i Norge mange
ganger, han regnet opp de byene
han hadde besøkt: Oslo, Hamar,
Skien, Stavanger, Kristiansand,
Bergen, Trondheim osv. Han had
de reist med båt. Da Haukedalen
skulle forklare hvor han bor, på
Smestad, stoppet Erwin ham:
"Når vi kommer inn på Oslo havn,
ser vi radiomasten~ på Holmen
kollen til venstre". Og han visste
beskjed om nesten alt. I Bergen
hadde ha n bodd på hotell" orge",
vært på Fløien osv. - Skulle vi ha
noe å drikke? Han hadde øl, Coca
Cola og limonade. Jeg har, sa han,
men jeg selger ikke. Hva vil dere
ha?

- Hva slags øl? spurte Hauke
dalen.

- Tysk øl, slett ikke så verst!
Erwins "norsk" var heller ikke

så verst, selv om han blandet inn
både danske, svenske, tyske og
engelske ord. Da Haukedalen gikk
til køys, snakket Erwin med over
konduktøren, og så fikk Bernt og
jeg plass i en sittevogn på 1. klasse,
hvor setene var regulerbare, og der
sov vi ganske bra noen timer.

Da "Vi om morgenen dro tilbake
til v år vogn, vartet Erwin opp med
kaffe, som han selv kokte, mens
noen av de norske damene hj alp
ham med oppvasken. Hele tiden
snakket han om orge, om krigen
og om alt mulig. Han hadde vært
med på beleiringen av Leningrad
og tegnet opp aksemaktenes stil
linger rundt byen. En batal
jon norske legionærer hadde vært
med og kjempet tappert. De var
førsteklasses soldater, og ingen av
dem var nazister, hevdet han.

J a, vi hadde det sannelig mor
somt, og avskjeden med Erwin var
nesten rørende i Grossenbrode.
Han hadde fått en hilsen under
skrevet av oss alle, samt et norsk



Hjemmet for Døve l Andebu sl(al
InnVIe de nye bygningene 8. 111arS

Erwin Warney vinker farvel.

bordflagg, og dette flagget sto han
og viftet med da "Vi dro ombord i
ferjen "Df-utschland".

~pør om vi åt på ferjen! Gjen
synl,t mf-d kjøttkaker, lever, saus,
poteter og Oldentlig kaffe holdt på
fL ta knekken på de fleste av oss.
Jeg fylte tallerkenen min til randen
fire ganger med middagsmat. Nat
ten tilbrakte vi i bebagelige kupeer
med stillbare seter, og "Vi sov oss
gjennom Sverige. Da vi våknet til
en ny dag, var vi i full fart gjen
nom det fagre Østfold. Vi gned oss
i øynene. Noe så vakkert! Velstelte
gårder med bølgende akrer. Dette
var Norge, det skjønneste land i
verden. Vi slukte landskapet med
øynene, og våre bryst svulmet av
glede og stolthet. Ånden kom over
meg, og j eg sto opp og sang : "Jeg
vil verge mitt land'., så jeg selv ble
dypt beveget. Det hadde slått meg
at nettopp denne sangen var den
rette for anledningen, fylt som den
er med kjærlighetserklæringer til
landet vårt.

Etterpå, da vi nærmet oss Oslo,
holdt Haukedalen som hovedleder
en kort tale, hvor han takket for
samværet. Og snart var vi i hoved
staden, hvor vi spredtes for alle
vinder. Th. Sander.

Trond-fjeim
De Døves Forening,

avholder sitt årsmøte lørdag, den
15. mars 1958, kl. 19, i foreningens
lokale. Medlemmer .bes møte tall-
rikt frem. Styret.

Den 8. mars vil Hjemmet for
Døve innvie de nye bygningene
ved barneavdelingen i Andebu,
som nå får en kapasitet på 30
barn, 50% mer enn før. Selve
barnehjemmet er gitt av Odd Fel
low-ordenen, mens skolebygningen
reises for innsamlede midler.
Hjemmet for Døve har villet gi et
spesielt uttrykk for sin taklwem
lighet ved å gi tre deler av skole
bygningen navn etter de tre fyl
kene som har ydet mest til reisin
gen, " Vestfoldty{get" er selve ho
'L'edtygningen mens "Buskerud
fløyen" eg "Tell marksalen" ligger
på hver sin side av den. I fjor
ydet 2551 givere i Buskerud til
sammen kr. 37.946 til Hjemmet
for Døve, og beløpet er gått til reis
ningen av "Buskerudfløyen". Det
beløp som kommer inn i år vil
også gå til samme formål.

De nye bygningene gjør det mu
lig å gi full behandling og under
visning til barna, fJruten at man
får barnehave, verksteder, gymna
stikk- og f~stsal.

Hele komplekset vil komme på
omkring 750.000 kroner, men ut
styr er da ikke medregnet. Målet er
å få nedbetalt gjelden i løpet av et
par år, slik at Hjemmet for Døve
kan ta opp nye oppgaver. Mest
presserende er det å få en avde
ling for ungdom, ettersom en stor
del av barna har så alvorlige pro
blemer at de ikke bør sendes di
rekte ut i arbeidslivet, men tren
ger en tilpasningsperiode.

Hjemmet for Døve har fått en
rekke nye plasser i de senere år.
Men antallet øker av døve som

. trenger kortere eller lengre opp
hold ved hjemmet. Og selv om
forpleiningsinntektene nå er kom
met opp på høyde med gaveinn
tektene, er oppgavene så mange
og så store at det er nødvendig
med betydelige gave-tilskudd.

Hjemmet for Døve har imidler
tid de beste forhåpninger om at
givernes arbeid"fdlesskap skal bli
så stort og så fylt av giverglede
at vi kan bli istand til å gi alle
handicapede døve den hjelp de
trenger og som betyr mere for dem

enn vi hørend':l har f.)Tutsetninger
t.n å fJrstå. I fjor sluttet o' er
10.000 nye givere seg til arbeids
fdlesGkapet, som nå teller nesten
50.000 personer fra hele landet.
Hvem som blir nummer 50.000 vet
vi ikke, men det er ikke umu ig at
han eller hun m~ldcr seg i løpet
av våren.

Hjemmet bl' Døve send Jr i disse
dager sia årlige beretning til sine
bidragsydere i Buskerud. Innlagt
er d·:t "nøkkel-kortet" som hvis
det bare brukes, kan åpne vei fJr
dem som ingen vei ser ut av sine
vanskeligheter.

IJTE""L4~()S"""'IT
vi Y. W.A.

Litt om Minnesota-skolen for døve

Red. har sendt meg et blad "The
Companion" (kameraten), som ut
kommer l gang i måneden og blir
trykt ved skolens eget trykkeri.
Et av de mange bilder i bladet vi
ser elever og lærer i arbeide i dette
trykkeri. Elevene har forklær, som
neppe er så store som de smedene
bruker. Det er 2 jobbere (Skåda
len døveskole har eller hadde l
slik jobber, og Anker Gusfre som
foruten å være skomakerlærer også
har utstått læretiden som setter
(typograf), lærer elevene litt om
"svartekunsten".) og l større ma
skin som bladet trykkes i, vi",;t
nok nokså gammel, for en elever
pålegger og en annen elev og lære
ren tar imot det trykte ark ved en
den av maskinen'. "The Compa
nion" er på 38 sider og trykt på
kunsttrykkpapir, fJr det er en
masse bilder i bladet. Over 400
bilder med stort og smått. Det er
juni-nr. 1957, siste nummer før
f~rien, og alle elever, lærere og
lærerinner, bestyrer, helseperso
nale, sydamer, vaskehjelp, kjøk
kenhjelp (15 stk.), håndverkere
av mange slag, 15 husmødre og 5
hmJedre som hjelper og passer
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skolens 250 elever, som bor i 3
store internatbygninger, alle har
fått sine bilder i bladet. Det er
bilder fra det daglige liv på skolen,
innendørs og utendørs. F. eks.
småbarna stående ved koselige,
du"kdekkede småborder ber bord
bønn, småguttene stuper kråke
i gymnastikksalen, jentene rekker
ivrige hendene ffam etter post
hjemm( fra, de største jentene på
soverommene, i studierommet, un
der fj em synsmottakelse, i koselig
prat med en lærerinne om kvelden,
eller strykende noen av sine kle"
plagg, 'de største guttene liker å
se fjernsyn, spiller biljard, studerer
i et av klubbrommene, spiller
Ping Pong, det er bilder fra klasse
rommene (gjennomsnitlig 10 i
hver lIasse), en ser elever som har
pyntet ferdig et juletre, elever som
er avbildet med sine selvlagede
masker eller karnevalsutstyr, de
største elevene har laget et valg
lokale og lærer hvordan de "kal
gjøre det, elever sktiver på maskin,
finner frem bøker i et stort skole
bibliotek, gutter arbeider i snek
keriet, største jentene øves opp i å
dekke bord riktig og å servere rik
tig, småjentene lærer å sy, skred
del'elevene i arbeid, bakerelevene
i arbeid i skolens bakeri, hvor alt
som trengs av brød og kaker på
skolen, bakes, de eldste jentene
syr sine klær selv, elever Lir også
øvelse i skolens frisørsalong, og så
er det mange bilder fra teateropp
førelser, leker, marsjer; selskaper
og fvrskjellig slags idrettskonkur
ranser.

Minnesota er jo en utpreget
"skandinavisk" stat i U.S.A. og
det er deIfclr mange norske navn å
se i elevfortegnelsen, over 1/5
av elevene har skandinavisk klin
gende etternavn. En jente heter
RubyVinje, det er Haug og Sven
ningsen, Ottem og Melby, Sorum
(skal være Sørum) Turtness og
Vold o. f1. Blant skolens lærere er
det også mange skandinaviske
navn. Skolen har 5 geistlige av
ulike trosbekj enneiser : 3 Luthera
nere, hvorav 2 tilhører Missouri
Synoden og den 3. (Thvedt) "Evan
gelisk", l er Episcopal og l er Ro
mersk katolsk.

Hvor mange av de 36 lærere som
er døve, står det ingen ting om,
men vi kan vel gå ut fra at noen av
dem er døve.

7 av skolens avgangselever 1957
gir ovu til Gallaudet College. The
Minnesota School for the Deaf
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ligger i Faribault, ble opp
rettet i 1863, og bygninger og tomt
er verdsatt til l million dollar.

13 år varer skolegangen fra ne
derste klasse til overgang til col
lege (høyskole, universitet). Tale
og taleavlesning øves hele tiden.
Men fra 6. klasse kan de elever som
ikke gjør tilfredsstillende frem
gang ved hjelp av taleundervisnin
gen, få undervisning med kombi
nert sys tem.

Velutstyrte verksteder, under le
delse av dyktige lærere, skaffer
opplæring i endel fag, som f. eks.
trykning, maskinsetting, snekkeri,
tapetsering, bilkjøring, mekanikk,
skredderi, baking, søm og koking.

Dessuten er det sport (idrett),
selskaper og mange slags hobbier.
Adgang til skolen har alle døve
barn mellom 5 og 20 år, som er
hjemmehørende i staten Minne
sota. Skolen er f fi.

Skolen arbeider for utvidelser
og f,)rbedringer, og senatet har
bevilget penger til dette formål.

Et 10,fHslag om at foreldrene
skulle betale 20 de>llar månedlig
for hver elev:~ understøttelse på
skolen, ble nedstemt (killed 
drept) i Hus- og Senatskomiteene.
Det har vært mye forbitrelse over
dette lo,forslag. (1 U .S.A. har
man ikke Storting som deler seg i
Odelsting og Lagting, men der har
man The Congress med Represen
tantenes Hus og Senatet.)

Verdensforhundsbladet
"La Voix du Silence"'" The voice

of the Silence" eller "Die Stimme
des Schweigens", som betyr "Taus
hetens stemme" på h.h.v. fransk,
engelsk og tysk, utkom med sitt
første nummer i april 1957 (f~r

teller Ernst Barth i DGZ). Det
skal også være utkommet ett num
mer i juli og ett i oktober, men
oversetteren har ikke sett et eneste
av disse numre. Dr. Cesare Maga
rotto er visstnok hovedredaktør +
10 andre ffa f;)rskjellige land.

4 svenske studerende ved Gallaudet.
Carl Gustaf Croneberg, hjelpe

lærer i engelsk, sluttet i 1956 ved
Gallaudet og studerer nå ved Ka
tolikk-Universitetet i Washington
for å ta en doktorgrad. Henry
Bjerudd, ordinær lærer fra Vaners
borg døveskole studerer høyere
døveskoleundervisning. Den tredje
er Jan Afzelius og fjerdemann er
J erker Anderson.

(Fra Døvas Varld og DGZ.)

Et blikk inn i vår bedrift

er overskriften på lederartiklen i
julenummeret av Deutsche Gehor~

losen Zeitung (fn'kortet til DGZ
- organ for det tyske &weforb.).
Det er bilder fra setteri og trykkeri
og av redaksjonspersonaie og ho
vedrnedarbeidere. DGZ trykkes nå
hver 14. dag i et opplag på 6.500.
DGZ i sin nåværende skikkelse er
fca juli 1950, men trykkeriet er
fra 1933. TrykkeTi,~t - som da lå
i Essen - ble i f0bruar 1945 truf
fet presist aven fiybombc og ble
fullstendig begravd i ruinene. Etter
krigen ble trykkeriet litt etter litt
bygd opp igjen og stadig fJrnyet,
slik at de~ i dag er helt moderne.
Foruten det lb-sidige fJrbunds
organ, som blir satt, trykt og gjort
postklar på 4 dager, trykkes det
alt mulig fJr private kunder, ja,
selv vanskelige vitenskapelige ar
beider og firfargeprospekter som
blir rost av L\.gfcllk. Det er 10 an
satte, derav 6 døve. Men hele be
drifcen blir led,~t av bare døve. De
forhandler med kundekrets og le
verandører, besøker forretnings
forbindelser i biler de selv kjører,
og avvikler de vanskeligste fvr
retninger. - Redaksjonen er blitt
modernisert. Nye kontormaskiner
letter arbeidet. Således er i siste
tid anskaffet en "Stenoeord" dikta
fvn. Heinrich Siepmann og Frie
drich Waldow er hovedredaktører,
den første er utdannet som typo
graf og mester i eget trykkeri. Dess
uten er han f Llrmann i det tyske
døveidrettsforbund. Han ble døv
8 år gammel av hjernebetend~lse.

Waldow ble døv 5 år gammel. Han
er prokurist eller fullmektig hr
trykkeriet. Språkmannen og uten
landsmedarbeideren Ernst Barth
er også utdannet som typograf.
Ble døv 3 år gammel og fyllte 75 år
på selve julaften. Han har også
mesterprøven i typograf-faget. En
medarbeider for ungdomsbilaget i
DGZ, Heinz Walter, mistet hørse;
len da han i 10·årsalderen fikk en
ørefik. Utdannet som grafiker, han
har eget atelier i Essen. Weininger
skriver i DGZ om Natnr, Teknikk
og Kultur, er døvelærer. Han øns·
ker at det ved alle døveskoler må
bli barnehage, 9 skoleår, fagskol{-'
og folkehøyskole. - Sj akkrnedar·
beider Oskar Punschke, f~dt døv,
er også utdannet typograf.

Mange utenlandske døve har be
søkt trykkeriet, enkeltvis eller sel
skapsreiser. Så mange besøk har



trykkeriet fått at DGZ kunne fylle Jeg møter
en spalte i hvert nummer. «den seilende magiker»
Bans Gopal Nigarn
generalsekretær i det indiske døve
forbund og visepresident i verdens
fOl'bur.det har tatt diplom ved
Muller & Sohn's tilskjærerskole for
dame- og herreskredderi i Dussel
dorf. Det gikk slik til: Det var me
ningen at han skulle avlegge Ruhr
industriområde et flyktig besøk og
så reise videl'e til London for å gå
på en skredderskole. I Dusseldorf
lærte han å kjenne tilskjærerskoIen
Muller & Sohn, der skjebmfdle
Rademacher virker som faglærer.
Undervisningen interesserte ham,
for den døve lærer Rademacher
med sitt tydelige tegnspråk gjorde
det lett for ham å følge med, og
derfor besluttet herr Nigam seg til
å delta i et tilskjærerkurs. Det gikk
fint. På diplomet fikk han Meget
godt både fJr herre- og dameskred
deri. Etter Rademachers uttalelse
er herr Nigam en meget begavet
elev med en sjelden god oppfat
ningsevne. Han har et skredder
atelier i ew Dehli (India), er 28
år gammel, og vil reise hjem til
India igjen i januar etter et opp
hold i England. - Han besøkte et
fulkehøyskolekurs for døve i Diis
seldOlf (15. november 1957) da
kurset åpnet, og elevene syntes
han var meget intel·essant.

H vern vil skrive til

J}lrL7lji OIJ q)dft?
I nr. 22 av Tegn og Tale var det

bl. a. bilde aven døv bulgarsk bry
ter (,D2glig liv i Milano"). Den
gemyttlige karen heter Krume Pe
trofl'. Jeg fikk en hilsen fra ham
til jul, med bilde av hans to barn,
Margi og Peter, som er 16 og 17
år gamle.

Margi og Peter vil gjerne korre
spondere med jevnaldrende norske
ungdommer, på tysk eller frausk.
De ser meget kjekke ut begge to.
Peter lys og målbevisst, mens Mar
gi er meget mørk og har et vemo
dig uttrykk i øynene. Jeg går ut
fra at de er hørende, og jeg håper
at noen som leser dette ,il begynne
å korrespondere med Margi eller
Peter Petroff (altså på tysk eller
fransk). Kanskje du har en slekt·
ning som er interessert?

Adressen er: Kriva rena N -4,
Sofia 6, Bulgaria.

Torsar.

Det var i CalifJrnia, i september
måned i fjor, dette hendte. Det var
enda en onsdagskveld og jeg holdt
meg hjemme på rommet mitt da
jeg ikke ftJlte meg opplagt til å gå
i døvdJreningen. Men ettersom
jeg satt der alene, og afrenstimene
sneglet seg hen, ble jeg mer og mer
rastløs og tilslutt tok jeg på meg
og dro til dø-vdJrcningen likevel.
Det viste seg et lykketrefff,)r hvem
andre fikk jeg ikke øye på enn den
seilende magikern Arnfinn Matres
veli\jent~fjes da jeg steg inn i døve
fJreningens lokale! Det ble et hjer
telig gjensynsmøte mellom oss to
nordmenn der ute i det store frem
mede landet!

lJ us5ig nok begynte vi straks å
prate med hverandre på engelsk,
men slo f'nart over på norsk da vi
husket at vi begge var nordmenn.
Det var ikke så lett til å begynne
med etter vårt lange opphold i
Amerika. Men da vi først hadde
kommet i gang, pratet og pratet
vi til langt på natt.

Vi ble enige om å møte hver
andl'e igjen neste dag ved en hyg
gelig sammenkomst fJr sjømenn i
Sjømannskirken i San Fransisco.
Det ble et hyggelig samvær og vi
ble traktert med kaffe og kaker.
Etter kaffen måtte Arnfinn vise
sine tryllekunster f Jr festdelta
kerne, og han fikk med sine mange
flotte og morsomme numre til
skuerne til å brøle av latter. Som
en påskjønnelse fJr sin flotte un
derholdning, ble han belønnet med
en kn.flig applaus fra oss på ben
keradene!

Jeg var meget stolt der jeg satt,
over at en av mine skjebnef~ller

gjorde et så godt inntrykk på til
skuerne!

En annen dag inviterte Arnfinn
-meg til middag ombord. Det var
en krafTig skipskost og som jeg,
som bare var vant til vitaminfat
tig hotellmat, spiste med så god
appetitt at Arnfinn satte store
øyne da han fikk se hvor mye jeg
kunne f a plass til i magen min.
Det smakte herlig!

Etter middagen viste han meg
rundt på båten. I lasterummene
holdt en del bryggearbeid'31 e på å
losse kopra, som man fil' av kokos
nøttene og bruker bl. a. til såpe
og i parfymeindustrien. Det var
interessant og nytt for meg. Båten

Den seilende magiker og den reisende land·
krabbe ombord i M.s "J3ougainville" i San

.F'ransisco.

hans var en stor og prektig laste
båt som het "Boug lin vill:l" og gikk
i fart m31bm Vest-Am)rika og
østen. Ja, dette var nO'~n korte
trekk om mitt kjærkomne
møte med den "seilende magikern",
Arnfinn Matre. Og til slutt vil jeg
herved fl rette en hjertelig takk
til deg Arnfinn, L>r de hyggelige og
ufJrglemmelige stunder jeg hadde
sammen med deg i San Fransisco,
og som jeg satte så umåtelig stor
pris på!

Håper jeg flr se deg igjen her i
New York hvor jeg nå er!

Ole-mo.

~"rLol1eL"e
er inngått mellom frk. Oddlaug
Elvebakk, Mo i Rana, nå Oslo, og
hr. Bernt Kjølleherg, Farsund, nå
Oslo
er inngått mellom frk. Hallgerd
Wroldsen og hr. Erik Andresen?
begge Oslo
er inngått mellom fj'k. Gerd Norde
stad, 0,;10 og hr. KarJ-Gunnat
Bjørnsen, Bergen, p. t. Oslo.
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Nybyggerliv

Som nevnt i et tidligere num
mer av Tegn og Tale, så håpet vi
at det ble riktig travelt på for
bundskontoret. Og vi skal ikke
klage. Nå er det visst bare en eneste
forening som ikke har sendt inn
bestilling på loddbøker. De har
strømmet inn, og store og tunge
pakker er sendt med jernbane,
båt, og i posten.

Det har minket fort i skapet
hvor loddbøkene er innelåst. Og
vi er glad for hver bunke på 10
eller 20 loddbøker som går ut.
Vi har ikke peiling på hvorledes
salget går omkring i landet. Vi
vet at Bergens Døveforening etter
2 uker sendte inn oppgjør for 100
solgte loddbøker. Vet er sikkert
andre foreninger som også har
gjort det godt. Men de venter
gjerne litt med å sende inn pengene.
De vil riktig glede oss med et stort
beløp, når de sender inn postgiro.
Og "i tar med takk imot, alt vi
får.

Sekretæren har arbeidet litt
med disse utstillingene, og forret-

En kveld jeg var på farten kom
jeg innom Pete Lima. Hesten
bandt jeg til hagegjerdet,innenfor
lå en ku og en kalv og tygget til
fredshetens drøv. Utenfor stallen
reiste Petes hund, Carlo, seg og
ga fra seg et par varslende bjeff, og
la seg så ned igjen og viftet litt med
halen. Det var klart at Pete (Pit)
var i stallen, og der sto han da
også og beundret sine hester. Hes
t€.ne var nok også hans fJrste og
siste kj ærlighet, for han sa engang
at han likte seg bedre i stallen enn
i huset. Stallen var av torv, og de
to f.)t tykke veggene sørget for var
me om vinteren og kjølighet om
sommeren. Hestene kunne ikke få
et bedre hjem. Gulvet var selve
prærien og alltid tørt, for det var
i et klima der ingenting råtnet,
men bare tørket bort.

Petes hester var store og blanke
etter godt stelL og det var aldri
nødvendig å skynde på dem. Man
måtte tvert imot holde igjen så
det var mer som å se en dans, enn

ningene har tatt vel imot oss, når
vi kom og spurte. Og det hygge
ligste av alt er at de selv har bedt
om å få selge lodder, da så mange
kunder som kommer inn i forret
ningen, spør etter lodd.

Vi må bruke disse gode, vakre
vårmåneder til å selge mest mu
lig. Når sommeren kommer blir
folk opptatt med så mange tin~.

Derf0r må vi bruke hver eneste
dag framover. Og jo snarere vi
kan melde: utsolgt, jo før blir
trekningen.

HjElp oss å ta et godt løft for
loddsalget.

SISTE NYTT FRA
LOTTERIKONTORET

Landslotteriets kontor melder
idet bladet går i trykken at 3300
lodddbøker er sendt ut . Nå ligger
det bare 1240 bøker igjen på kon
toret.

Heia! Heia!

trav. Å se Pete komme farende
over prærien med ett eller to fir
spann, var et syn som jeg gjerne
ville betale for å se igj en!

Etter litt hesteprat gikk vi inn
i huset som var lik en kasse med
dør og vindu. Det var pappkledd
både ut- og innvendig, og opp av
det flate skråtaket stakk et ovns
rør. Det var et av de mest almin
nelige nybyggerhjem som var reist.
Mange andre hadde lagt opp torv
utenpå veggene, helt opp til vin
duet, eller lengre.

Gulvet til Pete var svart, for det
ble aldri vasket, noe som var al
minnelig blant ungkarer, ellers var
det intet å si på rensligheten.

- Nå skal vi ha supper (af
tens) sa Pete og slengte over kje
len, åpnet matskapet og tok et
overblikk over innholdet. - Ka
fanken, sa han, det er ikke noe
smør. - Det gjør ikke noe sa jeg,
rømme er like bra! Men nei, smør
ville Pete ha. Han plystret på
Carlo, tok av seg beltet og spente

det rundt magen på hunden. Skal
du ri på hunden til byen etter
smør, spurte jeg med skj~lvende

stemme, for det kom f)f meg at
ensomheten kanskje hadde tæret
på hans f.)rstand.

Ha, ha, ha, lo Pete så det skrang
let i tennene. Han tok en glatt
trepinne og stakk i et hull i remmen
og surret pinnen til halsbåndet.
Så fylte han rømme i et solid lite
spann med skrulokk og festet det
med et kort tau til hundehalen.
Et stykke flesk ble varmet opp og
stukket på trepinnen, og så var
smørkjerna fadig til bruk.

Carlo snuste i seg den liflige duf
ten mens den stirret skjeløyd på
flesket. Vi toget ut gjennom døra,
Pete festet et tau til halsbåndet og
ga klarsignal. Carlo satte avsted for
fullt steam med Pete i centrum av
karusellen, og smørkjerna var mere
i lufta enn på jorda. Du skjønner,
sa Pete, som prøvde å forklare meg
hver gang jeg kunne se kjeften hans
mens han snurret rundt. Dette er
videnskap, alt er beregnet på se
kundet; når lufttrykket har presset
fleskeskiven fram til hundekjeften,
da er også smøret ferdig. Plutselig
stoppet Carlo sin ville fart, fleske
ski ven var kommet innen rekke
vidde og forsvant i et glefs. Pete
løsnet kannen fra halen, og et par
minutter senere kunne vi sette oss
tilbords og spise nykjernet smør.

Pete fortaptp seg i minner. Det
er blitt så utriveLig nå, sa han. In
tet er som i de første årene da alt
manglet og folk strevde med å liv
berge seg. Da var alle god'e naboer,
snille og hjelpsomme mot hver
andre, og det var rene parad;Bet
med picnics ved elven, fiske og
kaffe med tilbehør. Men nå, siden
telefon, biler og nye hus er kom
met, er det bare uvennskap, avind
syke og hat, især mellom slektnin
ger. Det er et sant ord, at frende
er frende verst.

(Forts. side 100)
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Besøk hos døve I Australia
Nå er det visst på tide jeg be

gynner å skrive litt til bladet igj en,
og furtelle om denne sjøturen min,
furhåpentlig den siste også. Jeg
hopper over turen f:a Oslo til Free
manlIe i Australia og fjrteller om
mine besøk hos døve i Melboume.
Denne gangen hadde jeg bestemt
meg til å komme i kontakt med
døye der og allerede den Lnste f.i
dagen min tok jeg turen til byen.
J eg fant adressene til Døveskolen
og fJreningen i teltfJllkatalogen.
I min beste puss, og herlig mild
Ide og strålende solskinn tok jeg
turen til Døveskolen f~rst. Det var
et drøyt stykke å gå. En stor pla
kat hvor det stod victorian School
fJr Deo.f Children, fJrtalte meg at
her lå skolen. En gammel stor byg
ning midt inne i en kjempepark,
med små lave en etasjes trebyg
ninger rundt omkring med store
vinduer fra tak til golv.

Nlen jeg så ingen døve. Ringte
på hos styreren,og fjrklarte så godt
jeg kunne på den stakkars engels
ken min hvem jeg var og hvor jeg
kom La, og at jeg hadde lyst til
å se skolen. Dessverre hadde eleve
ne feIie akkurat nå så dem fikk
jeg ikke hilst på. Men han viste
meg rundt og jeg prøvde å følge
med så godt jeg kunne. Stort sett
var skolen omtrent som på Skaa
dalen hvor jeg gikk. Klasserom
mene var små og ute i nybyggene
var det noe som overrasket meg.
I gangen mellom klasserommene
var det et stort vindu inn til toa
lettet hvor de gjennom det kunne
holde øye mtd barna når de var der,
pussig hva?

Lekeplassen var flott. Der hadde
de lekeapparater, rutsjebane og
ellers det meste som hører til. Sove
salen var litt større enn den vi
hadde. Den gikk i en vinkel og
bare på den ene halvdelen tror jeg
at det var ca. 24 senger. Dessverre
var de fleste rommene og annet
stengt p.g.a. ferien, men kom vi
innom igjen så måtte jeg komme
igjen og da skulle jeg fi se mer og
samtidig fl komme i kontakt med
elevene. Det ble det ikke tid til
dessverre, for det ble annerledes
emi jeg hadde tenkt ..

Om.k.velden tok jeg taxi til døve
f,)Teningen. Jeg trafl: ingen utenfor
så jeg bikk inn. Og døvdJreningen
var i en stor bygning og det var
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noen sammenbygde bygninger på
den andre siden, og mellom var det
en kirke. Bak kirken var parker
ingspark.

J eg gikk bort og ringte på ved
kontoret. Ingen kom og lukket
opp. Plutselig var det en som ropte
og jeg snudde me/<. Jeg svarte at
jeg var komrn"lt f)1' å komme i
kontakt med døve her. Mannen
svarte ikke og jeg f Jrsto han var
døv. Jeg Ln'søkte med tegnspråk
og sa hvem jeg var og at jeg var
fca Norge. En tydelig overraskelse
og et smil lyste opp i ansiktet hans
og han tok meg med inn. Viste meg
inn i et rom hvor del' satt flere døve,
presenterte meg og de var visst
overrasket over å se en f'a Norge.
Og vi prøvde å snakke med hver
andre ved hjelp av tegn og skri 
ning på engelsk. Han f !rtahe at
jeg var heldig som kom i chg på
en torsdag, f Jr det var d~n eneste
kveld n d,) hadd,; møte, hvis d,~

da ikke hadde lørdags~Len med
film eller dans.

Han tok meg med rundt i byg
ningen og jeg ble imponert. Et
lokale med kantine i 1. etasje. Stor
sal med scenegolv og galleri, luker
i veggen over galleriet f Jr film
fram·,isning. Lange, praktiske stål
rørsbenker med seter som kunne
slås opp og ned, veldig lett å flytte.
På scenegolvet var det h:.f"ventiler
som sørget for varm eller kjølig
luft. Og jeg glemte å f )rtelle at i
rommet hvor de hadd~ kantinen
var der televisjonsapparat. I 2.
etasje var der biljardrom og i bil
jardrommet hang der trofeer og
premier de døve hadde vunnet i
tennis, baseball og annen sport i
årenes løp. Mr. Laurin som mitt
nye bekjentskap het, fjrtalte at
de fleste døve hadde egen bil. Det
hadde han også. De døve i Austra
lia hadde vanskelig med arbeids
muligheter. De fleste var skoma
kere eller skreddere. Noen fl svei
sere, tømmermenn og snekkere.
Typograf.Jr, mekani~ere eller in
dustriarblidere var delt "i3st ingen
av. Bare en døv dame jobbet på
kontor og hadde med regnskap og
maskinskrivning. Jeg spurte 1r.
Laurin etter Stan Batson og han
smilte da jeg spurte ham, og fJr
talte at Stan var en venn av ham
og bodde i Geelong, en by ca. l
time L'a Melbourne. Stan var nå

gift med en engelsk kvinne og
hadde en liten pike, eller var det en
gutt? Det har jeg jamen glemt.

å vil vel de fleste av dere studere
på hvem Stan er, så jeg vil f Jrtelle
at St~m var i Norge f Jr noen år
5iden da han var på f0rie ru~dt i
Europa~ Og jeg ble kjent med ham
i Bergen. Mr. Lau'in ville kjøre
meg til Geelong f Jrstkommende
søndag, så jeg kunne fl hilst på
ham. Dessverre skul~e vi dTa '\ id01"e,
men "j kom tilbake om en måneds
tid. Og vi var enig at da skulle vi
gjøre det. Og han kjøl'te meg om
bord om kveld·Jn.....

Turen gikk så til Sydney, Bris
bane og tilbake til Sydney igjen.
Derf:a til Hobart i Tasmania og så
til Melboume. Jeg kom i kontakt
med Mr.Lau~inog i tok opp spørs
mål .t. Jå så det ut til at Yi skulle
gå f Jrstkommend·J øndag. Men
heldigvis hadd·; han filordagen,
å yi ble enige om å dTa f 'eclag

li: eld og så 'kulle jeg overnatte
ho Stan. Fredag kveld kom han
og hentet meg. I f.Ill fut kj ør e vi
til Gcelong. Først skulle 'li innom
til noen do \Te og hil.se på dcm. Tu
ren tok akkurat en time. Da vi kom
fram var det blitt ganske mørkt.
Stan stod uter.f Jr og ventet hos de
døve da vi kom. Det var et hjerte
lig gjensyn og jeg kjente ham igjen
trass i at han hadde lagt litt på seg.
Vi ~)kk inn og hilste på d,~ døve
som også var venner av Stan. Stan
f jrtalte, at han ble overrasket da
han hørte at jeg var kommet. Jeg
hadde riktignok sagt det dlJngang
han var i Norge, m'Jn han trodde
ikke noe større på det. Så desto
større var gleden. Jeg ble invitert
på varm af;ens, og mens vi spiste
f Jrtalte Stan at han f nst skulle
kjør~ meg runt til etpar døve f.:>r at
de skulle få se en nordmann. Etter
på skulle, vi hjem til ham hvor {Jr
eldrene og kona satt og ventet.
Sta~ holdt på å innrede huset og de
var ikke helt Ledige, så jeg skulle
overnatte hos fJreldrene. Og om
morgenen skulle han komme og
hente meg og ta meg med på biltur.
Klokken var nærmere 11 da vi var
fJrdig med besøkene, og dlJt var
morsomt å treffe de fjrskjellige
døve i Geelong. Byen er på Bergens
størrelse, m-:;n d'Jr var bare noen
Li døve d~r og Stan og konen hans
var de yngste av alle sammen. De
Reste hadde eget hus med have.
Husene i Geelong var ikke slik
som våre hjemme. I hele Gee10ng
så jeg 2 hus som hadde 2 etasjer,



Stan og jeg under turen mndt Geelong.

det ene var posthuset, såvidt jeg
husker det. EJler ar det bare bve
små bungalower ,alt på ett golv ...

Da vi kom hjem til Stan satt for
eldrene og konen hans og så på
televisjonsapparatet, og tilstede
var ogi'å pn tante og f0tter av ham.
Jeg fikk en hjertelig mottakelse og
en av de fØl'ste ordene far til Stan
sa, var at Stan hadde skrytt sånn
av den hjertelige mottakelsen, og
hvor god de hadde vært mot ham,
de dø .... e hjemme i Torge som Stan
var hos. Så var de glade at de
kuune få gitt litt igjen. Og det var
bare smil og glede. Fikk en enkel
men herlig servering fijI' jeg dro av
gårde med foreldrene og skulle
overnatte hos dem. Dagen etter
våknet jeg klokken halv 8. Sto
opp og stelte meg. Moren var oppe
og holdt på med frokosten. Nå
har de fleste kjøkken der og i Mel
bourne med gasskomfyr eller en
slags grill med gassfyring,og det
tok veldig kort tid å gjøre maten
ferdig.

Fikk først Korn Flakes med
melk. Deretter egg og bacon. Og
at det smakte godt var det ikke
tvil om. Faren hadde kledd seg i
arbeidsklær, han skulle på jobben.
Faren til Stan driver et transport
firma og har 2 stk. i byen. På det
ene har Stan jobben sin, han sitter
på kontoret. Før drev han med å
kj,ne for faren, men nå har han
altså kontoret. Broren jobber også
i firmaet. Stan kom mens vi spiste,
og han avtalte med faren at vi
skulle bruke hans bil, en finfin
Humber. Og faren tok Stans bil
som var litt eldre. Vi hadde hel
digvis fint vær med solskinn. Vi
kj ørte ut til broren som var gift
og de hadde også en liten. Broren
hadde nettopp kjøpt en liten brukt
bil som han stelte med da vi kom.
Hilste på konen hans, og hun sto
akkurat og stelte småen.

Stan spurte broren, Lauritz, som
han hette, om han ville kjøre oss

slik at Stan kunne sitte i baksetet
med meg og prate. Han kunne jo
ikke så godt kjøre og bruke tegn
samtidig. Det eneste han var lei fJr
var at jeg måtte ombord igjen
samme kvelden f Jr jeg hadd~ Li
bare en dag, og dessuten skulle vi
visst gå dagen etterpå, som var en
søndag.

Hadde jeg hatt mere tid på meg
ville han tatt meg ut på landstedet
deres og tatt meg med på tUT inn
i selve landet så jeg kunne fl se
litt av livet der. Men nå ble det
altså Geelong, og Stan fjrtalte
meg mye under kjøreturen. I Mel
bourne var der ca. 300 voksne døve.

Det var hørende personer som
sto som øverste myndighet når d~t

gj aldt de fleste saker angående
virksomheten og annet blant døve.
Ellers hadde fJreningen egen fJr
mann, sekretær og styremedlem
mer.

Og en av de tingene Stan for
talte meg er noe som jeg også synes
skulle bli innført blant os;, hjem
me. Det er at når døve skulle ha
sertifikat for bil, så måtte de søke
gjennom en komite bestående av
12 døve nedsatt av døve selv. Og
den komiteen var sammensatt av
de flinkeste og dyktigste døve bil
kjørere. Grunnen til det var at en
gang, da de døve nettopp hadde
fatt lov til å skaffe seg sertifikat,
var der en døv som kom ut far
kollisjon, og skylden var hans
egen, visstnok ved at han var be
ruset. Og da ville de øverste myr 
digheter nekte døve å fl sertifikat.
Men en hørende, Mr. Reynolds som
er en av dem som driver denne
døvdJreningen og organisasjonen.
fikk dem til å skifte mening.

Han foreslo denne komiteen, og
hendte det noe med en døv bil
kjører, skulle denne komiteen ta
seg av det og avgjøre hva som skal
gjøre;, med ham. Og da ble det som
regel til at han mistet sertifikatet
for et ål' eller to, hvis de da ikke
nektet ham det for alltid, og sendte
så avgjørelsen til myndighetene.
Og samme komiteen tok seg også
av eventuelle som ville ha serti
fikat. Han måtte gjennomgå en
skarp prøve og svare nøyaktig på
alle spørsmål. Forholdene hans ble
gjennomgått og så tok komiteen
standpunkt i spørsmålet om han
skulle fl sertifikat. Og ble det god
kjent, sendte de anbefaling til myn
dightene, og ba at han måtte få
ta eksamen og få sertifikat. Og
etter det gikk det bedre. Dette er

utmerket, da døve selv kjenner
sine egne bedre enn hørend~. Stan
selv var medlem av denne komi
teen. Og etter kjøretUTen som gikk
rundt hele Geebng, en vakker by,
dro vi opp til en sk:redd'~r so::n jeg
hadde hitst på kveldm fJr. Og han
tok oss med på en lit':ln restaurant
og vi fikk slokket tørsten.

Klokken nærm~t seg tilslutt
halv l og vi måtte skynde oss da vi
skulle hjem til fareldrene til Stan
og spise midd3-g.

Da vi kom hjem var k:ma til Stan
kommet og hun hadd~ med seg
barnet. En søt liten unO'e som stir
ret f..>rundret på den bjørnen hun
fikk. En liten mekanisk leketøy
bjørn jeg kjøpte i Ad~n som slo på
tromme som var f-.lst':lt rU'ldt ml
gen på d·~n, og som var til å tre~ke

opp. Ellers hadd~ jeg m~d norsk
sjokolade og konfJkt, og am~ri

kanske sigaretter til Stan og faren.
K. G. Bjørnsen.

[(an noen hjelpe
den seilende magiker'!

Vi har ntt et brev fra Arnfinn
Matr~, som rent ut sagt er fortvilet.
Alle hans verd~flllleeksemplarer av
Tegn og Tale med alle hans reise
beshi \Td 3er i bladet, er blitt kastet
på sj øen. Og hvordan hendte det?
J o, nå skal d(lre høre: Alle mine
tidligere rei3eheskrivelser i Tegn
og Tab er blitt bort.:) i det våte
element, sier Arnfinn. De har hav
net i Stillehavet, og det skyldtes
altsammen den tuL aven kinesisk
lugargutt, som ikke engang kan
norsk. Han har kastet mine verdi
fulle Tegn og Tale i sjøen og jet!
skjelte ham huden full både på
norsk og på engelsk slik at han
ble rent redd og ba om forlatelse.

å hadde nok blad~ne ligget
lenge i min lugar, og han har vel
gått ut fra i følge datoen at bladene
var utlest og ubrukelige, og således
uvitende om min interesse far Tegn
og Tale. Nåvel, gjort er gjort og
kan ikke endres, men nå vil jeg
gjerne fJrsøke å få blad·~ne erstat
tet mt'i1 noen nye eksemplarer.
Hvilke numre d·~ sto i husker jeg
ikke, ill'~n titlene på reisebeskrivel
sene var: "En tripp til verd'~nshyen

ew York",,,Westindiatur",,,Syd
amerikatur" - "Et møte m.ed det
fj erne østen". Er det noen som kan
hjelpe meg, så vil jeg gjerne kjøpe
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riktignok behandlet av menn, men
så var det også mannf"lkene som
tok initiativet til fJrslaget om hus
morf )rie fJr døve kvinner og gjen
nomf.lrte det! Imidlertid er det
døvtJJreningene selv som bestem
mer over anvendelsen av stønaden
om husmorf.]rie, og der sitter det
j o som oftest en eller annen kvinne
i styret. Norske Døves Landsfor
bund bare fjrdder stønaden mel·
lom foreningene etter deres søk·
nader. Reds. anm.)

Når dJt gjelder døve kvinners
stilling i arbLidsli vet hel' i land )t,
så står d i sammJ stilling som sine
mannlige kolleger i industrien,
men vi har ingen døve kvinnel'
som hånda-rbeid,!ærelinner, eller i
tegning ved vål'e døveskoler i lik
het med. hva d) har i både Jugo
slavia og Am~rik.a.

Etter øst's støtte av ruter far
ven våger vest seg til å melde 3 gr.
idet han regner store muligheter
til 6 stikk i ruter. Selv har han
hj. ess og dette vil da gi 7. øst
bør jo også ha noen andre kort så
det burde være mulig å få karret
til seg de 9 stikk som skal til fjr å
Li kontrakten i havn.

Utspill kløver 9. Vest ser over
kortene og finner 8 stikk, det 9,
er det størst mulighet {Jr å finne i
spar. Men utspillet hentyder på
at nord har spilt ut "lop of no·
thing" og befinner honnøren seg
antakelig hos syd. Lar nå derfJr

var ukvinnelig! De protesterte,
men ledelsen vendte det døve øret
til og tok ingen hensyn til proteste
ne. Da fikk pipen en annen lyd,
og fra den dagen reitite kvinnene
seg til kam-) med større energi enn
før, især i de germanske land. Det
er verd å nevne et par pussige lover
for norske kvinner i 1~39. Del' sto:
At svakelige kvinner av bedre
stand skulle f.t håndverksmester
skap. Og i lB45 kom loven at nors
ke ugifce lninncr skulle Li samme
rettigheter som en 18 års gutt.
I England arbf-idet de engelske
kvinr.:.er i året 1869 f Jr å fl stem
merett ved politiske valg, men lo
ven om stemmerett for de engelske
kvinner ble L.lrst innført etter d0n
første verdenskrig. I Norge fikk
kvinnene fur første gang stemme
rett ved stortingsvalget i 1909.
Det ble ofte sagt av hørend~ og
døve menn om kvinner som talte
om politikk: U ff så upassende!

Bj ørnson skrev engang: "Jeg
forstår ikke at de menn som tren
ger hjelp, ikke ser seg om etter
hjelpen i det politiske hos kvinne
ne!"

Idag er dette en kjensgjerning,
for det er faktum at k"innene mer
og mer vinner anerkjennelse i det
politiske liv og at de i dag på
dette område har gjort en betyde
lig innsats.

Nå har kvinnene sine egne orga
nisasjoner som styres helt av dem
selv, men det var utenkelig da den
første norske kvinnesaksforening
ble stiftet i 1884. Derfor var også
den første formann en mann, herr
Berner!

Døve kvinner har også egne
foreninger, syforeninger og dame
klubber, de er også med i menig
hetsråd og tilsynsråd og medlem
mer av døveforeningenes styrer.
Vi har også hatt kvinnelige fJr
menn i de mindre døveforeninger,
men nå har landets største døve
forening valgt en kvinne til sin
formann, fru Marit Strømme. Det
var en framgang, men det er ingen
kvinner i Norske Døves Landdjr
bunds styre, dessverre. Ved be
handling aven sak som f. eks. hus
morferie er det bare menn som
drøfter denne saken. Nei, på neste
landsmøte må vi ta kvinner med i
styret! (Sak om husmorferie ble

Jeg er blitt anmodet om å skrive
litt om kvinners innsats på dette
omr{ de og skal forsøke dette.

I de .iste år er det blitt en Task
ut"iklirg fur k\inllers likestilling
inr_en de fonkjellige cmr{ der i de
fleste land. Rer i landet har vi
f. eks. mange dyktige binner i le
d'~Lde stillinger, så som: statsrå
der, stortingsrepresentanter, fa
brikkeiere, skipsl"E_dere (i Hauge
sULd), direktører, tu,ist jcfer m.
m. d g ikke diplomater eller geist
lige, men disse "il nok komme se
nere.

Vår spanske ambas~adørs frue
er den eneste norske kvinne sOP..!
har tatt diplomatisk eksamen, og
AmClika har sin vakre og intelli
gente kvinnelige ambassadør Clai
re Booth-Luee, som styrer diplo
matiet i Italia med stor dyktighet.

For 100 år siden var det utenke
lig og ub innelig å tale i en for
samling, men skulle noen kvinner
være så "modige" å tale sin sak,
ble de utsatt for spott i lange tider.

Det var imidlertid noen bega
vede k"inner som tok opp spørs
målet om kvinnenes likestilling i
arbeidslivet i alle yrker. Det var i
Amerika den første kvinnebeve
gelse oppsto, nemlig på et stort
møte i ltl48 og hvor kvinnene de
monstrerte for å oppnå de samme
rettigheter i samfundet som men
nene. 5 av Amerikas mest fram
trc.der.de kvinner ble sendt som
delegerte til et misjonsmøte i
Londen. De reiste den lange veien
over Atlanteren, en slitsom reise,
men ble nektet adgang til salen og
henvist til galleriet som tilhørere.
Da de forlangte ordet, ble de nek
tet med den begrunnelse at det

de numre som disse reisebeskrivel
ser står i! De som har blader med
en av de ovennevnte artikler i bes
skrive til redaktør Finn Johansen,
Skippergt. 32, Drammen og opply
se om hvilken artikkel det gjelder.
Altså kjære leser, klem i vei og let
gjennom dine gamle Tegn og Tale,
kanskje et eller flere av dem kan
omsettes i penger!

Vi håper våre lesere vil gjøre
sitt beste for å hjelpe den "seilende
magiker" til å få sine kjære Tegn
og Tale erstattet. Red.
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kløver gå til syd vil han stikke og
kanskje returnere hjerter og har
da nord hjerter konge har de eta·
blert hjerterfarven og når da de
også er i besittelse av spar ess er
beten sikker.

Altså stikkes med kløver ess.
Og ruterne innkasseres. Motparten
har nå måttet kaste fra seg endel
kort, men det blir ikke noe sikkert
å spille etter, men valget blir nå
å finne enten esset foran konge
eller dame foran. Makker må ikke
bli ergerlig om det blir valgt feil.

Skulle De være så heldig å få
hjerter knekt i utspill, slipper
man jo denne prøvelse, og gjetter
man da riktig i spar vinnes 12
stikk idet sør blir skvist i spar og
kløver.

••:.:.- Sjakk

OM GROVE TABBER.
At sjakkspillere i sine partier

gjør grove tabber, hører vi ofte,
men at turneringsledere gjør grove
tabber hører vi sjelden om.

Men det gjorde E. Ohna som tur
neringsleder ved siste D.M. i sjakk
i Stavanger. Han valgte feil sy
stem i utregningen for kvalitets
bedømmelsen så det gikk utover
Kurt Ånestad fra Stavanger. Han
ble plasert som nr. 4 i den offisielle
premielisten, mens han etter det
riktige system i utregningen skulle
hatt 3. premie.

Norske Døves Sjakkforbund ble
underrettet om feilen og forbundet
har i skriv til Stavanger Døves
Sjakklubb meldt at den offisielle
p::emielisten forblir uforandret un
der henvisning til tidsfristen for
prostester som forlengst var over
skredet.

Det hører med til historien at
Odd Birkeland, Bergen, som
mottok 3. premie, har sendt sin
premie til Stavanger. Han sier at
han ikke kan beholde premien etter
at han nå har fått vite at Kurt
Ånestad er den rette vmner av
3. premie.

Fin gest av Odd!

Idag skal vi se på et parti spilt i
D.M. i Stavanger.
Hvit: Knut Høgset, Stavanger.
Sort: Kurt Ånestad, Stavanger.
Åpning: Dronninggambit.

l.d4 d5
2. c 4 S. f 6

3. S. c 3 L. e 6
Mindre bra. Løperen står iveien

for e-bonde og det tar tid å ut
vikle løperen på f 8.

4. e 3 c 6
5. L. e 2 d x c 4
6. Sf 3 b 5
7. D c 2 g 6
8. O-O L. g 7
9. Sg 5 L. c 8

10. L. f 3 L. b 7?
Il. a 4 ?

Knut har oversett at sorts siste
trekk er dårlig, for da vil han sik-,
kert slått til med 11. S. xb 5! - -
fortsettelsen kan bli: Il. - - 
c x b 5. 12. L x b 7 og tårnet på,
a 8 faller. Eller 11. - .., L a 6.
12. D x c 4 og truer sjakk på f 7.

Il. . - -, b 4
12. Se 2,

Fremdeles har hvit ikke opp
daget at springerertrekket til b 5
er brukbart.

12. - - - L a 6
13. b 3 c 3
14. T dIe 6
15. e 4 O-O
16. e 5 Sd 5
17.Lxd5 Lxe2
18. D x e 2 D x e 2
19. a 5 D xb 3

Plutselig har sort to farlige
fribønder og gevinsten synes å
være klar.

20. Se 4 c 2
21. T. d 3?

21. Tel, - - - er bedre. Hvis
21. - .., D b l, så 22. L g 5, - - -.
Eller 21. - - -, T d 8. 22. S d 5, - - -.

21. - - - Db l !
22. T x b l c x b l - D
23. T d l D a l
24. D f 3

Hvit burde gitt opp partiet.
Sort har et tårn over og dessuten
fribonden på b 4.

24.. - . S d 7
25. T fID x d 4
26. T dIS x d 4 !

Hel' nytter ikke å lure gode
Kurt! Forøvrig er resten av trek
kene uten betydning da Kurts seir
er klar.

27. D e 2
28. Del
29. L a 3
30. D e 2
31. S d 6
32. L x d 6
33. L a 3
34. L x b 2
35. g 3
36. T f l
37. K h l
38. D d 2

39. T x f 2 D d 5 t
40. T g 2 D f 3
41. D x d 4 Tel t
42. D g l T x g l t
43. K c gID d l x t
44. K f 2 c 5
45. K e 3 D d 4 t
46. K f 3 c 4
47. Te 2 c 3
48. T e 4? D d 5 ?

Hvorfor ikke 48. - - -, D x e 4 t.
Fortsettelsen kan ikke bli annet
enn 49. K x e 4, c 2!

49. K e 3 c 2
50. T d 4 c l . D t
Oppgitt.

Ja, K.urt og Knut erkjenner
sikkert at det er mange feil, både
store og små. Men trøst dere med
de ordene som den russiske stor
mester Paul Keres skal ha sagt:
Ingen sj akkspiller i verden kan
spille et parti feilfritt!

Anmerkn. E. Ohna.

Postsjakkampen.
mellom Bergen og Leningrad. I dag
offentliggjøres de første trekk som
ble gjort i partiene. Riktignok går
det svært langsomt med trekkene,
men de kommer regelmessig med
ca. 3 ukers mellomrom.

1. parti
Hvit: Bergen - Sert : Leningrad

Åpning: Kongefianchettoforsvar.
1.e4 d6
2. d 4 S. f 6
3. S. c 3 g 6
4. L. c 4 L. g 7
5. D. e 2 e 5
6. d x e 5 d x e 5
7. h 3 ?

2. parti
Hvit: Leningrad. Sort: Bergen.

Åpning: Nimzovitchs forsvar.
l. d 4 S. f 6
2. c 4 e 6
3. S. c 3 L. b 4
4. e 3 O-O
5. L. d 3 c 5
6. a 3 L. x c 3
7. b x c 3 S. c 6
8. ?

Hvem står best? Det er vel for
tidlig å svare på det. Som man ser
av de trekkene som ble trukket i
begge partiene har spillerne, B.
Abroskinog E. Ohna, valgt kjente
varianter i åpningene.

Det er mulig at avgjørelsene vil
falle i midtspillet der de russiske
spillere ofte har teoretiske nyheter.
Men bergenserne har håp på l.
parti der hvit tilsynelatende står
godt. Om fortsettelsen vil vi kom
me igjen siden.

97



r 9)ø~e~
IDRETTSVERDEN

Red2ktør:
Thorbjørn Sonder

\ Rogagaten 26. Bergen
'-------

SKI-D0VEMESTRENE 1958:
Slalåm: Kjell Larsen, Oslo.
15 km: Asbjørn Kjøsnes, Trondheim.
30 km: Asbjørn Kjøsnes, Trondheim.
Hopp: Per Hauklien, Bergen.

Kombinert: Osvald Olsen, Oslo.

(Reportasje fra mesters~apet kommer i neste nr.)

Friidrettsserien 1958
Bergen leder med 3387 p. foran
Oslo, Trondheim og Stavanger!

Henrik Ibsen har sagt at "den
står sterkest som står alene".
Han tenkte absolutt ikke på vår
friidrcttsserie, men vi tillater oss å
misbruke hans ord ved å si: Så
lenge Bergen står alene i serien,
kan ingen true Bergen! Enig?
N år man ser på Bergens resultater,
kan man også slå fast at det vil bli
vanskelig å true lagets seier i sel'ien
iår, for laget har benyttet innen
dørssesongen godt og scoret verdi
fulle poeng som vil komme godt
med i slutt-spurten. Er resultatene
så sterke at de andre lagene har
mistet appetitten?

Stillingen pr. 15/2:

l. BERGEN
1. Olav Espedal h. ult. 1.40 ..... 574 p.
2. Kjell Fiskergård l. ut 2.84 508 p.
3. Bj. Tømmerbakke h. ult. 1.35 . 501 p.
3. Jarle Lid h. ult. 1.35 501 p.
5. Olav Espedal l. ult. 2.78 470 p.
6. Jarle Lid l. ult. 2.77 4·6i p.
/. Bj. Tømmerbakke l. ult. 2.61 .. 369 p.

. Sum 3 387 p.
ytt res.: Kjell Fiskergål·ds.

Nytt fra N. D. 1.:

Landskampen
Mellom Danske Døve-Idrætsfor

bund og Norges Døves Idrettsfor
bund er det nå oppnådd enighet om
at landskampen i friidrett skal
holdes i Oslo 9.-10. august i år.
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Forbundet har anmodet Oslo
Døves Sportsklubb om å påta seg
det tekniike arrangement av lands
kampen, og med DM på Bislet
i fjor sommer i friskt minne, er
(bt godt ht.p om at det vil bli en
stor landskamp og knirkefri av
vikling av øvelsene.

Nytt styremedlem i N.D.I.
De Døves Idrettslag, Trond

heim, har som nytt styremedlem i
N.D.I. etter Trygve Veddeng valgt
Torstein Simonsen, med Tore Even
sen som varamann.

Årboken
N.D.I. har overlatt til Thor

bjørn Sander å redigere årboken
for 1956/57. Det er meningen å få
den sendt ut omkring 1. mai.

Boken blir i samme format og
omfang som sist.

Forbundsstyremøte
skal avholdes i Oslo i mars måned,
antakelig den 16. Det er mange
viktige saker som skal behandles .

UNGARN
har foreslått landskamp i bord
tennis mot Sverige iår, men sven
skene har liten lyst, for ungarerne
er antakelig så sterke at deres
damer kan slå de beste svenske
herrene. Isteden kan det bli tale
om en ungarsk propagandaturne
i Sverige.

Innendørstreningen
Det har lykkes styret å få

disponere gymnastikklokalet på
Skådalen doveskole hver tirsdag
og torsdag, og vi vil anbefale både
fotballgruppen og andre medlem
mer å møte fram til trening·m og
på den måten bygge opp formen
framover våren.

Styret har hatt den glede å mat
ta meddelelse fra "Tj alve" om at
vi kan sende 5 aktive til spesial
trening sammen m,~d tjalvistene.
Oppmannen Odd Landehagen skal
plUkke ut 5 av våre beste til d-~nne

treningen, på betingelse av at
de starter for vår klubb.

Det har vært meget vanskelig å
få istand samarbeid med andr,~ hø
rende lag angående trening, og det
ser ut til at "Tj alve" er det eneste
lag som er villig til å gi oss en
hjelpende hånd.

Brann i lys-motoren på hytta
Mens 13 døve hygget S::lg på

hytta 7. desember, oppsto det
plutselig brann i motoren til lys
aggregatet. På ct øyeblikk var
motoren omspent av flammer, ly
set gikk og tross medlemmenes
raske slukningsarbeid tok det nær
en halv time tør brannen var helt
slukket. Under slukningen var
Harald Angeltvedt så uheldig å for
brenne begg.::: hendene sine, men
det var heldigvis ikke alvorlig, så
den gode bergenser Harald kom seg
fort. Brannen ble meldt til Store
brand, og motoren ble så sterkt
skadd at den neppe kan repareres.

Bildet på forsiden av dette nummer
viser:

Noen av karene strever med mo
toren, som skal sendes til undersø
kelse. Nedenfor ser vi det'nye uthuset



Odd L. ble Oslonwster
i kombinert kl. jr.

Ved kretsmesterskapet på ski
25. og 26. januar ble Udd Lande
hagen bestemann i kombnert for
juniors og nr. 2 i hopp. Hoppren
net ble avviklet i Midtstuebakken
(samtidig som Sverre Stenersen
ble be temann i hopp.) Det var
Oslo og Aker Skikrets som sto for
arrangementet.

Odd fIkk en flott gavepremie,
nemlig 6 teskjeer isolv.

Erik Andresen klubbmester

Klubbmesterskapet i langrenn
ble avviklet 2/2, med start fra
hytta. Erik Andresen vant, med
Harald Angell vedt som nr. 2, Odd
Landehagen nr. 3 og Gunnar Løv
skeid nr. 4.

Blir hytta ominnredet?

Sportsklubben holdt medlems
møte 5/2. Det var godt frammøte
da fOl"mannen ønsket velkommen.
Protokollen fra styremøtene ble
lest opp. Forø-vrig var d~t ingen
saker som var innkommet til be
handling.

Under eventuelt stilte den tid
ligere hyttesjef Kåre Arnesen
spørsmål om det var planer om å
ette hytta i bedre stand. Han

mente at det burde settes nytt tak
på hovedbygningen, og at pipen
og kjøkkenet burde repareres.
hytta ble bygd i 1917, så det er nå
på ticle at den blir satt i bedre
stand.

Det ble vedtatt å overlate til
hytteutvalget å undersøke saken.
Rapport skal sendes styret til ut
talelse og forelegges neste med
lemsmøte.

V år nestform. Hallgerd Wroldsen
og klubbmesteren i langrenn, Erik
Andresen, har forlovet seg.

E.K.

BERGEN

Sikko i framgang
Ved Bulken Idrottslags distrikts

renn 1.-2. februar startet igjen
Per Sikko i kombinert. Også den
n\.'~ang ble han nr. 2 i klasse A,
bare 4 poeng etter vinneren, og d,~t

forteller om stor framgang. .tivis
han ikke er riktig uheldig under
DM i Trondheim, så bør det bli
sikker seier for Per.

Klubhm. sprang u.t.
er lagt til torsdag 6. mars. Vi har
foreløpig i: ke Litt svar på vår
søknad om lokale, så vi vil be våre
aktive være oppmerksomme når
det kommer nærmere opplysnin
ger.

Dårlig DM-deltakelse
Bergen klarte bare å få avsted

en deltaker til DM på ski, nemlig
Per Hauklien.

Hans Lie er fremdeles sykeper
mittert.

Per Sikko har fått betennelse i
en gammel benskade.

Reidar Brenden er under 20 år,
og har således ikke tillaleteise til
å starte på over 10 km.

Reidar i kniving med Hordalands
mesteren

Snøen ble borte i Bergen, og i
14 dager ble Reidar forhind.ret i å
trene, men 8/2 startet han i Gulars
utvidede kretsrenn på K vamsko
gen, hvor også de beste hordalen
dingene startet. Reidar var uhel
dig med smøringen, så skiene
glapp, og resultatet av dette fJrste
møte mellom de to kretsmestre for
juniors endte med seier for Horda
landsrnesteren, 5 sek. foran Ber
gensmesteren.

Skal vi tippe at Reidar Brenden
tar revansje neste gang?

Olav tangerer, 1.40 igjen
Ved Vikings nasjonale innen

dørsstevne 8/2 bni3te Olav Espe
dal at hans rekord i høyde uten
tilløp ikke var noe tilf~lle. Han
gikk fint over 1.40, men neste høy
de, 1.4,s, ble f lr meget bl' ham.
Det er likevel klart at Olav er
moden fJr å forbedre rekorden
igj en når som helst.

Jarle Lid og Bjarne Tømmer
bakke stoppet på 1.30, og J aTle
var den eneste av våre som startet
i lengde, resultat 2.72 m.

3. plass til Olav ved K.M.
og en ny mann funnet

Bergens Turn ::rrangerte krets
mesterskapet i sprang uten tilløp
13/2. Vårt lag stilte 4 deltakere.
Olav Espedal hoppet for tredje
gang på rad 1.40 i høyde, og resul
tatet ga ham en klar 3. plass i ju.
niorklassen. Bj,ame Tømm3rbakke
ble u.plasert i seniorklassen i sam
me øvelse. I lengdesprang over
rasket skolegutten Kjel Fisker
gård med en fin serie, med 2.84
som beste resultat, bare 2 cm
under juniorrekorden. En meget
sterk debut! Han besatte 6. plass.
J arIe Lid oppnådde 2.73, som er
normalt for ham.

På grunnlag aven opplysning
om tyskeren Christian Hille's an
tall erobrede f,n-stepremi::r pr. 10/3
ifjor, tippet vi i Tegn og Tale nr.
2 at han hadde erobret ca. 200
premier siden han begynte med
idretten fJr 7 år siden. Det var
ikke så dårlig tippet. Hille har ført
dagbok, og etter at han 15/12
ifj or ved et innendørsstevne ble
nr. 2 i 50 m hekk, tid 7,5 sek., og
nr. 2 i høyde med 1.75 m, har han
gitt følgende opplysninger:

I tiden 1951-57 har han reist
tilsammen 39.190 km for å delta i
konkurranser. Han har startet i
303 konkurranser fordelt på 171

Norsk Wallboardfabrikk
VIKELAND

Kapasitet 16000 tonn hårde og halv
hårde trefiberplater (wallboard) pr. år.
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Litt ski- og

Skisporten er Norges store na
sjonalsport. Den er ikke i første
rekke en publikumsspOl't slik som
skøyte- og fotballsporten. Skispor
ten drives av nærsagt enhver
nOldmann.

Vi her i Bergen liker å klage
over at vi har så dårlige mulighe
ter til å drive denne sporten, og
som regel er det l'iktig. Men net
topp derfor setter vi også så mye
større pris på de gangene d~t byr
seg en anledning. Terreng har vi
ihvertfall som tilfredsstiller de
mest kresne. Det er bare en liten
bagatell som av og til uteblir 
og det er snøen.

Jeg har bodd andre steder i lan
det, der forholdene er langt bedre
når det gjelder å drive skisport enn
de er her i Bergen. Men det vil jeg
si, at lysten er aldri så stor som
når mulighetene er små. Vanske
1ighetene er heller ikke så store
at ikke også vi her på bjerget skulle
kunne hevde oss i nasjonale kon
kurranser.

Konkurranseskiløpingen gir ut
øveren mange hyggelige minner
og mange gode idrettskamerater.
Det er ikke alltid bare selve kon
kurransene som gir minner, men i
nesten er.da høyere grad samvæ
ret med konkurrentene før, under
og etter rennene. Den virketrang
og det overskudd som får utløp
i konkurransen anser jeg som bare
av det gode for de aller tleste men
nesker. Men skal en få det beste ut
bytte av sin deltakelse, må en ha
klart for seg hva en ønsker å opp
nå. Å nå til topps krever uhyre
meget. Ingen kommer sovende til
topp-prestasjoner idag.

dager, og har tatt 131 førstepre
mier, 6) annenpremier og 38 tn~d

jepremier (tilsammen 229 premier)
Han har startet 50 ganger i høy
desprang (beste res. 1.80 m, beste
juniorresultat 1.71 m) 39 ganger
på 110 m hekk, 32 ganger på 400
ID hekk, 21 ganger på 400 m, og 23
ganger på 800 m osv. I stafetter
og enkeltøvelser har han tilsammen
notert seg for 24 vel'densrekorder,
dessuten 5 tyske rekorder. For
tiden innehar han 4 verdensrekor
der og to stafettverdensrekorder
(for døve).

Noen bedre?
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treningsprat

De egenskaper en særlig må ha
for å nå langt i idrett - ja, ikke
bare der, men på ethvert fdt i li
vet - er begeistring, innsatsvilje,
og en aldri sviktende tro på seg
selv. En må lære å kjenne både
sine muligheter og sin begrensning.
Hvor mange er det ikke som blindt
tror på en ekspert eller ett trenings
system, og som med hele sin vilje
går inn for å følge dette, uten at
resultatene blir som ventet, og
så blir de skuffet. Feilen er som re
gel at en glemmer å studere seg
selv, og at en glemmer å ta idretten
med godt humør. Det er humør og
lek som må til i alvoret. Selv lang
distanseløpere bør tenke over det
te. Det er ikke antall trenings-ti
mer eller -kilometer som er vik
tigst. Særlig galt blir det når en
teller antall treningsdaf:;er, og tror
at en treningskveld er en trenings
kveld, uansett hva en gjør. Dette
er selvsagt å narre seg selv. En må
nok ta i på rette måten hver eneste
gang, skal resultatene svare til for
ventningene. Noe som spiller en
stor rolJe er at lysten fortsatt er
like stor, ja, at den helst tiltar et
terhvert som treningsperiod3n skri
der framover. For at dette skal
kunne skje må en trene ov~r et len
gere tidsrom, og bygge formen
langsomt opp. J<'ørst når grunn
treningen er iorden skal en kj øre
hardt. Da kan en nemlig gjøre det
uten at treningen bryter ned mer
enn den bygger opp. Når så kon
kurranse-sesongen nærmer seg,
skal en kjøre i harde rykk for å få
opp hjertets og lungenes yteevne.

Disse treningsregler gjelder for
alle idrettsgrener, og jeg anbefaler
alle skiløpere å merke seg dette.
Særlig bør nå hopp- og slalåm
kjørerne notere seg hva jeg
her har sagt om treningen.. Husk

at resultatene blir etter trenings
innsatsen, og denne foregår ikke
bare med ski på bena, men hele
året rundt.

Det som er forskjellen mellom
en god og en dårlig idrettsmann
er bestandig at den god3har tre
net mere og ri~(tigere enn den dår
lige. Så enl(elt er d~t, skriver sla
låmkjøreren Ulf Ottersen i "Vi
king"s medlemsblad.

TYSKLAND

De tyske døverekorder i fri-
. idrett (felles for 0st- og Vest

Tyskland ) pr. 31/10 1957:
100 m Kramer ILO
200 m Kramer 23.0
400 m Hille 50.8
800 m Hille 1.57.2
1000 m Rille 2.28.6
1500 m Woller 3.59.4
2000 m Woller 5.33.0
3000 mv. d. Linde 8.35.6
5000 m v. d. Linde 15.00.2
10 000 m Woller 32.59.2
110 m hekk Hille 15.6
200 m hekk Hille 25.5
400 m hekk Hiile 53.5
Høyde Hille 1.80
Lengde Illmer 6.62
Tresteg Duschek 13.08
Stav Hiinsche 2.97
Kule Stacker 12.56
Diskos Stacker 43.23
Spyd Schafer 48.17
4 x 100 m Landslag 44.8
4 x 400 m Landslag 3.23.2
1500 m stafett Landslag 3.23.5

Nybyggerliv
(Forts. fra side 93)

Det ble sent før jeg brøt opp og
famlet meg fram til hesten i et
egypt;sk mørke. Om ikke hesten
er overbegavet, så har den ihvert
fall stedsansen iorden, for Dick
brakte meg hjem uten at jeg gjorde
noe forsøk på å styre ham. Da
han stoppet, kunne jeg ikke se
noen ting, men det viste seg at
den sto med nesen mot stalldøren!

N å er det intet igjen av Petes
farm; huset er borte, stalbn er en
torvhaug og Pete og hans dansen
de hester- og Carlo, er forsvun
net ut i det ukjente. Bare et minne
har han etterlatt seg: Hans land
kalles fremdeles for Pit Limaland.

A~f Almaas.



Arbeidernes Landsbank A.s

Fagorganisasjonens bank
Youngstorget - Oslo
Telefon 33 58 85

Brødr. Melby's
KonfeksJonsfabrikk

Spesialitet barnekonfeksjon

SkyUvn.l0
FREDRIKSTAD
Telefon 5484

Kolberg & Sanne A.s
A.rne Sanne

Motor- og maskinforretning

OSLO

a.S Heen Dampsag
HEN - Telefon 3001

Astrup & Søn
Dronningensgt. 8 a

OSLO

Skedsmo - Betong - Fabrikk
Ferdigblandet betong

Fabrikken Skedsmo telefon 207

Harry Bråthen
ENTREPRENØRFORRETNING

Nygaten 41, STRØMMEN Tlf. 71 18 50

Sivilingeniør
• id TroInsøsundets Sparebank

TROMSØ

Riddervoldsgt. 7 - OSLO

TIgr.adr.: Norsulzer - tlf. 447970

KARE RENØ
SKJERVØY

EKSPORT OF ALL SORTS FRESH-FISH

Spesialitet: Laks, Reker, Kveite, Flyndre
Telegramadr. : «RENØ» - Telef. 19 - Privat 16

Hagbart Firmgs Eftf.
Manufakturforretning
Dame· og barnekonfeksjon
Storgt. 16 og 18, Tlf. 1130, HORTEN

Eget fond kr. 1.450.000.-
Forvaltniugskap. « 36.480.000.-

SamVirkelagets Kafe
STEINKJER

Kafe - og middagsrestaurant
mf selvservering

Ventilasjonsanlegg
Vifter - Varmluftsapparater

RANDEM & HUBERT Als
LUFTIEKNISKE ANLEGG

Telefon S6 S2 9S - OSLO
COrl Adelersgt. 16



Porsgrunns Auto A.s
AUT. FORD-FORHANDLER

Vallemyrene pr. PORSGRUNN

GUMMISTEMPLER
1. kl. utførelse· Hurtig levering
Lave priser

Kvik StempelfabriK
Osterhausgt. 21 - Tlf. 42 6524 - OSLO

R. K;eJ4sberg ./l.S.
Kaffe· Te . Kolonialvarer
Fetevarer· Frukt· Hermetikk m.m.
En gros· En detail.
Olav Tryggv.gt. 15, tlf. 26880
TRONDHEIM

Haldor Virik
SANDEFJORD

VULKANISERINGSVERKSTEDET

BildeKK
AlfE. Evensen

. HØNEFOSS - Telefon 1108
Lager av ny og brukt bilgummi

TRE OG FINER

Sentralbord 417006
Storgt. 38

OSLO

Hotell Gyldenløve
Nytt hotell

Alle rettigheter
Telefon 744
KONGSBERG

Peder Skancke
MURMESTER

RØROS

BlomsterhalleIl
TØNSBERG

Telefon 12229

T. Dalene
Gartneri • Blomsterforretning
Tlf. Gartneriet 51510· Forretningen 51512
PORSGRUNN

Farge~andel

Tlf. 1276 - HALDEN
Fargehandel - Vindusglass. Linoleum· Tapeier

Fredrikståd MonteringsCo.
& Metalstøperi A.s

Telefon 1494 . 1496
FREDRIKSTAD

l. C. Piene & Søn AktieseIskab
TRONDHEIM

*

MEL OG KRAFTFOR

Døve$ Trykkeri A.s - Bergen


