
Døve damer ute i arbeidslivet.
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Benytt feriehjemmene våre!

N å er ferietiden inne - og de fleste har vel allerede sine ferieplaner klare.
Men er det ennå noen som ikke vet hvor de skal tilbringe sin sommerferie, så
vil jeg gi dem det råd: Benytt de døves feriehjem!

Vi har i dag så mange vakre feriehjem for døve her i landet at ingen døv skulle
være nødt til å sitte hjemme i sin egen stue i sommerferien sin. De døves ferie·
hjem er spredd utover hele landet, og det skulle således være et eller annet som
passer for enhver, uten at reisen skulle bli alt for lang og kostbar. Det gjelder
altså bare å søke kontakt med feriehjemsstyrene på de steder som ligger nær·
mest ens bosted og således vil bli billigst.

Å reise til et badehotell er idag ingen billig fornøyelse, og det er vel bare et
fåtall døve som har råd til det. Det er her våre feriehjem fot døve skal fyllet et
savn. De skal være et slags «badehotell» hvor døve kan tilbringe sin ferie for en
billig penge, og hvor de selv kan forestå sin egen husholdning, slik at ferieopp
holdet nesten blir like rimelig som de daglig lever hjemme.

Det er alltid morsomt å feriere sammen med andre døve, og på våre feriehjem
treffer man som oftest gamle venner og stifter nye vennskap! Her kan man hygge
seg sammen og ha følelsen av å trives, noe som jo er en viktig del av ferielivet
idag. Det gjelder å kunne kople av fra dagliglivets mas og kav i et trivelig miljø,
om ferien skal bli det den er ment å være, nemlig en hvile for sjel og kropp.

For feriehjemsstyrene er det jo morsomt å se at de døve utenbys fra setter
pris på det arbeid de utfører for å skape vakre feriehjem, og de åpner sine dører
for de døve fra alle kanter av landet.

Vi er sikker på at til hvilket feriehjem man enn reiser, så vil m~n bli vel mot
tatt og ytet best mulig service.

I år har vi jo landsmøte i Stavanger, og mange døve har sikkert tenkt å fort
sette sin ferie etter at landsmøtet er slutt. Da passer det fint med, et besøk på
våre mange feriehjem for døve!

Så ønsker vi dere alle:

GOD FERIE! - GOD SOMMER!



5. Mos. 31, 7.8.

Hyggelig jubileumsfest l Vestfold

Fra festbordet

Til dessert is. At man lot seg ma
ten smake, skal være sikkert og
visst, for det var en tålmodig for
samling som satt rundt bordet da
talernes rekke ble åpnet av kvel
dens fest-taler, pastor Bonnevie
Svendsen. Han sa det var overras
kende å se så mange deltakere til
stede, ja det var rent som en gene
ralprøve til det forestående lands
møte i Stavanger! Presten mintes
de som hadde vært med fra fore
ningens spede barndom, men som
idag ikke lenger var iblant oss. 45
år var ikke noe rundt tall, men
derfor var det like viktig at man
viet dagen en fest. De døve hadde
behov for å komme sammen. Fore
ningen hadde nå en god ledelse,
og han ønsket foreningen lykke
til med arbeidet i årene framover.

utføre vår gjerning, vil han selv
være med oss i den. Da behøver
vi ikke å frykte, ikke for farer
som kan komme, ikke for vanske
ligheter.

Kanskje du nå idag-står oppe i
vanskeligheter; Det var det siste
du tenkte på igåraftes, og det
første du tenkte på da du våknet
idag. Vil du ikke prøve en liten
stund å vende dine tanker bort
fra vanskelighetene, opp til den
allmektige Gud, himmelens og jor
dens Herre, din Far? Vil du ikke
tenke litt på hans løfte om at han
skal gå foran deg i dine vanskelig
heter, og at han vil følge med deg
og hjelpe deg gjennom dem? Skal
du da frykte? Herren er med deg!
Du skal ikke frykte og ikke være
redd.

Herre, vi takker deg, fordi du
vil gå for oss og være med oss og
hjelpe oss!

Amen. Conr. Svendsen.

Josva hadde fått en vanskelig
gjerning å gjøre. Han skulle føre
Israel inn i Kanaans land. Og han
kunne nok bli bange, både når
han tenkte på det store ansvar og
de vanskeligheter som måtte kom
me. Men Moses trøstet ham og sa:
Vær frimodig og sterk; Herren,
han som går for ditt åsyn skal
være med deg; du skal ikke frykte
og være redd.

Det er vel ikke noen av oss som
har fått en så stor gjerning som
Josva. Men alle har vi fått en gj er
ning å gjøre av Gud, en gjerning
å utføre, enten som far eller mor
eller lærer eller tjener eller barn,
eller hva vår stilling nå enn er.
Og alle har vi ansvar, og alle vil vi
møte vanskeligheter. Men la oss
ikke derfor bli redde. Når vi er i
den gjerning Gud har gitt oss,
vil Gud selv gå foran oss. Han vil
åpne vei der hvor vi ingen ser.
Og når vi i hans navn går for å

Vestfold Døveforenings jubile
umsfest ble holdt 30. mai på Ulvin
hotell i Sem ved Tønsberg. Det
hadde møtt fram mange døve og
deltaker-antallet var hele 80! Fra
l1Jlboforeningen hadde det møtt
fram representanter med gaver og
blomster, noe som gjorde sitt til

Foreningens styre fotografert på festen

at festen fikk et preg av høytide
lighet, tross det denne gang bare
var 45 års jubileum. Men nei, det
er sant, feriehjemmet Skogstua
feiret samtidig sitt 25 års jubileum,
så det var nok å feste for og som
virkelig berettiget til fest av de
store!

Da representanten fra De Døves
Forening, Oslo, hadde varslet for
sinkelse på grunn av motorskade,
ble festens begynnelse utsatt en
stund, men da det varte og rakk, og
ingen Oslo-representant viste seg,
begynte mange sultne mager å
knurre så høyt at kveldens toast
master, Alf Melgård, fant det råde
lig å begynne festen uten Oslo
representant, i håp om at denne
snart måtte innfinne seg.

Festkomiteens formann, fru Ma
rit Melgård ønsket deltakerne hjer
telig velkommen tilbords og håpet
maten måtte smake.

Menyen besto av skinkestek mf
grønnsaker, rødvin og pilsner.

Finn Johansen hilste fra Norske
Døves Landsforbund. Han uttalte
at Vestfold Døveforening. hadde
vært en aktiv forening som aldri
hadde vært redd for å ta et kraft
tak når det gjaldt. Han minnet
om fru Ester Pedersen, som i flere
år var forbundets 'nestformann, og
han husket foreningens innsats ved
landsmøtene i Larvik 1933 og 39,
som ble prikkfritt avviklet. I dag
er foreningen representert i for
bundsstyret ved dets nestformann
Alf Melgård. Vestfold Døvefore
ning hadde vært inne i en vanske
lig periode, men var nå på rett
vei framover!

Norske Døves Landsforbund hil
ser idag bare med blomster, men
kommer sterkere igjen ved 50 års
jubileet.

Fra Drammen og Omegns Døve
forening overrakte Rolf Hansen en
blomstergruppe og _gratulerte med
jubileet. Fra Hamar og Omegns
Døveforening var Fanny Johansen
frampå med en vakker gave i form

182



Innvielsesfesten holdes L juli.

Innherreds Døveforening LnnVLer

sitt nye feriehjem

kalles Eidsvatnet. Det kan sees
både fra riksveien og jernbanen på
den andre siden av vannet når
man reiser til Levanger sydfra.
Fin-fin badeplass er det også. Ut
sikten omkring feriehjemmet er
vidunderlig, så et opphold her vil
sikkert bli et godt minne å ta med
hjem.

Alle opplysninger angående opp
hold m. m. på feriehjemmet kan
fås ved henvendelse til feriehjems
sjefen, Arne Søniker, Ronglan st.

Hjertelig velkommen!
Med hilsen

Innherred Døveforening
lorulfHjulstad

Innherred Døv:~foreniI;lghar dep.
glede å meddele at foreningens
feriehjem, som i noen år har vært
underbygging, nå på det nærmeste
er ferdig og kan tas i bruk i år!
Feriehjemmet er således klart til
å motta sine feriegjester. Ennå er
det selvsagt endel som skal utføres
før feriehjemmet er helt ferdig,
men dette vil komme etter hvert.
Foreløpig har vi gjort vårt beste
for at det skal se mest mulig inn
bydende ut for våre feriegjester,
og vi vil gjøre vårt beste for at alle
skal trives under oppholdet.

Åpningen av feriehjemmet er
satt til 1. juli, og vi vil på denne
måte ønske alle feriegjester som
tenker seg dit, og alle gjemioriHei
sende, velkommen til feriehjem
met vårt, og vi håper de må få
noen herlige dager.

Feriehjemmet ligger 2,5 km
syd for Levanger stasjon. Det lig
ger pimt til like ved sj øen som

Red.

GUDSTJENESTE FOR DØVE OG

HØRENDE I STOKKE KIRKE.

av et tinnfat med inskripsjon, og
med velvalgte ord frambar hun
en hjertelig lykkønskning fra sin
forening. Fru Karin Jensen var nå
kommet fram etter uhellet med
bilen, og hun hadde med seg to sto
re forundringspakker. Først over
rakte hun som representant forDe
Døves Forening, Oslo, et par lyse
staker, med de beste ønsker i an
ledning jubileet. - Den andre
pakken var en gave fra fru Aggie
Peterson, som var forhindret fra å
være tilstede, og inneholdt flere
sett tykkbunnede kasseroller til
feriehjemmet! Flere ;mdre hadde
også ordet og frambar sine hilsene~.
Til slutt takket fru Gunvor Skog
Carlsen for maten.

Alf Melgård var en utmerket
to:istinaster og h1~~t festen på ~n

fin måte. Han holdt forresten også
en meget god tale, hvor han under
streket samholdets betydning i
foreningsarbeidet.

Vi hygget oss så sammen i Ulvin
Hotell's koselige salonger, og et
par musikanter spilte snart opp
til dans, så gamle og unge svang
seg muntert i dansen.

Ut på kvelden ble det servert
kaffe og deilige kaker, og så var
det mange morsomme leker på
programmet som fikk deltakerne
til å le mere enn mange hadde
godt av.

Den helt igjennom vellykkede
jubileumsfest varte til langt ut i
de små timer, og Yestfo'ld Døve
forening var utmerkede verter for
de mange deltakere. Vel blåst,
Vestfold!

Gudstjenesten i Stokke kirke
30. mai - for døve og hørende 
ble en høytidsstund av de sjeldne.
Forrettende prest var pastor, dr.
theol. C. Bonnevie-Svendsen, som
både ved altertjenesten, under sal
mesangen og i sin preken over da
gens tekst om den rike mann og
Lasarus betjente seg av døvesprå
ket i tilknytning til det talte ord.
Enkelt og gripende skildret han i
sin preken hvorledes lidelsen her
på jorden - ofte ufattelig for oss
- kan ha en høyere mening som
en forberedelse til det evige liv.

Mange døve var møtt frem til
gudstjenesten, således var det
kommet en buss fra Hjemmet for

døve i Andebu, og hjemmets be
styrer Gisle Espolin Johnson leste
kirkebønnen, også han såvel med
det talte ord som med tegn. Både
pastor Bonnevie-Svendsen og he
styrer Johnson fikk klart frem for
de ma.nge hørende i kirken hvor
talende også døvespråket kan være.

I tilknytning til gudstjenesten
var det barnedåp, og dagens dåps
barn Øivind, Bjørg og Anne-Lise
- som ikke selv er døve - ble
døpt av pastor Bonnevie~Svend

sen etter ritual både for hørende og
døve.

Ved ofring til døvesaken kom
det inn 600-700 kroner.

Tønsberg Blad.

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

Redaktør: Finn Johansen
Forretningsfører: Døves Trykkeri A.s

Kommisjonærer:
Oslo: Olav Vik, Dronning Ast

ridsgt. 3.
Bergen: Nils Gjerstad, Søndre

Skogvei 22 c.
Trondheim: Halvor Greftegreff.

A. Tvereggens -Jl!i 11 ..
Stavanger: Lars Berge, Vikedalsgt.1.
Drammen: Finn Johansen, Skippergt.

32.
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Til samtlige døveforeninger

En hverdagens helt

De Døves Forening i Oslo sender
i disse dager ut til landets døve
foreninger endel eksemplarer av
vårt forslag til Lovendringer for
Norske Døves Landsforbund, slik
at representantene i de forskjellige
døveforeninger kan sette seg inn i
våre forslag.

Formennene i de respektive fore
ninger bes sørge for at represen
tantene får med seg eksemplarer
når de reiser til Stavanger.
. Det ville være en fordel om alle
foreningene hadde anledning til å
gjøre det samme som oss, hvilket
ville gi representantene grundig
anledning til å sette seg inn i de
forskjellige foreningers forslag, og
megen tid ville da være spart på
landsmøtet i Stavanger.

De Døves Forening i Oslo
Nils Vikene

form.

Bemerkninger

til Albert Breiteig og Eilif Ohnas
forslag til endring av N.D.L.'s
lover:

§ l: - ... - og er en sammenslut
ning av døveforeninger i Norge.

§ 4 C: -- Ingen representant bør
ha mer enn 1 stemme.

§ 4 G: av formannen, men diri
gent velges hvis representantene set
ter fram krav om det.

§ 6: - - - etter hvert møte om
'gående til - - - vedtak. Viktigere
ved:tak i arbeidsutvalget kan ikke
settes i kraft før styremedlemmene
har hatt en rimelig tid til å godkjenne
disse.

. § 7: - - - eller sekretær. (Disse
to ordene strykes) Tilføyelse: Bor
formannen og sekretæren i forskjel
lige soner, kan sekretæren utføre
dette etter fullmakt fra formannen.

§ 8: - - - fast redaktør, hvis be
tingelser og kontroll er underlagt
Landsstyret. Abonnementspriser
fastsettes av Landsmøtet, men
hvis Landsstyret anser det nødven
dig, kan det regulere disse i 3 års
perioden.

§ 10: til statlige myndigheter og
offentlige landsorganisasjoner - - 
Siste setning: I tilfelle - - - sløyfes.

§ 11: - - - Ved oppløsning aven
A-medlemsforening, blir forenin
genes fast og rørlige eiendom å
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realisere. Det som herved kommer
inn skal sammen med foreningens
øvrige midler overlates Overfor
mynderiet på stedet, som sørger
for at avkastningen kommer van
skeligstilte døve på stedet til
gode. Skulle det senere, innen et
tidsrom av 15 år, igjen bli oppret
t~J:':en forening på stedet som})lh
godkjent av Landsstyret, kan

At en som er både døv og blind
kan ernære seg ved eget arbeid,
må vel sies å være enestående.

Frøken Solveig Stillesby arbe:j~

der som presserske i lueavdelingen
hos Bjerke & Co., Oslo.

Hun er medlem i avdeling 22,
Konfeksjonsarbeidernes Forening,
Oslo, og da det ble kjent for oss
at hun skulle vært ansatt 25 år i
bedriften syntes foreningens til-

foreningen kreve seg midlene over
latt. Blir det derimot ikke opp
rettet en forening innen 15 år
tilfaller alle verdier Norske Døves
Landsforbund. Tilsvarende para
graf må medtas i A-medlemsfore
ningenes lover.

§ 12: - - - er enda under arbeid,
men foreligger klar til Landsmø
tet.

§ 13 B: - - - til fordel for døve i
Norge.

«Tegn og Tales» statutter tryk
kes som vedlegg til denne lov.

litsmenn at de på vegne av fag
foreningen måtte hilse på henne.

Vi hadde med oss noen blom
ster, og sjelden har vi sett slik
glede. Hun så ikke blomstene, og
hun hørte ikke ordene våre, men
hun kjente duften og gledet seg
over den.

En arbeidskamerat oversatte or·
dene for henne ved å benytte fin
gerspråket mens hun selv holdt



Den lekre nye barnehave på Voldsløkka i Oslo
Europas første spesialbarnehave for hørselsvekkede

hendene sine omkring de hender
som snakket med henne.

Da spisepausen var over fikk vi
anledning til å betrakte henne i
arbeid.

Aldri før har vi sett så følsomme
kjappe fingre. En prestasjon. En
seende kan ikke gjøre det bedre.

Hun spur.te sine arbeidskamera
ter om vi syntes hun var sen. Vi
ba om at det måtte bli sagt henne
at vi syntes hun var kjempeflink.
Da lyste hennes ansikt opp i et
strålende smil, og hun gjentok or
det «kjempeflink».

Dette besøket hos frøken Stilles
by ga oss så meget å tenke på.
Hun var strålende gla for noen
blomster hun bare kjente duften
av, og stolt over et anerkjennende
ord. I sannhet en hverdagens helt.

Vi gratulerer henne med jubi
leet.

K. A. i Tekstil-Bekledning.
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FORLOVELSE
er inngått mellom frk. Inger Lise
Aas og hr. Knut Ronny Helgesen.
Begge Drammen.

90 AR
fyller Johanna I ygaard, Sand
torv, 10. juli. Hun er født i Hemnes
på Helgeland og gikk på døveskole
i Trondheim. Hun giftet seg med
en døv fra Sandtorv (ca. 3 timers
reise fra Bergen) og bosatte seg
der. Hun har 3 barn, som alle nå er
gifte. Hun er ved god helse og står
i stadig brevveksling med sine
slektninger og kjente.

V i gratulerer!
J. F.

DØDSFALL
Det var med vemod vi døve i

Vestfold mottok det triste bud
skap om at Peder Martinsen var
død. Han døde plutselig på holde
plassen etter at han var kommet
fra døvehytta 18. mai. Han ble
68 1/2 år.

Peder Martins'en har hatt arbeid
ved Sandefjord Skofabrikk i 49
år, og han ble for noen år siden til
delt medalje for lang og trofast
tjeneste. Han var pliktoppfyllende
og flink på arbeidsplassen og var

Hørselsvekkede mennesker
er ensomme, meget mer ensomme
enn vi til daglig tenker oss. Selv
de med liten svekkelse har store
kontaktvanskeligheter. Vår opp
gave er i første rekke å hjelpe
døve barn ut av denne ensom
heten ved at de får leke sammen
med andre barn i samme situa
sj on, sa bestyrerinnen for den
nye barnehave for hørselsvekkede
fru Grete Hoffmann, i sin tale ved
åpningen av barnehaven.

- Takket være store stipendier
fra barnevernsorganisasjonene og
fra American Women Club, har vi
idag en stab av spesialutdannede
lærerinner, fem ialt, til å ta seg

betrodd av sin sjef. Peder har også
innehatt tillitsverv i Vestfold Dø
veforening, hvor han hele tiden har
vært et trofast medlem fra den
gangen foreningen ble stiftet, altså
i 45 år. Han var alltid å se på mø
tene og festene, og var alltid i godt
humør. Han etterlater seg hustru
og voksne barn, som alle er gifte.
Ikke bare av familien, men av
sine mauge venner vil han bli
dypt savnet.

Begravelsen
Peder Martinsen ble lørdag 23.

mai gravlagt på Nybo gravlund.
Bisettelsen fant sted fra Sandal'
gravkapell under stor deltakelse
aV familie og venner. På båren
var det mange kranser og mange
blomster. Det ble sunget: «Den
store hvite flokk», hvoretter det
var sang «Lykksalig, lykksalig
hver sjel som har fred». Døveprest
Bonnevie-Svendsen forrettet ved
båren. Han talte i tilknytning tll
bibelordet «Døden skal ikke være
mere, for de første ting er veket
bort». Pastoren la på. krims fra
hustru, barn og svigerbarn. For
øvrig ble det nedlegt kranser fra
Sandefjord Skofabrikk, ansatte vi
samme fabrikk, Vestfold Døvefore
ning og Sandefjords døve. Mars
kalker var Thor Hommanberg og
Rudolf Larsen. Etter jordfestelsen
var det minnesamvær på «Hånd
verkeren».

M. ]., sekr.

av dette arbeidet. Ethvert barn
har krav på å få utvikle seg na
turlig, og det er det barna skal få
anledning til her. Men vi har flere
oppgaver. Vi ser det som en veldig
viktig ting å hjelpe foreldrene til
disse barna. Det er vondt for for
eldre å se at barnet er anderledes
enn andre barn, og enda vondere å
føle seg hjelpeløs når det gjelder
å oppdra dette barnet. Her er det
vi s~al gi veiledning. Mødrene
kan komme her så ofte de måtte
ønske det og se hvordan barna
gradvis hjelpes over vanskelighe
tene. Men det er ikke bare mød
rene vi vil samarbeide med, det er
minst like viktig at vi får kontakt
med fedrene, derfor arrangerer
vi med jevne mellomrum «fedre
week-ends», hvor fedrene kommer
med sine bal'n og settes inn i våre
behandlingsmetoder.

Vår tredje oppgave er av mer
medisinsk art. Det første vi gjør
når barna kommer til oss er å
teste dem. og hele tiden samarbei
der vi med lege og psykolog som
kontrollerer utviklingen. Det ar
beidet vi driver krever tålmodig
het, men det er meget oppmunt
rende å se at barna allerede etter
en kort stund begynner å forstå.

Det var nærmere nitti interes
serte som var møtt frem til åp
ningen. Kontorsjef Rolf Hofmo
redegjorde for bygget som har
kostet ca. en halv million, og som
er den første fullt utbyggede spe
sialbarnehave for hørselsvekkede i
Europa. Bygget er i sin helhet
finansiert av Oslo Kommune. Kon
torsjefen uttrykte sin store glede
over å kunne overlate barnehaven
til formannen i Barnevernsnevn
den, fru Katy Due.

Støttelaget for hørselsvekkede
hadde en stor overraskelse i bak·
hånd ved innvielsen. Det har jo
vært et problem hvordan man
skulle få brakt barna til og fra
barnehaven. De kommer fra alle
kanter av byen, og også 'utenbys
fra, og de ei så små at de, ikke
kan reise akne. Det var derfor
en kjærk()mmen gave som 'ble
overrakt barnehaven i gå}:,' en
skinnende ny folkevognbuss. De't
har vært samlet inn penger blant
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private bedrifter i Oslo og Bærum,
dessuten har tre Oslo-banker gitt
et større beløp hver. Kommunen
skal betale alle utgifter til drift av
bussen, og den skal kjøres aven
sj åfør fra sosialavdelingen. å er
det støttelagets store fremtidsdrøm
at de kunne få en paviljongskole
på nabotomten, en skole som kan
bygge videre på de resultatene man
har oppnådd i barnehaven. Og
hvem vet, kanskje drømmen en
dag kunne bli til virkelighet.

Vivi.

~BERGEN

OLJE-KVELD 8/5

En foredragsholder fra Shell
var kontaktet for å utvide våre
kunnskaper om olje, og da fore
draget tok til, med pastor Ham
mer som tolk, var lokalet fullsatt.
Det viste seg dessverre at en stor
del forsvant etterhvert - det var
elever fra døveskolen i Trondheim,
som val' på skoletur, og disse sam
men med guttene på yrkesskolen
måtte gå under foredraget. Det
virket pinlig, men forhåpentlig
forklarte Hammer grunnen, så
foredragsholderen slapp å tro at
publikum ble lei av ham.

Oljen val' kjent allerede før
Kristi fødsel, men ble nesten ikke
benyttet. Langt om lenge fant
man på å bruke den til lamper. I
USA ble den brukt til medisin i
begynnelsen; men det el' lite trolig
at den hjalp noe.

Det er omtrent nøyaktig hundre
år siden den første oljeboring og
kampen om oljen begynte. Det var
behovet for smøremidler som økte,
og så kom forbrennings-motoren.
Siden har oljeproduksjonen steget
voldsomt hele tiden, og den øker
fremdeles ca. 10% hvert år.

Råolj e kan nesten ikke brukes
til noe, men når den blir destillert
og raffinert, (renset og foredlet)
kan den brukes til en mengde for
skjellige ting. Av olje blir det nå
f. eks. laget tjære, sprengstoff,
plast, gummi og sprit.

Man er ikke helt sikkel' på hvor
dan det danner seg olje nede i
jorden, men man har god grunn
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til å tro at det er skjell som er ho
vedfaktoren, sl,cjell som hal' ligget
i jorden i millioner år. Boring etter
olje er meget kostbart. Tidligere
var bare en av 300 boringer vel
lykte. Idag foretar man så gode
undersøkelser på forhånd at 90%
av boringene gir godt resultat.
Det kan også trengs, for en eneste
boring kommer på omtrent 10 mill.
kroner.

Det var dessverre nokså van
skelig å følge med i foredraget.
Det vil hjelpe meget nål' vi får
det foredragslys og veggtavlen
som det er vedtatt å anskaffe.
Forhåpentlig kommer begge deler
på plass før høst-sesongen tar til.

Vi fikk etter foredraget se en
fargefilm om leting etter olje, og
tilsist en morsom tegnefilm.

Fenomenal innsats 17. mai

Det var opplysningskomiteen
som fikk i oppdrag å ordne med
programmet i døveforeningen 17.
mai, og vi fikk heldigvis god tid
på oss. Men da vi skulle gå igang
for alvor, forsvant over halvpar
ten av de som hadde lovet å hjelpe
til. Jeg skulle vel helst offentlig
gjøre navnene på de som sviktet
oss hel' i Tegn og Tale, for det var
simpelt gjort av dem å stikke av.
Man skulle tro at de som er ferdig
med barneskolen ikke oppfører seg
som ansvarsløse småbarn lenger.
Men det er vel forstand som mang-
ler. . .

Arbeidskomiteen møtte opp lør
dag ettermiddag og kveld med
varer, pyntet lokalet m. m. Om
morgenen 17. mai var de igjen
på plass, og de arbeidet nesten
uavbrutt til lokalet stengte kl. l
om natten. De som sto for alt ar
beidet med tillaging av mat, kaffe
koking, salg, servering, rydding og
oppvask m. m. var følgende 5
herrer:

Olaf Olsen
Torbjørn Tokle
Sverre Koppen
Gunnar Sundby
BDOpp.form.

Det var altså ingen damer med.
Lokalet ble om formiddagen

åpnet kl. 11 med salg av bløtkake
og meget annet godt. Pastor Ham
mer holdt en meget god tale for
dagen, hvoretter døveforeningens
formann, Harald esse, tok over
og avsluttet med en appell om hel
hjertet oppslutning om feriehjem
met. Derpå ble det vist filmer,
spesielt beregnet på barna, i små
lokalet. De ble kjørt av Ohna.
Videre rakk vi å avvikle ballong
blåsekonkurranser. Pikenes kon
kurranse ble overraskende vunnet
av vesle Lilleba Nesse, foran hen
nes større konkurrenter. Svein
Koppen vant gutteklassen. Dame
klassen vant Dagny Nesse, med
søsteren Liv hakk i hel. Konkur
ransen mellom døveskolene (gamle
elever) ble en komisk forestilling
som avslørte mangelfull kondisjon
og teknikk. De som skulle forsvare
skolenes ære var Harald Hartveit,
Trondheim - Konrad Thunes,
Holmestrand - Jakob Mjelde,
Hamar - Thorbj. Sander, Oslo
(reserve for Ohna). Seieren gikk
til Oslo.

Om ettermiddagen fortsattes.
Smørbrødene m. m. gikk jevnt og
sikkert unna. Det var dans i små
lokalet. Leif Skjeie viste trylle
kunster. Utpå kvelden ble det solgt
varme pølser. En pølsespiserkon
kurranse ble meget spennende.
Deltakerne var Gunnar Sundby
(Alm-skolen), Bjarne Tømmer
bakke (Holmestrand-skolen), Wil
ly Johansen (Trondheim-skolen),
og Bjørn Kommedal (Oslo-skolen).
Det gjaldt å spise 5 pølser fortest
mulig. Konkurransen ga en klar
seier til Trondhtjim. Willy Johan
sen klarte å svelge utrolig fort, og
han vant med en pølses forsprang.
Om 2.-plassen ble det knivskarp
konkurranse. Bjarne Tømmer
bakke klarte å svelge siste bit et
tiendedels sekund før Gunnar
Sundby. Da satt Bjørn Kommedal
igjen med 2 pølser! Men han hadde
spist flere pølser før konkurransen
også.

FOLK EIER IKKE
reisekultur her i landet, sa norsk
amerikaneren. Setter man rygg
sekken fra seg på en ledig plass i
kupeen, kommer det en eller annen
og tar plassen likevel.

I et kulturland ville de ha tatt
ryggsekken.



Av Nils Andersen
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Giver Nord. Sone alle.

Nord har ikke G-cor honnørstyrke
men fordelingen og at det er de
edle farver han bestyrer gjør at
han bør åpne. Syd har honnør
styrke nok til 3 hj. men har dårlig
fordeling og bør melde l sp. 2 gr.
vil ikke være så god melding idet
sp.-farven kan være vanskelig å
få med. Nord som må melde igjen
har ingen annen melding enn å
støtte makker, 2 sp. Syd får høre
noe han setter stor pris på --- selv
har han j o gode honnører i kl. og
ru. Nord skulle da sannsynligvis
han~e i sp. Syd prøver seg med en
spørrerneIding i 4 kl. Men nord har
intet å vise så han må svare 4 sp.
og fortelle at der finnes ingen kon
troll i kl. Men syd gir seg ikke så
lett han har j o litt hj. støtte og
med makkers 5 kortfarve der kan
det j o tenkes at de vil kunne gi
avkast for et par kløvere. Altså 4
gr. ord viser sitt ene ess, 5. ru.

å har syd fått opplysning om at
de tilsammen mangler ett ess og
at de har en taper i kl. så han må
nøye seg med 5 sp.

Vest som skal spille ut har jo
hj. ess og han har også hørt at
syd var interessert i kl. ko.ntroll så
han bør spille ut kl. og spIller best
ut kl. 10. øst bruker D. og syd
stikker med esset. D;t kunne være
en tanke å la ø'5t få beholde for
D. idet det er sannsynlig at han
også har K., men det kunne jo
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Musikalsk skilsmisse.

I en amerikansk lokalavis kunne
man nylig lese denne lille annon
sen:

«Torn! Kom tilbake til din Mary.
J eg har solgt pianoet.»

DEN DANSKE.

- Er det rigtigt at du har kaldt
mig en idiot af første klasse?

- Nei, det har jeg bestemt ikke
- jeg anede ikke, at der eksistere-
de nogen rangforskjeI blandt idio
ter!

En statue utført aven døv

Jeg var også til gudstjeneste
i den lutheranske kirKe for døve.
Pastor Geo Gaerter talte til dem
med munnbevegelser, uten stem
me og tegn. Dessverre forsto jeg
svært lite. En døv dame i rød
kappe «sang» meget vakkert med
tegn. I kirken traff jeg Mrs.
B. Lewis, som ble omtalt i Døve
bladet. Hun var dengang påbiltur
i Europa 1956-58. Vi var på be
søk hos henne til frokost, og da
viste hun oss autografboken. Det
var morsomt for meg å se de kjente
navn i Danmark. Hun fortalte en
del om denne turen, og vi var ennå
et par ganger sammen.

E. M. C.

Vi tillater oss å gjengi endel
avsnitt av et reisebrev til «Ef
fata» om et besøk på døve
skolen i Berkeley som fru Else
M. Christensen har gjort, og
som vi fi';'ner er av interesse for
våre lesere.

N å har j eg vært hos min bror i
Oakland en måned. Den 23. var vi
på besøk på døveskolen i Berkeley.
Der går 400 barn i ~lderen 5 ti~ 20
år. I anledning preSIdent Washmg
tons fødselsdag, minnedes man
ham ved at noen større døve barn
spilte et teaterstykke om ham.
Det så vi i den store sal, hvor alle
barna var samlet sammen med læ
l'el'personalet og familien.

Der var også opptreden av døve
speidere med avleggelse av spei
derløftet. Til sist ba de «Fader
vår» (på engelsk) med tegn sam
men med sin fører, som sikkert er
lærer på skolen. Da det er inter
natskole, bor alle barna der. Sko
len er delt i mange avdelinger. Vi
var i en klasse med piker og gntter
i 12 års alderen og så hvordan læ
rerinnen underviste dem. Og så
kom vi bl. a. i en arbeidsavdeling
hvor de store barn lærer de for
skjellige fag. Det så ut til at de har
10 fag. Denne avdeling er under
Mr. Wartenbergs ledelse, han er
supervisings teaeher, på dansk
inspektør, avdelingsleder. Jeg ble
glad da han talte til meg på dansk.
Mr. Wartenberg er født i Danmark,
men han har bodd i California i
over 50 år. Han viste oss omkring.
Der er møbel- og skotøyverksteder ,
tegnestue, trykkeri, systue og b~.

keri. Bakeriet leverer alt brødet ul
skolen, og der er 6-7 læregutter.
Staten betaler 3000 dollars i åre t
for hvert barn på skolen.

Red.

Døveskolen i Berkeley



Skal sommertiden bestemme datoen?

hende at vest har ru. K og skift til
ru. før hj .ess var borte ville føre til
en meget sikker bet. Syd stikker
derfor med esset, og spillel' sp. 3
ganger slik at trumfen er ute. å
er det å håpe at vest har hj. ess for
han kan ikke spille ru. uten å gi
begge stikk der. Hvis nå øst har
hj. ess må syd når det blir spilt
ru. stikke med esset og kaste
ruterne på hj. Nå har vest hj. ess
og ruterne forsvinner på hj. øst
vest får bare 2 stikk, hj. ess og
kløver K. Kontrakten ble vunnet.

FORAN NORDISK.

J a nå står atter Nordisk by
mesterskap for døren, med Oslo
som arrangør. Det blir nok en
hard og spennende match, kanskje
alle tiders såfremt klubbene sender
sine beste spillel·e. Man har spurt
meg ut om Oslos sjanser. Til dette
kan jeg jo bare si: uten sjanser er
vi ikke, såfremt de beste blir tatt
ut. Og jeg er også mest stemt for
de eldre og mer erfarne spillere
som har rutinen og nervene i orden
og som kan bridgens A-B-C.

Klubben rår selvsagt over gode
og lovende spillere, men å sende
dem rett til Nordisk er nok for
tidlig enda. La dem først få starte
i internasjonale turneringer og
der høste erfaring og rutine
som må til for å kunne hevde seg.
Av Oslos spillere tenker jeg disse
blir tatt i betraktning.

Y. Olsen, A. Torp, J. Larsen, J.
Maureniusson, Håkon Zapffe og
meg selv. Det absolutt beste lag
ville utvilsomt se slik ut: Larsen,
Zapffe, Olsen, Jakobsen. At H.
Zapffe skulle tre inn er en meget
god forsterkning, men om han
kan starte er jo en annen sak. Så
har vi også Alfred Torp. Gammel,
god og rutinert fra mange nasj 0

nale og internasjonale kamper.
Men alt dette får styret i Oslo
D. B.K. ta seg av. Noen favoritter?
De sterkeste er nok Drammen,
Gøteborg og Helsinki. Jeg tror
mest på Drammen i år og gjør dem
til favoritt nr. l uansett om de
for nylig tapte pokalkampen mot
Oslo. Men finnene kan bli meget
farlige i år etter sin gode fremgang
i fjor og de tar nok sikte på 1. pr.
Gøteborg som deler ledelsen med
Oslo vil nok også ha noen ord med
i laget. Om Drammen var uheldige
i fjor, så vet vi at Rolf Hansen og
co. kommer 100% igjen i år. Så
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det skulle ikke undre meg om mes
terskapet ikke blir avgjort før i
allersiste runde. Men jeg håper at
de startende norske klubber vil
gå fullt inn for det og fremheve
norsk spillenivå i bridge. Det, er
vanskelig for meg å si hvem som
starter for de utenlandske lagene.
Hva Drammen angår så kan jeg
j o gjette meg til disse: R. Hansen,
Finn Johansen, G. Jacobsen, R.
Wold, K. Smedsgård og R. Fauske.
Hvem av disse 6 som skal repre
sentere Drammen D. B. K. vet
jeg ikke. For disse 6 er så jevne.
Men alt dette får interesserte vite,
om de tar en tur opp i De Døves
Forening i Oslo i dagene 19., 20.
og 21. juni. Jeg håper at det beste
laget vinner.

Det er morsomt fOl' Oslo D. B.
K. å være arrangør, for klubben
fyller 20 år i oktober og går da i
gang med en stor internasjonal
turnering (for par), og muligens
setter den opp en jubileumspokal.
Men alt dette kommer styret til å
skrive om senere. Og da har jo
mange av klubbens spillere fin an
ledning til å starte og for enkelte
vil det kanskj e bety det endelige
gjennombrudd. Ja så får jeg slutte
for denne gang og be alle om å gå
igang med å finpusse formen!!

Under okkupasjonen fikk vi
først «sommertid» som gj aldt over
et år fra 11. august 1941 til okto
ber 1942, ca. et halvt ål' fra 29.
mars til 4. oktober 1943, og fra
3. april til 2. oktober 1944. I en
Oslo-avis forespurte en om døds
datoen litt over midnatt sommer
tid skulle være foregående dag
i normaltid. En av de norske
nazi-myndigheter svarte at som
mertiden avgjorde datoen. Hva
skal legen og presten datere i år
- hvis et barn kommer til verden
f. eks. kl. 0.45 natt til 1. april i
sommertiden eller kl. 23.45 nor
maltid?

Det er sagt at det er av helse
messige grunner vi skal bruke
sommertiden. Men j eg el' ikke i
tvil om at helsedirektørens tro på
bedring i folkehelsen senere vil
vise seg å være en illusjon. I

Men jeg synes det er litt rart
at det ennå ikke er andre bridge
klubber enn oss 3 her i landet. Det
er jo flere år siden jeg skrev og
oppfordret døve som el' interesserte
i bridge om å danne eller stifte
klubb. På Vestlandet, Møre, i
Nord-Norge, Østfold, Vestfold,
Sørlandet. Det finnes sikkert noen
spillere bortgjemt hel' og del' så
j eg tør nok be dem om å skrive
til Oslo. Da får de sikkert sval' di
rekte eller gjennom Tegn og Tale.
Så får de kanskje sjansen til å
være med i Oslos store jubileums
turnering til høsten. Dere som er
interesserte og leser dette, bare
skriv og be om opplysninger om
både ditt og datt. Og kom fremfor
alt frem i lyset og bevis at det
finnes emner i mange av dere
også. Og på den annen side får
dere jo gleden av å treffe mange
nye ansikter, både menn og kvin
ner deltar.

Med 4, 5 eller 6 klubber her
i landet kunne vi stifte vårt
eget forbund, med foreløpig hoved
sete i Oslo. Og det håper jeg det
blir i år. Så da kunne vi også arran
gere vårt første Norgesmester
skap enten for par eller lag eller
begge deler.

Med bridgehilsen
Kaare E. Jacobsen.

midnattsolens fylke!' har sommer
tiden selvsagt ingen betydning for
folkehelsen. Tar jeg ikke feil er
Finnmark det fylke, hvor det er
flest tilfelle av tuberkulose 
tross solskinn hele døgnet over 2
måneder.

Idrettsungdommen tror vel at
den i sommertiden får en time
lengre fritid føl' kvelden. Men da
vi må gå til sengs ca. en time tid
ligere enn i fjor sommer, er fri
tiden i realiteten like lang som i
normaltiden. I år vil det være
vanskeligere for foreldre å kalle
sine mindreårige barn til kvelds
l'O - en time tidligere i sommer
månedene enn i fjor. St. Hans
aften vil solen gå ned en time
«seinere» enn i fjor - i Oslo kl.
22.44 og i Trondheim kl. 23.36.
Når skal fyrverkeriet begynne?
I for lyse kvelder er det selvsagt
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fristende å utsette den vanlige tid
i uret og gå til sengs, og ubevisst
forkorte sin søvntid.

I de to fol"løpne år kunne stats
ministeren ikke imøtegå reise
livets folks henstillinger om som
mertiden. En skrev i dette blad i
fjor og beklaget seg over bøndenes
motstand. En annen skrev at han
behøvde over 100 timer mer sol·
skinn i den ønskede sommertid.
Men i 1957 og 1958 var de over
mektige værguder ubønnhøl"lige.
Til skuffelse for oss var det surt
vær i alle sommermåneder i de
nevnte år. Da gikk meget høy
tapt i regnflommer og korninn
høstningen var sterkt forsinket
eller mislykket. I denne sommer
tid blir bondefolk som savner
arbeidshjelp nødt til å forlenge
arbeidstiden. Flukten fra jord
bruket, som fortsetter ennå, og
flere urovekkende nedleggelser av
fjøsdriften på gårdene, vil uunn
gåelig føre til flerårig melkerasjo
nering i framtiden.

Er det riktigere å ta større hen
syn til egen bekvemmelighet enn
til andre? Ingen kan vel påvise
noen skade i normaltiden. Påske
brun hud er ingen sunnhetsattest,
sier en dansk hudspesialist. Huden
brunes til selvbeskyttelse mot hud
forbrenning av for meget solbe
stråling. Sommertiden eller rettere
øst-europeisk tid er ikke det
rette middel til bedring av
folkehelsen. En mektig faktor til
helsebedring og sunnhet er over
gang til vegetarisme. Flere nye
kunstige og denaturerte fødevarer
fra pekuniært interesserte indu
strier, gale matlagningsmåter, hel
senedbrytende nytelsesmidler, for
mye motorkjøring osv. er jo ho
vedsaken til flere overfylte syke
hus. Siviliserte mennesker lever så
unaturlig som mulig, sier en gam
mel vidunderlig frisk kanadisk
lege, Robert G. Jackson, i sin bok:
«Aldri mer syk».

O.H.

PÅ TORGET
val' det reist ei vakker stytte av
farmor, sto det nyleg i ei dansk
avis. Dagen etter fortalde bladet:

- Det var sjølvsagt ein prente
feil, når vi i går melde at det var
reist ei stytte av farmor, på torget.
Det skulle sjølvsagt vera mormor.

Tredje dagen kom endå ei
retting:

- Stytta som er reist på torget
er korkje av farmor eller mormor,
men av marmor!

FN og tegnspråket.
Forente Nasjoner har gitt mange

språkforskere, samfunnsforskere
og sjeleforskere i oppdrag å utfors
ke og gjøre opptegnelser om de
forskjellige tegnspråk i verden.
Disse forskere skal så prøve å
skape et enhetstegnspråk eller
døves «Esperanto». Det er da mu
lighet for å planlegge en ordbok
og grammatikk med tusener av
bilder.

Fra «SDR Kontakt» og Aftonbl.

England.
En far som drepte sin døvstum

blinde datter for å gjøre slutt på
hennes lidelser, fikk sin straff ned
satt: tolv måneders fengsel iste
denfor tre år.

Jurydomstolen i Durham hadde
dømt Ernest Moodie til 3 års feng
sel. For appellasjons-domstolen
mente Lord Parker, høyesteretts
justitarus i Storbritannia, at dom
men var for streng. På grunn av
sterkt formildende omstendighe
ter satte han straffen ned til 12
måneders fengsel.

Overdommeren erklærte etter
alt at personel', som i Moodies til
felle, ikke er forbrytere i ordets
vanlige betydning. De gjør ofte
det som de mener er deres plikt.
Moodies sak er en av de mest gri
pende som noen gang er behand
let ved en britisk domstol.

Patricia, hans sykelige lille dat
ter, var fra fødselen døv, stum og
blind. Ernest og hans kone hadde
forsøkt alt mulig forat datteren
skulle få leve et mere normalt liv,
om ikke helbredet, så allikevel be
skyttet mot smerter. Men i årets
løp fikk hun lide stadig mer. Etter
det legen sa, var det ikke noe håp,
og hennes tilstand forverret seg
dag for dag. En dag konen hadde
gått ut, lot den fortvilte Moodie
den lille datteren svelge et sove
middel, hvoretter han kvalte hen
ne. Før han meldte seg for politiet,
skrev han et langt brev til sin
kone: «Mens j eg skriver disse lin
.ler, er øynene mine fylt med tårer.
Lille Patricia sover for all tid.
Hun vil aldri våkne mer. Jeg er
blitt tvunget til denne fortvilte
gjerning, fordijeg var så forferdelig
glad i henne. Jeg holdt ikke ut å

se henne lide mer. Jeg er også
glad i deg, og da jeg gjorde dette,
tenkte jeg også på din lange kamp
mot det umulige.» Brevet slutter
slik: «En straff som kunne bli lagt
på meg, ville ikke få meg til å lide
så meget, som den gjerning jeg
følte meg forpliktet til å gjøre.»

Oskar Matthes i Der Gehørlose.

Fikk synet igjen:
Nylig kom en ung kvinne på

19år - blind fra fødselen og mor
til en liten jente, til å få synet
igjen på en merkelig måte.

En dag hun ga sin bahy mat,
klorte den lille jenta henne i an
siktet og øynene. Og plutselig så
var den unge mor som den brutale
operasj on hadde helbredet, ikke
lenger blind!!!

Gazette des S.-M.

USA
Under krigen fikk Sovjetunionen

låne over 580 skip av forskjellig
størrelse av Amerikas forente
stater (USA), blant dem også
krysseren Milwaukee. Etter pakt
og låneoverenskomsten skal Sov
jetunionen levere disse skipene
tilbake i mars neste år.

Dette får de døve i USA til å
huske på at et Liberty-skip i 1943
fikk navnet «Thomas H. Gallau
det». Thomas H. Gallaudet var læ
rer for de døve og grunnla fagsko
len for døve i Washington. Det er
den første og eneste døvehøyskole
i verden. Skipet gikk av stabelen
på Wilmington-verftet i Los Ange
les, California. Flere hundrede
døve var til stede da romanfor
fatterinnen Pearl S. Buck døpte
dette skipet. Kort tid etter ble
det lånt til den russiske regjering.

De mange som høyakter den
store menneskevenn Thomas Gall- '
audet, er ikke tilfreds. De vil ikke
at russerne fortsatt skal ha skipet.
Etterspørsel etter og krav på å få
tilbake skipet har ikke nyttet. Det
er heller ikke sikkert om skipets
navn er endret eller ikke. De
amerikanske døve håper at skipet
snart hlir levert tilhake. De vil
gjerne se stjernebanneret - det
amerikanske flagg - vaie over
skipet igjen.

Oscar Matthes i Der Gehørlose.

EG SKAL SElA
du har vorte tunn og mager i det
siste, kjære ven.

- Ja, kona mi held på med ein
avmagringskur.
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IDRETTSVERDEN

Redaktør:
- Thorbjørn Sander

"- Mannsverk 61, Bergen

Fri-idrettsserien 1959
ATOMRAKETTEN AVFYRT

«Og fremdeles er ikke «atomraketten»
kommet med ... )} skrev jeg i forrige nr.

Hva jeg mente med det? - De fleste
gjettet det vel. Jeg tenkte på fjorårets topp
scorer. Og nå er han gått til værs igjen,
så høyt som aldri før. Reidar Brenden løp
sin første 1500 m i år på 4.02.4, et resultat
så sterkt at det slo benene unna de største
optimister i hans egen klubb. Bergen har
fått to resultater til over 600 poeng siden
sist, samt flere andre fine kvalitets-resul
tater. Nevnes spesielt bør også Willy Jo
hansens norske rekord i spyd, det beste
kast-resultat som er oppnådd av døve her i
landet gjennom tidene.

Bergen har scoret 1.094 p. siden sist, er
kommet over 10.000 poeng og vil sikkert
passere 11.000 i neste oversikt. Vi håper
dette ikke skremmer andre, for hovedsa
ken er ikke at Bergen vinner, men at det
blir framgang i alle lagene. Alle må gå inn
for å forbedre sine personlige rekorder.
Tålmodighet og flid lønner seg. De store
resultater kommer etter flere års målbe
visst trening og konkurranse.

Trondheim ligger fremdeles på en klar
2.-plass, og guttene der vil sikkert gjøre alt
de kan for å beholde den plassen. De har
bare scoret 384 p. dennegang, men bare
vent!

Hamar-guttene er nesten bare nybegyn
nere, men de er allerede så ubeskjedne at
de har lagt seg foran Stavanger. Det er
ikke mange poengene som skiller. Nye
1.380 p.

Stavanger (Arnulf Pedersen) har scoret
1.073 p. Skal vi tippe at han går forbi Hamar
i neste nr.1 Det er sparsomt med stevner på
Hamar. Det blir spennende.

Oslo har fremdeles ikke latt høre fra seg.
Dessverre!

Stillingen pr.1/6:

1. BERGEN
1. Reidar Brenden 1500 m 4.02.4 .... 862
2. Olav Espedal h. ult. 1.45 653
3. HarryJegersen100m11.9 ._ _ 623
4. Reidar Brenden 800 m 2.02.9 618
5. Jarle Lid 100 m 12.0 .... _.. _ 597
6. Kjell Fiskergård h. ult. 1.40 574
7. Kjell Fiskergård I. ult. 2.93 571
8. Willy Johansen spyd 51.53 557
9. Kjell Fiskergårdlengde 6.11 540

10. Tore Christiansen tresteg 12.19 539
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11. Kjell Fiskergård 100 m 12.3 525
12. Erling Eriksen tresteg 11.86 500
13. Tore Christiansen I. ult. 2.81 488
14. Bj. Tømmerbakke tresteg 11.75 .. 487
15. Olav Espedal I. ult. 2.78 470
16. Jarle Lid ku le 10.60 468
17. Erling Eriksen lengde 5.79 463
18. Erling Eriksen 100 m 12.6 461
19. Arne Karlsen I. ult. 2.76 458
20. Johnny Olsen I. ult. 2.75 452

Sum 10.906
Nye: Brenden 1500 og 800 m. Jegersen

100 m (før 12.6). Lid 100 m og kule. Johan
sen spyd (før 49.23). Fiskergård lengde (før
5.85) og 100 m (før 12.9).

Utgått: Fiskergård høyde 1.45 (420 p.),
Svein og Bjarne Tømmerbakke h. u/to
1.30 (434 p.), Bjarne Tømmerbakke I. ult.
2.75 (452 p.)

2. TRONDHEIM
1. Walter Pedersen tresteg 12.69 603
2. Walter Pedersen 100 m 12.5 482
3. Walter Pedersen lengde 5.85 . . . .. 477
4. Olaf Garberg h. ult. 1.31 _ 447
5. Olaf Garberg I. ult. 2.68 410
6. Asbjørn Kjøsnes I. ult. 2.67 404
7. Walter Pedersen 400 m 58.2 384
8. Thor Harper I. ult. 2.62 374
9. Thor Harper h. u/to 1.16 280

10. Kåre Høgsve I. ult. 2.42 274
11. Ottar Martinsen I. ult. 2.39 262
12. Georg Kirkreit I. ult. 2.34 242
13. Oskar Nilsen h. u/t.1.11 237
14. Jon Pettersen I. ult. 2.32 234
15. Paul Trøite I. ult. 2.28 218
16. Oskar Nilsen I. ult. 2.22 1.94

Sum 5.522
Nytt: W. Pedersen 400 m.

3. HAMAR
1. Kåre Johansen spyd 41.91 386
2. Per Hauklien 200 m 26.4 359
3. Jan Refsahl 200 m 27.0 308
4. Per Byvold 200 m 27.2 _ _.. 292
5. Erling Skriden 200 m 27.8 248
6. Per Byvold diskos 20.43 173

Sum 1.766
Nye: Alle unntatt res. i spyd.

4. ST,6;VANGER
1. Arnulf Pedersen 100 m 11.9 . _ 623
2. Arnulf Pedersen 200 m 24.4 562
3. Arnulf Pedersen 110 m hekk 17.1 413

Sum 1.598
Nye: Alle. (100 m før 12.3.)

OSLO
Ingen resultater.

Det viser seg at en del loddselgere har
bemerket at loddbøkene ikke er stemplet
av politiet, og enkelte har derfor vært i
tvil om lovligheten av loddsalget.

Lotteriets «sjef», Anders Haukedalen,
har vært på Oslo Politikammer og spurt hva
politiet har å si til dette. Han fikk følgende
svar: Stempling av loddbøkene er unød
vendig, fordi alle politikamre i landet har
fått beskjed om lotteriet. Man kan derfor
med beste samvittighet selge loddene fra
Nordkapp til Lindesnes. Det er et lands
lotteri, som man kjenner til over hele
landet.

En meget stor del av loddene er nå sendt
ut, så de som fremdeles ikke har begynt å
selge, bør snarest skrive til Anders Hauke
dalen, Persbråtan 4, Smestad, og bestille
loddbøker.

STAVANGER

A. P. n~ot storformen:
11.9 - 24.4 - 17.1

Arnulf Pedersen viste ved et stevne i
Sandnes 15. mai at han er på vei mot en ny
stor sesong. Han løp her sin annen 100 m
iår og forbedret seg fra 12.3 til 11.9.

I Stavanger 22. mai årsdebuterte han i to
andre øvelser. Det ble 24.4 på 200 m og
17.1 på 110 m hekk, som tyder på at ikke
bare hurtigheten, men også styrken er
iorden.

TRONDHEIM

Walter Pedersen løp 400 m på 58.2 ved
Vikings stevne i Bergen 28/5.

Denne distansen er naturligvis for lang
for den tunge Walter, så han tok det rolig
under løpet og fullførte pent. Pers. rek. for
ham.



OG REIDAR BRENDEN STARTET MED 2.02.9 pA 800 M

ARETS FØRSTE UTENDØRS SENIORREKORD:

BERGEN

Willy Johansen.

Og så sto Reidar Brenden utålmodig på
startstreken. Som vanlig ble han liggende
litt uheldig plasert etter starten. men farten
var god. Istedenfor å bli liggende på 3.
plass gjennom svingen, som han burde gjort,
løp Reidar i en svær bue utenfor de to i
svingen. «Nå tapte Reidar 10 m», sa Nils
Bjørø. Den ville farten fortsatte, men det
straffet seg. Han stivnet en del i siste runde,
så vi måtte spytte etter den rekorden som
hang i luften. Det ble likevel så god tid som
2.02.9, bare 0.4 sek. fra hans juniorrekord.
Det viste seg at Reidar løp de første 400 m
på 57 sek. (Hans pers. på 400 m er 56.6.)
I første heat (hvor Reidars 2 hardeste kon
kurrenter startet) var åpningen på 60 sek.,
og her fikk to mann, med landslagsmannen
Geir Brudvik, Arna, i spissen, bedre tider
enn Reidar, som derfor måtte nøye seg
med 3. premie.

Men løpet fortalte at Reidar starter sin
4. sesong helt etter sin «ruteplan».

spyd

måtte jeg gni meg i øynene. Så jeg riktig?
Jeg tok skjemaet fra kastlederen. Så møtte
jeg spørre: Er det riktig - 51.53 m? - Ja.
sa han. og jeg løp bort til de andre: «Re
kord av Willy!» Og så gapte vi alle sammen.
Det viste seg at Willy hadde kommet seg
godt etter de to mislykte første kastene.
Rekorden ble satt i 5. kast. og årets første
senior-rekord utendørs var et faktum.
Men dobbelt-rekord er det ikke dennegang.
for i årerWillyrykketopp blant seniorene.
Han var blid som en sol da han kom fra
garderoben etterpå. men jeg synes han
skulle hatt juling fordi han ikke sa fra selv
om rekorden.

800 m jr. ble utsatt så lenge at det ble
kjølig, og det begynte å blåse litt ubehage
lig. Det var så mange deltakere at de ble
delt i 2 heat. I første k~m Lorents Ness med.
Han åpnet rolig og la seg sist. men han løp
så pent at han ikke var til å kjenne igjen fra
Norrøna-stafetten 5/5. Kreftene disponerte
han godt. så han etter en bra innspurt klarte
å gå forbi en mann. Tiden ble 2.14.0. litt
svakt. men han løp så godt at vi ser meget
lyst på fortsettelsen hans.

Willy Johansen 51.53 m

Friidrettskretsen var heldig med været
ved åpningsstevnet (kretsens jubileums
stevne) på Krohnsminde 14/5. Forholdene
så ut til å være helt førsteklasses.

En rekord for døve ble satt allerede før
åpningen - ? ? ? - Jo. hele 5 døve dom
mere skulle fungere ved stevnet (to som
hoppdommere. to som tidtakere og en som
måldommer!)

Etter Willy Johansens fine start i spyd
kast med 49.23 m en uke før, tippet vi at
han hadde gode sjanser til å pynte på sin
egen rekord på 50.99 m. men nå skuffet
han oss ved å åpne meget svakt. Etter de
to første kastene mistet vi interessen for
ham. Var han nervøs? - Vi hadde helt
glemt ham. mens vi fulgte spent med i de
forskjellige løpene. men da jeg så at spyd
kasterne var ferdige. gikk jeg bort til
kastdommerne. Willy hadde trukket seg
tilbake uten å si et ord, så jeg trodde han
skammet seg. Jeg syntes synd på Willy, for
han er en kjekk kar. Før trodde vi ikke at
det skulle bli noe av ham. Jeg tenkte:Hvis
Willy har klart 45 m. så vil jeg si til ham at
det er godt gjort allikevel. - Jeg var nervøs
da jeg så på dommerskjemaet. Men s~

Junioren Brendens første 1500 m iår: 4.02.4
Bare 3 sek. fra verdensrekorden!

Det var ikke til å tro!
Banen på Skansemyren var i dårlig for

fatning, knusktørr og så løs at støvskyen sto
om løperne. Men været var nydelig. Viking
hadde satt opp årets første 1500 på sitt
stevne 28/5, men bare 4 mann stilte til
start, de andre lot seg vel skremme av ba
nen og at det var så tidlig i sesongen.

Reidar Brenden hadde lovet at denne gang
skulle han åpne fornuftig og la de andre be
stemme farten de første 300 m. Og han
holdt løftet sitt. Norrønas sterke Christian
Nie,lsen tok ledelsen. Vi oppdaget snart
at Reidar var blitt som et nytt menneske.
Hans løpesett var helt forskjellig fra før.
Nå var det et driv og en ro over ham som
vi aldri hadde sett før. Det ble en uhyre
spennende duell mellom ham og Nielsen,
som det er vanskelig å beskrive, men da vi
fikk tidene, sa vi:' «Dommerne er gale!»

Men to klokker på Reidar hadde akkurat
samme tid: 4.02.4, så det var ingen tvil.
Men det var fantastisk. Reidar forbedret i
årets første 1500 m sin pers. (og norske
rek. for døve) med hele 8.1 sek. Og han er
fremdeles junior. Til sammenlikning kan
nevnes at Norgesmesterskapet for juniors
ble vunnet på 4.09.4 ifjor! Hva skal vi si?
Ved sommerlekene i Milano ble 1500 m
vunnet på 4.07.1.

Vi gir ordet til Bergens Tidende, som i
overskriften forteller: «God 1500 av Chr.
Nielsen og Reidar Brenden». - 1500
meteren hadde samlet bare 4 løpere, men
to av disse laget en morsom løpsduell som
resulterte i personlige rekorder for begge.
Sterke Christian Nielsen fra Norrøna vant
på 4.01.6 og satte ny lagsrekord, mens
Reidar Brenden fikk notert 4.02.4. Det er

ny norsk rekord for døve og en personlig

rekordforbedring på hele 8.1 sek. Vi skrev
om ham sist at han «gikk i luften». Igår var
det derimot riktig jordvinnende driv over
løpssteget og et bedre frasprak, og faktisk
laget han løpet igår. Nielsen åpnet med 62
sek. på de første 400 m, men dabbet så av,
og 800 m passertes på 2.08. Så var det at
Brenden syntes det gikk for langsomt og
stakk fram og presset opp farten. Han holdt
ledelsen de neste 300 m, men så kom Nielsen
igjen og rykket så Brenden måtte slippe
noen meter. Han fulgte dog godt og tok
faktisk innpå Nielsen på oppløpsiden. Neste
gang håper vi på et like morsomt løp,men
også at begge havner på den rette siden av
4 minutters grensen.»

Plass på Norges juniorlandslag iår?

På 400 m ble denne gang overraskende
Erling Buanes best av våre, med 57.0, som
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er pers. rek. (før 57.3). En fortjent opp
muntring for ham. Kjell Fiskergård løp på
57.8, også pers. rek. (før 58.7), men han
bør vel holde seg til sprint og lengde. Lo
rents Ness var dagens skuffelse. Det ble
bare 59.1, og han er helt ute av form. Nils
Bjørøs dom: Lorents spiser for lite, og han
har ikke vennet seg til å arbeide på full

dag. Han kommer for fullt senere.

17-åringen Kj. Fiskergård
6.11 m i lengde

Jegersen 11.9, Lid 12.0

Branns treningsstevne 24. mai. var be
gunstiget av helt ideelt vær. og det ble
oppnådd en rekke glimrende resultater.

Sprinterne våre tok seg sterkt opp etter
den nokså tamme åpningen for en tid siden,
da de to beste fikk notert 12.6. Nå ble det
en helt annen dans. Harry Jegersen, Jarle
Lid og Kjell Fiskergård gjorde en innsats
som varmet oss. Riktignok hadde de en
liten fordel aven svak vind i ryggen. men
den var godt under det ti lIatte. Harry Je
gersen ble igjen best. og tangerte sin pers.
rek. fra 1957 på 11.9, etter et godt løp. Etter
hans død-periode ifjor, ser det ut til at han
nå er på riktig vei igjen. Jarle Lid kunne
kanskje straffet ham. for Jarle var så uheldig
å komme i et heat som fikk hele4tyvstarter,
og dette tappet nok en del av hans krefter.
Da endelig feltet kom avsted, var Jarle
straks langt for de and re, som en rakett,
men som vanlig var innspurten for svale
Likevel ble det 12.0, tangering av hans pers.
rek. Det er klart at Jarle kan komme ned
på 11.5 om kort tid hvis han klarer å gjen
nomføre løpet like flott som han løper de
første 70-80 m. - Kjell Fiskergård for
bedret sin pers. fra 12.5 ti112.3, og det betyr

at han også vil komme lenger i sin spesial
øvelse lengdesprang. Ellers fikk Lorents
Ness 12.8 og Bjarne Tømmerbakke 13.1.

Kjell Fiskergård fortsatte i lengde straks
etter. og han smelte til med pers. rek. alle
rede i første hopp: 6.05 (ifjor 6.02). Deretter
ble det to døde hopp, begge klart over
6 m (det lengste ble målt til 6.19 ml. Han
var like frisk i finaleomgangene. hvor han
økte til 6.11. som ble hans beste dennegang,
og som er glimrende av 17-åringen. Han
er nok den som skal slette ut Arnulf Peder
sens juniorrekord på 6.23, som har stått i
9 år, og vi behøver sikkert ikke vente lenge.

Jarle Lid startet også i kulestøt, som han
ikke tar alvorlig. Etter en jevn serie kunne
vi notere et pent resultat også i denne øvel
sen, 10.60 m, som bare er 6 cm fra hans pers.

En strålende dag for døveid retten!

*

På Laksevåg 29/5 løp Kjell Fiskergård 60
m på 7.7 etter flere tyvstarter. Tangering
av hans pers. I lengde fikk han bare døde
hopp. - Tore Christiansen hoppet 5.08
i lengde, som vi noterer som pers., og løp
60 m på 8.1.

HAMAR

ALT IORDEN

I forbindelse med de to Hamar-resultate
ne som vi meldte om i forrige nummer. skrev
vi at vi var litt i tvil om resultatenes gyl
dighet, da vi ikke visste om Hamar-laget
allerede var innmeldt i Norges Idrettsfor
bund og Norges Fri-Idrettsforbund. Vi
sendte en forespørsel til lagets formann,
Arne Olsen, som svarer at innmeldelse i
forbundene er iorden, slik at vi nå kan være

trygge. Dermed er saken klar. Hamar Dø
ves Idrettslag har samme rettigheter (og
forpliktelser) som våre andre lag.

De to elever ved fortsettelsesskolen i
Bergen Knut Hølen og Kåre Johansen er
opptatt som medlemmer i laget. Man ven
ter med det første innmelding av to andre
skolegutter, Roar Jarl og den gode høyde
hopperen Johnny Olsen.

Hamar-guttene trener regelmessig 2-3
ganger i uken, skriver Arne Olsen, og de
gleder seg til å delta i det første trenings
stevnet iår på Hamar 27. mai.

Lagets adresse er: Hamar Døves Idretts
lag, formann Arne Olsen, Folkestadgt. 22,
Hamar.

Hurra for Nanna!
Arets første treningsstevne på Hamar

ble avviklet på Hamar stadion 27. mai. og
her deltok for første gang det nye døve lags
karer - og så Nanna!

Resultatene ble ikke så svært gode, men
det tar jo tid før våre medlemmer kommer
i form. De fleste har ikke deltatt i friidrett
på mange år, men resultatene blir sikkert
bedre etterhvert. Vi hadde 4 deltakere med
på 200 m, og resultatene ble for disse:

Per Hau klien 26.4 (kl. rek.)
Jan Refsahl 27.0
Per Byvold 27.2
Erling Skriden 27.8
Per Byvold deltok også i diskos, hvor han

fikk notert 20.43 m (klubbrek.)
Nanna Hansen startet som den første

døve idrettskvinne på flere år i konkurranse
med hørende, og resultatene ble: 100 m
15.3 sek., og diskos 16.02 m. Begge res. blir
notert som klubbrekorder.

Vi håper nå at Nanna får følge av id retts
kvinner i de andre lagene.

Oppmann Per H.

Hotell Gyldenløve
Nytt hotell

Alle rettigheter
Telefon 744
KONGSBERG

Livs- og Pensjonsforsikring AlS

Kvalitetsklær for menn

Høvding I(onfeksjonsfabrikk
G. MOE - MOLDE

TRYKKSAKER

fr a visittkort

t i l tidsskrifter og bøker

øiJlJe1 84JgMøtb
I Møllendalsvn. 17, Bergen. Tlf 95640
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DØVEMESTERSKAPET I FRIIDRETT, STAVANGER ,0.-1,. JULI

Stavanger Døves Id rettsforen ing har her
ved den glede å innby alle lag tilsluttet Nor
ges Døves Idrettsforbund til Døvemester
skapet i friidrett på Stavanger Stadion. Kon
kurransene tar til fredag 10. juli kl. 18.30
og fortsetter lørdag 11. juli kl. 15.00. Det
startes i klasse senior, junior og damer.

Fredagens øvelser:
,. 400 m senior, finale

2. 400 m junior, finale
3. Diskos senior, finale
4. Tresteg senior, finale
5. 5000 m senior, finale
6. Tresteg junior, finale
7. Diskos junior, finale
8. Spyd senior, finale
9. Spyd junior, finale

10. Stav senior, finale
11. Stav junior, finale
12.4 x 100 m stafett

Lørdagens øvelser:
,. Høyde senior, finale

2. 100 m senior, finale
3.100 m junior, finale
4. Høyde juni.or, finale
5. 1500 m senior, finale
6.1500 m junior, finale
7. Kule senior, finale
8. Lengde junior, finale
9. Lengde senior, finale

10. Kule junior, finale
11. 1500 m stafett (800, 400, 200, 100 m)

Damer: 80 m, 200 m, kule, diskos, lengde,
høyde, 4 x 100 m stafett.

For at en øvelse skal kunne godkjennes
som mesterskapsøvelse, må det være an
meldt minst 2 deltakere.

Startkontingent er kr. 3.~ for seniors og
kr. 2.- for juniors og damer pr. øvelse.
Stafettlag kr. 5.-.

Anmeldelse med startkontingent sendes
Stavanger Døves Idrettsforening v. hr. Jør
gen Klovning, Vaulen pr. Stavanger, innen
25. juni.

Etteranmeldelser godtas ikke.
Legekort må være iorden og forevises før

start.
Vennlig hilsen
Stavanger Døves Idrettsforening
Arnulf Pedersen Karsten Samuelsen

form. sekr.

Anmeldelsesfristen for deltakelse ved
landsmøtet er satt til 15. juni, og for del
takelse ved DM til 25. juni. Vi ber dere sette
et kryss ved de idrettsguttene som har an
meldt seg til landsmøtet.

3 av Stavanger Døves Idrettsforenings
medlemmer er med i innkvarteringsko
miteen for landsmøtet, og disse vil påse
at de forskjellige lags idrettsgutter får bo
mest mulig samlet. Vi anbefaler at idretts-

guttene:som også vil være med på landsmøtet
setter et kryss på innmeldingsskjemaet
(som er sendt døveforeningene) om at de
ønsker å bo på ungdomsherberget. Der er
det både billig og komfortabelt. For dem
som bare ønsker å delta i Døvemesterskapet
(og ikke i landsmøtet) skal vi ordne det slik
at disse også får plass på ungdomsherberget.

Premieutdelingen ved Døvemesterskapet
vil foregå på banen etter hver øvelse. Gave
premier og diplomer vil bli utdelt på lands
møtets avslutningsfest.

Søndag 12. juli vil det i forbindelse med
forbundstinget bli anledning til å kjøpe
kaffe og smørbrød i døveforeningens loka
le, som for anledningen er reservert for oss.

Sa håper vi på fyldig deltakelse fra lagene,
og vi ønsker dere velkommen til hyggelige
dager i St. Svithuns stad.

Med de beste hilsener
Stavanger Døves Idrettsforening

Karsten Samuelsen
sekr.

GODKJENTE REKORDER

Norges Døves Idrettsforbund har god
kjent følgende rekorder:

Høyde uten tilløp 1.45 m, satt av Olav

Espedal, Bergen, 26/"-'958, som senior
og juniorrekord.

Lengde uten tilløp 2.92 m, satt av Krell
Fiskergård , Bergen, 26/11-58, som junior
rekord.

Olaf Haaland A..s - Haugesund
JERNVAREFORRETNING
Alt i jernvarer og sanitærutstyr
Sprengstoff

Telefon 2277 - 2297

Rauma Ullvarefabrikk
Veblungsnes

Spesialitet: Husflidsgarn

ørsta Samvirkelag
Ass. landhandel

ØRSTAVIK

Confectionsfabriken A.s

MOLDE
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De norske rekorder for døve, fri-idrett:
pr. 1/61959

JUNIORS:
100 m Arnulf Pedersen, Stavanger.......................... 11.5 1952
200 m Arnulf Pedersen, Stavanger...... 24.2 1952
400 m Arnulf Pedersen, Stavanger.......... .. 53.8 1952
800 m Reidar Brenden, Bergen............................. 2.02.5 1958
1500 m Reidar Brenden, Bergen............................. 4.10.5 1958
~OOO m Reidar Brenden, Bergen. .. . .. .. 8.46.2 1958
5000 m Reidar Brenden, Bergen 15.35.2 1958
110 m hekk Arnulf Pedersen, Stavanger.......................... 17.2 1952
400 m hekk Arnulf Pedersen, Stavanger. ... .... . ..... ..... . .. .... 59.8 1952
Kule Olaf Garberg, Trondheim............................ 11.53 1958
Diskos Olaf Garberg, Trondheim............................ 34.45 1958
Spyd Willy Johansen, Bergen.... 50.99 1958
Høyde Olaf Garberg, Bergen 1.66 1957
Lengde Arnulf Pedersen, Stavanger.. .. 6.23 1950
Tresteg Walter Pedersen, Bergen 12.68 1958
Stav Arnulf Pedersen, Stavanger.. . 3.00 1950
Høyde ult. Olav Espedal, Bergen 1.45 1958
Lengde ult. Kjell Fiskergård, Bergen 2.93 1959
3-steg ult. Kjell Fiskergård, Bergen 8.39 1958
5-kamp Konrad Thunes, Bergen 1172 p. 1945
Slegge: Som besteresultat, senior og junior, er notert Olaf Garberg, Trondheim, 26.89 m

stigen på neste side. La Reidar
Brenden få alvorlig konkurranse,
for han har kanskje ikke godt av
å stå på toppen! Og husk at Reidar
er bare et menneske, akkurat som
du. De som kan begynne nedenfra
er heldige, for de kan klatre forbi
så mange. Reidar er uheldig, for
han kan ikke komme høyere på
vår stige. Altså er de andre hel
digere foran årets start. Det er
mange og gode muligheter for alle.

REKORD-ÅRET 1958

Vi opplevde noe rart ifjor. Det
pleier å være slik at våre idretts
menn bare går ordentlig inn for
treningen når det er store inter
nasjonale konkurranser som lok
ker. Det har altså vært slik at
idrettsmennene i virkeligheten ikke
har drevet idrett for idrettens egen
skyld, men bare for å få komme ut
på gratis-reiser. Slik er ikke bra.
En virkelig idrettsmann skal være
glad i sin idrett og gj øre sitt beste
uten tanke på personlige fordeler
og gratis-reiser. Han skal alltid
gjøre sitt beste og være et godt
eksempel for andre.

I 1958 var det ingen «store» rei
ser som fristet. Det var bare en
mindre landskamp i Oslo, hvor de
fleste bor eller har vært så mange
ganger at byen ikke lenger er spen
nende. Allikevel opplevde vi altså
en sesong med rekord-storm SOIjl

aldri før. Det er dette som virker
mest oppmuntrende, fordi det for
teller oss at idrettsmennene våre
gjorde riktig. Framgangen ifjor
var voldsomt oppmuntrende, fordi
vi måtte forstå at guttene var glad
i idretten og gjorde sitt beste selv
om de måtte holde seg hjemme.
Det er slike idrettsmenn vi vil ha,
det er slike gutter som gir håp om
medaljer og flotte plaseringer i in
ternasjonale stevner i framtiden.
Det er de som er glad i idretten
som skal vise veien. Vi håper og
tror at de skal få lønn for sin inn
sats. De skal få se orges flagg på
seiersmasten. I år har vi Nordisk
mesterskap i København. Døve
mesterskapet i Stavanger blir som
et uttakningsstevne. Men det kom
mer også sjanser for de som ikke
blir uttatt i år. Tålmodighet og
jevn framgang for hvert år kan
bli til medaljer av fineste slag ved
sommerlekene i Helsingfors 1961.
Det nytter ikke å si at det er god
tid. Et tiendedels sekund eller en
centimeter kan være avgjørende,

Riv denne side ut! Den kan
være god å ha for hånden for alle
de som vil følge med - og helst
bør våre idrettsmenn straks sette
seg som mål å slå en eller flere
av disse rekordene. Det er ikke så
vanskelig som det ser ut, hvis vi
har nok vilje og tålmodighet.

Det kan også være meget spen
nende å klatre oppover barometer-

1000 m stafett

SENIORS:
100 m Arnulf Pedersen, Stavanger.......................... 11.5 1952
200 m Arnulf Pedersen,.~tavanger .. 23.7 1958
400 m Rolf Nyberg, Oslo. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 52.9 1935
800 m Kjell Larsen, 05.10 .. 2.01.7 1957
1500 m Reidar Brenden, Bergen 4.10.5 1958
3000 m Reidar Brenden, Bergen 8.46.2 1958
5000 m Reidar Brenden, Bergen 15.35.2 1958
10000 m Kåre Smedsgård, Oslo 33.51.2 1953
4 x 100 m stafett Landslag: Bekkevold-Walbakken-Eriksen-A. Pedersen 46.4 1958

Klubblag: Oslo v/ R. Jensen-Nyberg-Mehlum-J. Larsen 47.4 1937
(100-200-300-400 m) Stavanger v/I. Sinnes-Ro Eine-
mo-A. Pedersen-G. Rafoss 2.13.6 1951
(800-400-200-100 m)
Landslag: Brenden-A. Pedersen-Bekkevold-Walbakken 3.32.8 1958
Klubblag: Bergen v/ Brenden-Gjøen-Eriksen-Hauklien 3.37.2 1957
Arnulf Pedersen, Stavanger 16.7 1958
Arnulf Pedersen, Stavanger............ . . .. 57.3 1958
Asbjørn Kjøsnes, Trondheim 10.56.4 1957
Olaf Garberg, Trondheim 11.53 1958
Knut Smedsgård, Oslo 36.59 1949
Willy Johansen, Bergen 50,99 1958
Endre Grytnes, Bergen 1.78 1950
Endre Grytnes, Bergen 6.52 1952
Endre Grytnes, Bergen 13.31 1951
Endre Grytnes, Bergen '" . . . . . .. . . . . 3.50 1951
Olav Espedal, Bergen 1.45 1958
Endre Grytnes, Bergen .. 3.00 1950
Arvid Røstad, Trondheim 8.42 1942
Endre Grytnes, Bergen 4338 p. 1951

1500 m stafett

110 m hekk
400 m hekk
3000 m hinder
Kule
Diskos
Spyd
Høyde
Lengde
Tresteg
Stav
Høyde ult.
Lengde ult.
3-steg ult.
10-kamp

Rekorder som venter på god.
kjennelse:

Reidar Brenden 1500 m 4.02.4,
dobbeltrekord.

Willy Johansen spyd 51.53 m,
seniorrekord.

Kjell Larsen 800 m 2.00.8, senior
rekord.

Walter Pedersen tresteg 12.69,
juniorrekord.
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REKORD-BAROMETER

dobbeltrdkord på 3000 m 9.00.6. rekke klubbrekorder, slik at re.
Willy Johansen dobbeltrekord i kordlistene som ble trykt i år
spyd 50.99. Reidar Brenden dob- boken ifjor vår nå er blitt så for
beltrekord på 5000m 15.35.2 ~~dret at vi ikke kan kjenne dem
Reidar Brenden dobbeltrekord på Igjen.
1500 m 4.10.5. Reidar Brenden I inneværende sesong har aller
dobbeltrekord p-å-3000 m-8-:46:2~d-e-61avEspedal-flynecstne dob
Arnulf Pedersen seniorrekord på beltrekord i høyde uten tilløp
200 m 23.7. Arnulf Pedersen se- til 1.45, som vi synes er rent fan
niorrekord på 110 m hekk 16.7. tastisk, men det er ikke umulig å
Arnulf Pedersen seniorrekord på gå enda høyere. Vi må ikke få så
400 m hekk 57.3. Olaf Garberg stor respekt for rekordene at vi
dobb.notering som beste res. opp- mister motet. Ingenting må få oss
nåd~ i slegge ~6.89. Walter Peder- til å miste motet! Kjell Fiskergård
sen Jr. rekord I tresteg 12.68. har videre flyttet jr.rekorden i

I tillegg til denne haugen av re- lengde u/tilløp til 2.92 som han
korder var flere andre rekorder i deretter har tangert to ganger,
faresonen, og det ble notert en og så til 2.93.

Juniors:
l. 3000 m Reidar Brenden 8.46.2 843 p.
2. 5000 mReidar I;henden 15.35.2 739 p.
3. 100 m Arnulf Pedersen 11.5 737 p.
4. 1500 m Reidal' Brenden 4.10.5 736 p.
5. Høyde ult. Olav Espedal 1.45 653 p.
6. 800 m Reidar Brenden 2.02.5 628 p.
7. Høyde Olaf Garberg 1.66 615 p.
8. Tresteg Walter Pedersen 12.68 601 p.
9.400 m Arnulf Pedersen 53.8 594 p.

10. 200 m Arnulf Pedersen 24.2 586 p.
11. Lengde u/to Kjell Fiskergård> 2.93 571 p.
12. Lengde Arnulf Pedersen 6.23 570 p.
13.400 m hekk A. Pedersen 59.8 558 p.
14. Spyd Willy Johansen 50.99 546 p.
15. Kule Olaf Garberg 11.53 542 p.
16. Diskos Olaf Garberg 34.45 481 p.
17.110 m hekk A. Pedlmen 17.2 398 p.
18. Stav Arnulf Pedersen 3.00 328 p.

Seniors:
l. 3DDO m Reidar Brenden 8.46.2 843 p.
2. Høyde Endre Grytnes 1.78 746 p.
3. 5000 m Reidar Brenden 15.35.2 : 739 p.
4. 100 m Arnulf Pedersen 11.5 737 p.
5. 1500 m Reidar Brenden 4.10.5 736 p.
6.400 m hekk A. Pedel'sen 57.3 688 p.
7. Tresteg Endre Grytnes 13.31 '" 687 p.
8. Høyde u/to Olav Espedal 1.45 653 p.
9. 800 m Kjell Larsen 2.01.7 649 p.
9. 200 m Arnulf Pedersen 23.7 649 p.

Il. 400 m Rolf Nyberg 52.9 648 p.
12. Lengde Endre Grytnes 6.52 645 p.
13. 10000 m K. Smedsgård 33.51.2 635 p.
14. Lengde u/to Endre Grytnes 3.00 620 p.
15. Spyd Willy Johansen 50.99 546 p.
16. Kule Olaf Garberg 11.53 542 p.
17. Diskos Knut Smedsgård 36.59 536 p.
18. Stav Endre Grytnes 3.50 516 p.
19. 110 m hekk A. Pedel'sen 16.7 473 p.
20. 3000 m hinder A. Kjøsnes 10.56.4 416 p.

synes at noen øvelser gir for mange
poeng sammenliknet med andre.
Resultatene i kast, stav og 110
m hekk synes vi er sterke, men de

BAROMETRET
Det er naturligvis grunn til å

se kritisk på vårt rekordbarometer,
som bygger på poengtabellen. Vi

Utendørs kom først Kjell Lar
sens flotte debutløp med tangering
av hans 800 m rekord. Så kom i
rekkefølge: Reidar Brenden jr.
rekord på 800 m 2.04.6. Reidar
Brenden jr.rekord på 1500 m
4.12.2. Reidar Brenden jr.rekord
på 800 m 2.02.5. Willy Johansen
jr~rekord i spyd 46.16. Olaf Gar
berg jr.rekord i diskos 32.50.
Olaf Garberg dobbehrekord i kule
11.53. Olaf Garberg første dobbelt
notering i slegge 24.55. Kjell Lar
sen seniorrekord på 800 m 2.00.8
(som ikke er godkjent). Brynjulf
Dammen seniorrekord i spyd 50.27
(som ikke ble godkjent). Reidar
Brenden jr.rekord på 1500 m
4.11.2. Reidar Brenden første dob
beltrekord i 1500 m hinder 4.37.6
(som ikke ble godkjent). Olaf Gar
be~g jr.rekord i diskos 34.45. Willy
Johansen jr.rekord i spyd 49.32.
Norsk landslagsrekord i 1500 m
stafett 3.32.8. Reidar Brenden jr.
rekord på 1500 m 4.11.0. Norsk
landslagsrekord i 4 x 100 m stafett
46.4. Reidar Brenden jr.rekord på
3000 m 9.08.8. Reidar Brenden

Innendørssesongen begynte med
to tangeringer av juniorrekorden
i høyde uten tilløp, hvoretter Olav
E~pedal flyttet både senior- og
juniorrekorden til 1.40 m, tangerte
dette resultat 3 ganger og avslut
tet så med å øke dobbeltrekorden
til 1.42 m. Kjell Fiskergård flyt
tet jr.rekorden i lengde u/ t. til
2.89 og tresteg u/to til 8.39 m.

Men 1958 var altså meget opp
muntrende. Friske ungdommer
stormet fram så de «gamle store»
måtte gni seg i øynene og ryste på
hodet.

Idrettens mål er å skape friske,
glade, sterke og opplagte mennes
keI'. Men ingen blir opplagt når
de får for lite søvn, når de faller
for fristelsen til å nyte skadelige
ting og lever et dårlig liv. Da mis
ter de lysten til trening, de blir
uopplagte, og de kommer aldri
så langt som ventet.

og kanskje ødelegger du dine sjan
ser hvis du venter en uke med å be
gynne treningen for alvor. Det er
de mange bittesmå detaljer som
skaper de store resultater. Det er
så mange tusen småting som kan
ødelegge dine--resultater hvis-uu
ikke er fornuftig og passer på hver
dag.
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iJkke ved Nordisk mesterskap i København 1959!!!

gir lite poeng. I hiadet «Fri-idrett»
står det at nytt forslag til interna
sjonal poengtahell skal utarheides
i år, så det kan hende at vi neste
år får ny tahell.

. Det er hlitt mange forandringer
på harometret siste år. Mange har
klart å klatre oppover, mens andre
har ramlet nedover. I håde senior
og juniorklassen dominerer nå
Reidar Brenden, etter at Endre
Grytnes hadde ligget på toppen i
senior fra 1950 og Arnulf Pedersen
i junior siden 1952.

laget mister resten av sine rekor
der iår, men likevel hlir Oslo å
regne med i kampen om vandre
pokalen ved DM, og kanskje kan
vi vente overraskelser derfra. Vi
håper det.

HVA MED DENNE
SOMMEREN?

Vi kan ikke se inn i framtiden,
men vi tør spå at den voldsomme
framgangen vil fortsette også den-

ne sommer, kanskje litt langsom
mere, men vi venter større og jev
nere konkurranse isteden. Og da
hlir det spennende. Vi kan vente
voldsom interesse og spenning
ved DM i Stavanger, og det hlir et
stevne som det hlir verd å se på.
Foreløpig tør jeg hare tippe en
mester: Reidar Brenden på 5000
m, og kanskj e Olaf Garherg i kule
og diskos (hva sier Brynjulf Dam
men til det?) Og husk på: Iår
er det vårt mål å true Finnland ! !! !

Torsar.

REKORDFORDELINGEN
I årboken er det tatt med en

oversikt over rekordenes forde
ling hlant lagene. Det kan være
av interesse å se hvordan stillingen
har forandret seg på ett år:

Juniors: 1958 1959
Bergen ..... 11 11 ( - )
Stavanger .. 7 7 ( - )
Trondheim. . O 2 (+2)
Oslo l O ( ---;-1 )

Tilsammen: Bergen 23 rek.,
Stavanger 12, Oslo 5 og Trond
heim 5.

Oslo er hlitt sterkt «hestj ålet»
siste år, og det er ikke umulig at

København 1959

Seniors: 1958
Bergen..... 9
Oslo 10
Stavanger. . . 4
Trondheim . . 2

1959
12

5
5
3

(+3)
(---;-5 )
(+1)
(+1)

Nordisk DM
Onsdag 26. og torsdag 27. august
Tennis på Ryparkens tennishaner
(innledende kamper).

Fredag 28. august
"Kl. 10 Tennis Ryparkens tennish.

Kl. 10 Nordisk Døve-Idrætsfor
hunds kongress.

Kl. 16 Åpning av Nordisk Mester
skap på Østerhro Stadion.

Kl. 16 15 Friidrett (innI. øvelser).
Kl. 19.30 Mottakelse i Brohusgade

(vert Døvstummeforenin
gen af 1886).

Lørdag 29. august
Kl. 8.30 Skytning på Hærens sky

tehaner, Amager.

Kl. 9.30 Friidrett, skoleidrett. Øs
terhro Stadion.

Kl. 10 Tennis på Ryparkens ten
nishaner. (Finale).

Kl. 14 Friidrett. (Finaler). øster
hro Stadion.

Aften fri. (Tivoli).

Søndag 30. august
Kl. 10 Tennis Ryparkens tennis

haner. (Finale).
Kl. 14 Svømning Østerhro svøm

mehall.
Kl. 18.30 Avslutningshankett.

«Karnappen»; N. Hem
mingsensgade 8-10 (v. Ama
gertorv).

(Med forbehold om forandringer.)
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Als Bryns Patentkontor
Harald Bryn

Etterfølger av Alfred J. Bryn - Etablert 1877

Harald Bryn - Per Aubert - A. T. Deinboll
Jacob Larsen - Haakon Øgle

Kjell Gulbrandsen - Gunnar lilletvedt

Medlemmer av Norske Patentingeniørers Forening

PATENTER - VAREMERKER - MØNSTRE

TOSTRUPGARDEN - OSLO
Karl Johansgt. 25

Fabrikker: Indre Aalvik, Hardanger

OSLO

Akersgt. 8

o. Henriks-ens Sønner

AUT. RØRLEGGERFORRETNING
& RØRHANDEL

Fredrikstad

Blomsterha.llen.
TØNSBERG

Telefon 12229

Kværnø Skomagasin A.s
TRONDHEIM

ORAS
OSLO RØRLEGGERBEDRIFT AlS

ø. Slottsgt. 29 - OSLO
Telefon 336890

F. Bruns Bokhandel
Største utvalg i Håndverkslitteratur
Kataloger sendes gratis og franko.

TRONDHEIM

H. Hansen
Aut. rørlegger

Kontor og lager: Freskoveien 3, Glemmen
pr. Fredrik!tad. - Telefon 1450-',6373
Sanitær- og varmeanlegg

CHRISTIANIA SPIGERVERK



a & 4
SALATFABRIKKEN

. ~.... _--...&.;----
- ---

DRAMMEN

Øberg Snekkeri
Tlf. 2983 - HALDEN

Svea - Nornan

FORSIKRING

Alt i kjøkkeninnredninger og forøvrig
annen innredning.

Holms Bakeri &Konditori

TROMSØ

Fredrikstad Monterings Co.
& Metalstøperi A.s

Telefon 1494 - 1496
FREDRIKSTAD

Winge & Co.s Reisebureau A.s
Karl Joharisgt. 33 - O S L O - Tlf. 33 29 90

«ALLTID TIL TJENESTE»

Sarpsborg og

Oplands Kred itban k· A.s
Aksjekapital og fonds kr. 3.280.000

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

Karl Johansgt. 6 - OSLO

W
"" Norsk Wallboardfabrikk

:1'6>01"\" VIKELAND

Kapasitet: 30.000 tonn harde og halv
harde trefiberplater (wallboard) pr. år.

Brødrene Sundt
Verktøimaskinfabrik AfS
OSLO

Spesialitet: Dreiebenker

VEL BEGYNT ER HALVT FULLENDT
og De begynner godt når De st .derer hva Lumber kan
byDem:

KRYSSFINER
M0BELPLATER

LUMBERD0REN
LUMBERTEX

Be om prisliste og brosjyre hos våre forhandlere eller
direkte fra oss. - Vi leverer også alt i høvlede og uhøv
lede materialer.

HENRY JOHANSEN LUMBER CO. AlS
Kristiansand S.

Leverer til medlemmer i de 7 Østlandsfylkene:
Kraftfor, kunstgjødsel, såvarer, reservedeler m. v. av beste
sort til rimeligste pris.

Hovedkontor: Bøndernes Hus, Rosenkrantzgt. 8, OSLO
Bøndernes egen forretning.

Døves Trykkeri A.s - Bergen


